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0 CINEMA 
BRASILEIRO 
HOJE 

Cineastas discutem a realidade da produção 
cinematográfica do país em um momento 
de recuperação, apesar da não-aplicação 
de leis que amparam o mercado nacional 

Gabriela Temer 

á 100 anos, ocorria a_ primeira exibição cine
matográfica no Brasil. O centenário da mani
festação inicial da sétima arte no país coinci
de com o momento em que o cinema nacio

nal vem ressurgindo das cinzas, depois de ter ficado pra
ticamente inviabi lizado no início da década de 90, du
rante o governo Fernando Collor. 

Nesse período de cinco anos, que representaram uma 
eternidade para os profissionais e amantes do cinema, os 
filmes brasileiros deixaram as telas das salas de exibição. 
Os mais pessimistas chegaram mesmo a afirmar que o 
cinema brasileiro estava morto e enterrado, e que os es
pectadores estariam entregues, quase sem outra alterna
tiva, a "festivais" cinematográficos baseados no modelo 
"hollywoodiano". 

Com a extinção da Embrafilme e de órgãos de fo
mento à cultura em 1990, durante o governo Collor, fa
zer longas-metragens no Brasil se tornou uma missão 
quase impossível. Cineastas e milhares de profissionais 
da área cinematográfica (iluminadores, figurinistas, 
cinegrafistas) se viram sem espaço para praticar suas es
pecialidades. O cineasta Arnaldo Jabor foi um dos preju-
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dicados. "Tinha um filme para fazer nos anos 90, mas o 
ex-presidente Collor acabou com a vida dos cineastas. 
Fiquei sem emprego, sem dinheiro e acabei indo traba
lhar em jornal", afirma o articulista de O Globo e comen
tarista do Jornal Nacional, da Rede Globo. 

Cinco anos depois, o cinema brasileiro deu a volta 
por cima e hoje vive uma fase de pleno desenvolvimen
to. O filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati - que 
mostra de forma irônica a chegada da família real portu
guesa ao Brasil - foi um marco na ressurreição do cine
ma brasileiro. Assim como a vinda da corte representou 
uma nova fase para a então colônia de Portugal, o filme 
marcou o início de outra etapa para o cinema nacional. 

Logo depois, vários filmes, alguns prontos há anos, 
começaram a chegar às salas de exibição, (Perfume de 
Gardênia, Menino Maluquinho, Sábado, O Guarani, Tieta 
do Agreste). O ápice dessa recuperação foi O Quatrilho, 
de Fábio Barreto, que, sustentado por um esquema pro
fissional de divulgação no exterior, conseguiu a indica
ção ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996. 

A volta gradativa dos filmes brasi leiros às salas nacio
nais é acompanhada do retorno ao circuito internado-



Os cinesastas Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, Tizuka Yamazaki e o produtor Luís Carlos Barreto discutiram os rumos do cinema brasileiro em debate promovido pelo 'O Globo' 

nal. A indicação ao Oscar abriu para O Quatrilho as por
tas de mercados estrangeiros. Em julho, o longa Alma 
Corsária, de Carlos Reichenbach, estreou na França, tor
nando-se o primeiro filme brasileiro a entrar no circuito 
comercial francês em oito anos. 

Idas e vindas 
Na opinião do cineasta Cacá Diegues, o cinema bra

sileiro sempre teve ciclos permeados por profundas cri
ses. '1Nada se parece mais com o nosso país que o cine
ma nacional: sem futuro certo, mas cheio de beleza e 
originalidade", afirma. 

Mas não são estas dificuldades que levam à desco
berta de novas formas de linguagem, produção e expres
são? O Cinema Novo, na década de 60, aproveitou toda 
a trajetória anterior da sétima arte no país para pensar 
uma nova forma de fazer cinema. Hoje, nos anos 90, 
vive-se um momento parecido: o cineasta tenta uma vi
são diferente, fazendo novas reílexões sobre antigas experi
ências. Nesse momento, um dos grandes desafios é gerar 
uma dramaturgia de comunicação do momento atual do 
país, dos pontos de vista político, econômico e social. 

Mas o cinema brasileiro não é pendular somente de-

vido aos ciclos econômicos. Há uma oscilação temática, 
entre ilusão e realidade. "Faz-se cinema em busca da ilu
são, mas não se deve perder o sentido da realidade. Um 
dos problemas do cinema brasileiro é o "mito do 
heroísmo", que arrisca o sentido lógico", diz Arnaldo 
Jabor. Para ele, a produção cinematográfica no país sem
pre foi realizada num mundo dominado, que já "pré
existia", fosse pelo modelo norte-americano ou por um 
regime político autoritário. 

É o que constata o movimento do Cinema Novo. "No 
primeiro momento, aparece como uma célula de liber
tação política, cultural e social. Ao mesmo tempo, reafir
ma a realidade e o sonho brasileiro", explica Jabor. Na 
opinião do cineasta, a partir da década de 70, com o 
fortalecimento de um sistema financeiro internacional, o 
exterior "precisou emprestar seu dinheiro e nós fomos 
um dos países que receberam a fatia deste bolo". 

Não foi por acaso que a indústria cinematográfica 
brasileira se consolidou justamente em 1973/74, na vira
da dos governos Emílio Médici/Ernesto Geisel. "Durante 
os anos 70, a Embrafilme tinha dinheiro para financiar os 
filmes do Cinema Novo, que saiu da sua fase precursora 
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< JJiegues: i'Nada se parece mais· 
· içom o Brasil que o seu cinema -

i, sem futuro certo, mas cheio 
·· de beleza e originalidade" 

e ganhou o mercado", conta Arnaldo Jabor. Nessa épo
ca, os filmes brasileiros eram sucesso de bilheteria. 

Mas, com a redução dos empréstimos internacionais, 
alguns anos depois, o mercado cinematográfico também 
entrou em crise. 

Recentemente, o cinema se inseriu no processo de 
globalização, procurando sair da regra fundamental de 
roteiro de modelo norte-americano - princípio, meio e 
final feliz-, diz Cacá Diegues. "E para que este ciclo se 
transforme numa produção permanente, além de pensar 
no caminho econômico que o país vai percorrer, é preci
so acima de tudo que façamos coisas diferentes. Vive
mos um momento de globalização, mas isso não significa 

Durante o início da década 
de 70, havia um financiamento 
estável, legislação de obriga
toriedade de exibição de produ
ções brasileiras nas salas, um 
Conselho Nacional de Cinema 
(Concine) e uma financiadora e 
distribuidora criada pelo Estado 
para levar os filmes às salas do 
país, a Embrafilme. 

Mas da mesma forma que 
todo o suporte foi criado, foi ex
tinto. "Sistematicamente, o cine
ma brasileiro vem sendo sabo
tado na sua distribuição e exibi
ção", afirma Arnaldo Jabor. Para 
Tizuka Yamazaki, o cineasta en
frenta um exaustivo trabalho 
para levantar financiamento 
para realizar um filme. Quando 
(;lntra em cartaz, a obra acaba 
sendo exibida, muitas vezes, por 
uma semana e em poucas salas. 
"Nós não temos infra-estrutura 

de lançamento e distribuição", 
afirma a autora de Gai;in. A ci
neasta tem um filme pronto há 
três anos e não o coloca no mer
cado devido a problemas de dis
tribuição. Para Luís Carlos Barreto, 
falta uma política que incentive a 
produção de imagens brasileiras, 
"de uma criação artística regional 
voltada para a sua cultura". 

Mas então não existe no Bra
sil uma legislação que, de algu
ma forma, ajude o crescimento 
do mercado cinematográfico? No 
âmbito federal, existem a Lei 
Rouanet de benefícios fiscais, que 
permite às empresas descontar 
do Imposto de Renda o patrocí
nio concedido às produções, e a 
Lei do Audiovisual, que permite 

· que cotas dos filmes sejam ven
didas em bolsas de valores. Mas, 
ambas contemplam apenas a 
parte de financiamento para a 
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o império de uma cultura sobre a outra. O cinema deve 
compreender as várias faces do Brasil e representar suas 
diferentes manifestações cu lturais", explica Cacá Diegues. 
"Se não nos ligarmos às nossas raízes, não encontrare
mos espaço nas telas. Só o diferente sobressai", afirma. 

Já para o produtor Luís Carlos Barreto, neste momento 
de retomada da produção cinematográfica, é importante que 
haja uma consciência no povo, e não somente na elite cul
tural, da importância deste meio de comunicação. "Este país 
também tem fome de criar suas próprias imagens. Além do 
cinema ficcional, é preciso mergulhar no corpo e na alma 
brasileiros", diz. "É preciso que sejamos heróicos, mas não 
otários". (colaborou Marcelo Monteiro) e 

reado cinematográfico 
1 

produção, deixando de lado a 
distribuição e exibição. 

Além da esfera federal, cada 
município tem autonomia para 
decidir sobre a política de incen
tivo à cultura. Na cidade do Rio 
de Janeiro, foi aprovada a lei 
l. 940 de incentivo à cultura, que 
permite que toda empresa em dia 
com o INSS repasse 20% do que 
pagaria para o instituto para pro-

. jetos culturais em geral, como os 
de produção cinematográfica. Em 
relação à distribuição e exibição, 
a cargo da Riofilme, "o município 
tem a lei de cota de tela, que ofe
rece uma redução do IPTU às sa
las que exibirem um mínimo de 28 
horas anuais de filmes brasileiros", 
explica Marcelo Maia, gerente de 
produção de curtas da Riofilme. 

Ao contrário da maioria dos 
cineastas, Maia acredita que não 

· deve haver leis de obrigato-

riedade de exibição para filmes 
nacionais. "Existem produtoras 
estrangeiras, como a Motion 
Pictures, instaladas no país e que 
poderão acabar produzindo fil
mes nacionais e monopolizando 
uma farta fatia deste mercado 
através de leis de obrigato
riedade. Deve-se, sim, reconquis
tar o público para que este exija 
a exibição", afirma. 

Segundo o gerente da Rio
filme, as cidades de São Paulo, 
Porto Alegre, Brasília e Flo
rianópolis têm políticas de incen
tivo à cultura semelhantes à do 
Rio de Janeiro. Marcelo Maia ex
plica ainda que a partir do mo
mento em que se extinguiu o 
Concine, perdeu-se o mecanismo 
para fazer com que as leis de exi
bição fossem cumpridas. "Existe 
a legislação, mas não existe a re
gulamentação", afirma. 

,TizukaYamazaki: "Nãotemos ><• 

.•• . no país . infra-estfÚJitra i P{\: 
· de lançament~ e distribuição / 

dosfilme$ nacionq:is'~ .. ·· 
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APROXIMANDO 
DOIS GIGANTES 

Durante a visita de Fernando Henrique à China, Lucéfia Santos participa do brinde junto ao presidente Jiang Zemin 

Considerada 
a embaixadora 
informal do Brasil 
na China, Lucélia 
Santos reforça 
o intercâmbio cultural 
entre os países 
com a produção 
de documentários 
Elias Fajardo e Marcelo Monteiro 

1 __________ _ 
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rande exportador de café, 
soja e minério de ferro, o Bra
sil também tem como um dos 
itens de "exportação" as no
velas de televisão, que fazem 

grande sucesso em países com cultu
ras tão distintas como Portugal, CLJba 
e Rússia. 

As novelas nacionais também são 
bastante apreciadas na China, o país mais 
populoso do mundo, com 1,2 bilhão de 
habitantes. Nessa nação de cultura 
milenar, a novela A escrava Isaura, que 

narra a história da escrava branca humi
lhada pelo senhor de engenho, como
veu milhões de telespectadores, tor
nando Lucélia Santos, a atriz que 
encarnou a personagem-título, uma 
celebri'dade no país. 

Com o sucesso da novela, Lu célia se 
transformou numa espécie de embaixa
dora informal do Brasil na China, refor
çando o intercâmbio cultural entre os 
dois países. A atriz produziu um do
cumentário sobre as belezas naturais e o 
potencial econômico brasileiro transmi
tido na China, outro sobre o país orien
tal exibido no Brasil e prepara uma 
minissérie em co-produção com a 
Sichuan TV Station, a ser veicu lada nos 
dois países. 

Famosa também pela sua militância 
política e em defesa do meio ambiente, 
a atriz conta nesta entrevista a cadernos 
do terceiro mundo que pensa em se 
mudar para os Estados Unidos, tendo 
ass im acesso mais fácil à China e ao res
tante do mercado asiático, e elogia a "de
terminação inabalável" dos ch ineses em 
tentar solucionar as dificuldades. 

Você está preparando um proje
to de minissérie para ser veiculada 
na China. Quais as características 
desse projeto? 

Lucélia Santos - Serão 20 capítu
los para a televisão, em uma história que 
envolve a participação de atores brasi
leiros e ch ineses. Teremos personagens 
no Brasil e na China e filmagens nos dois 
países. Essa minissérie, um projeto em 
associação com a Sichuan TV Station, 
será veiculada também no Brasil. 

Você produziu um documentário 
sobre o Brasil para a equipe da 



Sichuan TV. Que Brasil você mostrou 
aos chineses? Um país lindo e feliz 
ou uma nação com má distribuição 
de renda, miséria e destruição da na
tureza? 

L5 - O documentário mostra um 
Brasil lindo, com natureza abundante, 
com possibilidades de desenvolvimento 
econômico para ser uma possível potên
cia no sécu lo XXI. Foi uma opção nossa 
não criticar o Brasil sob o aspecto políti
co-social. Deixo isso para os documen
taristas europeus. Considero a China o 
grande parceiro estratégico para o Bra
sil, furando o eixo econômico controla
do pelos Estados Unidos. Foram as pri
meiras imagens mostradas sobre o Brasil 
em todos os tempos na China, assistidas 
por cerca de 800 milhões de pessoas. 

Que importância a China adquiriu 
na sua vida profissional, desde o enor
me sucesso da novela A escrava Isaura 
entre os chineses? É verdade que você 
está se mudando para os Estados Uni
dos para ter uma ponte mais fácil de 
acesso à China? 

LS - Hoje, a China ocupa realmen
te um grande espaço na minha vida e 
nos meus projetos profissionais para o 
futuro em curto e médio prazo. A mu
dança para os Estados Unidos é um pla
no antigo e está de alguma maneira li
gado a encontrar uma ponte aérea com 
a Ásia de um modo mais amplo, e com 
a China em particular. 

Que pontos de toque existem en
tre as culturas e os povos do Brasil e 
da China? 

LS- Culturalmente são países mui
to distintos. Acredito que possa se consi
derar como os pontos de toque o senso 

de humor e uma certa dose de ingenui
dade que os dois povos têm em comum. 

A China é talvez a nação com mai
or crescimento econômico no momen
to atual. Mas, ao que parece, o país 
também tem problemas, como danos 
ao meio ambiente. Quais os problemas 
enfrentados pelos chineses e que so
luções têm sido adotadas? 

L5 - Creio que a superpopu lação 
somada à poluição e destruição das flo
restas são os grandes problemas que os 
chineses enfrentam e continuarão en
frentando cada vez mais. É tanta gente 
para alimentar, dar moradia, que tem que 

se ter grande consideração por aquele 
povo. São nove vezes a população do 
Brasil. A fome para eles é uma espécie 
de fantasma transcendental. 

Agora, com essa síndrome de enri
quecer, todos pensam em ter carros par
ticulares, o que é impensável para aque
le país. Não se sabe aonde vai parar a 
poluição. Sem falar na proveniente da 
queima do carvão, que alimenta o siste
ma de aquecimento da maioria das ci
dades chinesas. Há ainda o problema das 
águas. Um terço da população do pla
neta vive naquela nação. Quanto às so
luções, se i que os chineses trabalham 
arduamente para encontrá-l as. Eu não 
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arriscaria qualquer sugestão. Na China 
tudo é muito grande. 

A imprensa chama você de em
baixadora informal do Brasil na Chi
na, já que, com seu trabalho artísti
co, tem ajudado a estreitar as rela
ções entre os dois países. Você in
clusive acompanhou o presidente 
Fernando Henrique Cardoso na via
gem oficial àquele país no ano pas
sado. Você aceita tal título? 

LS - Aceito com humildade. A ver
dade é que já freqüento a China há dez 
anos e já vi passar pela embaixada do 
Brasil em Pequim quatro embaixadores. 
Sinto-me muito à vontade naquela em
baixada e pretendo continuar desenvol
vendo meu trabalho. 

O moderno cinema chinês, hoje 
respeitado no mundo todo, tem denun
ciado a situação de dominação que a 
mulher chinesa ainda sofre, sobretu
do no interior. Qual é a sua opinião a 
respeito desse problema? 

LS- Eu amo profundamente o novo 
cinema chinês. Admiro-o pela sua esté
tica e conceito. Tudo que eu vi é muito 
bom. A abordagem é sempre rica e 
esclarecedora, sobretudo no que diz res
peito à dominação que a mulher chine
sa ainda sofre e também a vida dos cam
poneses do interior. 

Nesse longo período de contato com 
a China, o que mais a impressionou? 

LS-A cultura, o povo, a agricultu
ra, a disciplina, a determinação inabalá
vel de se encontrar soluções. Sou muito 
sensível à China e muito me impressio
na o grau de identificação que tenho com 
aquele pbvo. e 
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PARA VENCER O JOGO DA VIDA 
CBF cria instituto que prepara os jogadores de futebol 

para driblarem as dificuldades do final da carreira 

ernando Inácio Gomes exerceu 
a profissão que boa parte dos 
jovens brasileiros sonha em se
guir: jogador de futebol. Entre
tanto, a imagem de fama e for-

tuna associada aos grandes astros does-
. porte não se aplica a 98% dos jogadores 

profissionais, que ganham de um a cin
co salários mínimos mensais. Além do 
baixo salário, em pouco tempo o condi
cionamento físico decai e eles são obri
gados a abandonar a carreira e mudar 
radicalmente de vida. 

Com passagens por quase uma de-. 
zena de clubes pequenos· do Brasil (São 
Cristóvão (RJ), Mixto (MT), Sergipe, 
Tiradentes (PI), Treze (PB)) e até do exte
rior (Clube Desportivo Guabira, da Bolí
via), Fernando viveu essa dura realida, 
de. Ponta-esquerda, ele encerrou a car
reira em 1982, aos 31 anos, idade em 
que maioria dos jogadores abandona o 
futebol. Se a decisão de largar oscam
pos é difícil, escolher o que fazer a 
partir de então é ainda mais compli~ 
cado. Os jogadores, na grande maio
ria, têm pouca instrução e não se pre
param para o futuro. No caso de 
Fernando, a solução foi se tornar ven
dedor numa loja de eletrodomésticos. 

Para fazer com que os esportistas to
mem consciêncià de que a carreira do 
profissional de futebol é curta e que, 
portanto, precisam estar preparados para 
o momento de "pendurar as chuteiras", 
a Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) criou o Instituto de Assistência ao 
Futebol Brasileiro (IAFB). 
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Através de informativos e palestras 
nos clubes, a entidade tentará incentivar 
os atletas de categorias de base (do mi
rim ao júnior) e os já profissionais, mui
tas vezes deslumbrados pelo ·sucesso 
momentâneo, para se precaverem em 
relação ao final .da carreira. "É uma 
chance única para os jogadores; de 
acordá-los para a realidade quese·avi~ 
nha ou que já vivem. O bras11éium 

dro (Flàmengo), fez dois belos gols (con
tra a Irlanda do Norte e a Polônia), sen
do considerado um dos destaques do tor
neio. Poucos anos depois, foi detido mais 
de uma vez com drogas. Perambulou por 
clubes pequenos e hoje estaria tomando 
conta de um bar em Manaus, segundo 
Almir Lima Júnior, presidente da Associ
ação de Garantia ao Atleta Profissional/ 
RJ (AgapLrfü 

t \ . 
Não são ppucos Conscientização dos jovens - o 

.. trabalho ,cq,m os futuros jogadores tem 
os casos ae jogadores maiores c~an9e\ de dar resultado, "per-

qué conheceram, mitindo q~icBfguem à etapa profissio-
aJama e depoisr nal com outra ,mentalidade", segundo 
, • , • 0,enise. "É n; cessário que o jovem não 

catram na mts~rta. erit~re o esporte a partir da realidade das 
Exemplos famosos -,a~des estrelas", afirma. 
são OS de ]OSÍmar Além dos clubes, o trabalho com os 

e Marinho ~ . X'."',pangu) jovens também é realizado nas escolinhas 
. 1-, <f'i .f de futebol mantidas pelo instituto. Até o 

pov9 sem memór! . 9r1~ o;nome do jo- firraldo ano, 20 escolinhas já deverão 
gador quando ele faz gols, enquanto está estar-' em funcionamento no estado do 
d~ndo alegria. Der,ois,simplesmenté,,o:,, Ri6, com 400 alunos e empregando ex
ignor~ afirma D~nise dá'cunha; ; ren- 2 atletas como orientadores. Fernando 
te do instituto. Inácio Gomes será o professor da 

Exemplos de jogadores que conhe- escolinha a ser inaugurada no bairro de 
ceram a fama e a decadência em pouco Acari, Zona Norte do Rio. "É importante 
tempo não são raros. O mais conhecido que os futuros jogadores tenham a ori-
é o de Garrincha, considerado o maior entação que eu não tive. Achava que a 
ponta da história do futebol. Dominado vida de jogador nunca ia acabar", afir-
pelo alcoolismo, o bicampeão mundial ma Fernando. 
de futebol morreu pobre. Caso mais re- O IAFB firmará convênios com insti-
cente ocorreu com o lateral-direito tuições profissionalizantes, como o Ser-
Josimar, ex-Botafogo e Flamengo. Con- viço Nacional de Aprendizagem lndus-
vocado às pressas para a Copa de 86, no triai (Senai) e o Serviço Nacional de 
México, devido à desistência de Lean- Aprendizagem Comercial (Senac), para 



que os jogadores, nos dias de folga ou 
no tempo passado em concentrações, 
possam desenvolver habilidades aplica
das em outras atividades. Segundo age
rente do instituto, o objetivo não é for
mar o jogador em outras profissões, e sim 
"fornecer uma cu ltura geral, fazendo 
com que ele se interesse por aprender". 

Vindos de famílias pobres, na maio
ria, os jogadores de futebol normalmen
te têm pouca instrução e informação. 
Mesmo em relação aos temas relaciona
dos ao futebol. Duas semanas antes da 
estréia nos Jogos Olímpicos de Atlanta, 
boa parte dos jogadores da seleção bra
sileira sequer sabia quais eram os adver
sários cio Brasil na primeira fase da Olim
píada (Japão, Nigéria e Hungria). 

Empregos - O Instituto de Assistên
cia ao Futebol Brasileiro montará também 
um banco de empregos, através de par
cerias com empresas, voltado para ex
jogaclores. Os atletas terão que compro
var pelo menos cinco anos ele registro 
como profissionais para serem benefici
ados. Convênio com o banco Bame
rinclus procurará oferecer aos jogadores 
noções de aplicações financeiras, permi
tindo que administrem corretamente o 
dinheiro ganho com o futebol. "Nem 
sempre um bom salário representa uma 
grande melhoria de vida. Se o jogador 
não souber usar o dinheiró, pode conti
nuar à margem da sociedade", diz Deni
se da Cunha. 

Outro serviço oferecido pelo IAFB é 
o de auxílio jurídico gratuito aos atletas 
e familiares, mediante convênio éom fa
culdades de Direito. Desde agosto, estu
dantes da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro e da Faculdade Moacyr Bas
tos (Campo Grande, Zona Oeste do Rio) 
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Até o final do ano, 20 escofinhas de futebol patrocinadas pelo IAFB deverão estar atendendo 400 jovens e dando emprego a ex-jogadores 

estão visitando os clubes. As atividades dos atualmente no futebol brasileiro. 
do instituto foram iniciadas no Rio de 
Janeiro. Em 1997, a entidade já deverá 
estar atuando também em São Paulo e 
no Paraná. 

O trabalho do Instituto de Assistên
cia ao Futebol Brasileiro vem se somar às 
atividades desenvolvidas pelas Associa
ções de Garantia ao Atleta Profissional, 
mantidas por recursos repassados pelo 
Ministério dos Esportes. Em 1996, a 
Agap do Rio de Janeiro está patroci
nando 155 bolsas de estudo de 1 º, 2º 
e 3º graus e cursos profissionalizantes 
para atletas de categorias de base, pro
fissionais e ex-jogadores. 

Do total de vagas, 35 são do curso 
de auxiliar técnico de futebol, ministra
do na Escola de Educação Física do Exér
cito, na Urca (Zona Sul do Rio) e desti
nado a ex-atletas. "Muitos ex-jogadores 
têm o desejo de continuar atuando no 
futebol", lembra Almir Lima Jún ior, pre
sidente da Agap/RJ. O curso mantido pela 
entidade já formou técn icos reconheci-

Casos de Joel Santana, treinador do 
Flamengo, e Sérgio Cosme, ex-técnico do 
Vasco e Fluminense. 

O próprio presidente da Agap/RJ sen
tiu na pele as dificuldades de abandonar 
os campos após 12 anos de carreira. "O 
que eu sabia fazer: nada. Somente jogar 
bola", afirma Almir. Mas o ex-ponta-di
re ita, com passagem pelo Flamengo, 
pode se considerar um felizardo, por
que conseguiu concluir o curso de Di
reito, chegando a se pós-graduar em 
Direito Processual. 

"Um ex-jogador, com 30, 32 anos, 
sem formação, entra em desvantagem 
num mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo", lembra Almir. "O profissi
onal de futebol pode ter uma carreira 
brilhante, mas que é extremamente rá
pida. Aos 30 anos, está novo para se apo
sentar e em idade avançada para come
çar numa profissão", afirma Den ise da 
Cunha. Por isso, a necessidade de se pre
ocupar com o futuro cedo. (M.M.) O 
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EMPREGO TEMPORARIO: 
UMA SOLUÇÃO? 

Propostas de alteração de leis colocam em risco os direitos do trabalhador 

ssim como ocorre em vários paí
ses, um dos principais desafios 
do Brasil na atualidade é gerar 
empregos para atender a todas 
as pessoas que procuram um 

posto de trabalho. O alto índice de fa
lências de empresas, tanto de grande 
como de pequeno porte, e a implanta
ção de tecnologias que dispensam mão
de-obra são causas fundamentais do au
mento das taxas de desemprego. 

Em meio a essa realidade, o governo 
federal enviou ao Congresso Nacional um 
projeto de lei que legitima o contrato de 
trabalho temporário. Os empregadores 
seriam liberados do pagamento de de
terminados encargos trabalhistas, o que, 
na opinião dos técnicos do governo, po
deria incentivar a contratação de maior 
número de funcionários. Mas será que é 
essa a solução para o desemprego? 

Para Elizabeth Ayres, juíza trabalhis
ta aposentada, a proposta do governo 
federal não irá produzir bons frutos no 
futuro. "É uma falácia dizer que este pro
cedimento irá atender à questão do 
desemprego. Ele vai gerar subemprego. 
Seriam contratações com salários meno
res e sem garantias. No final, quem paga 
as contas mais uma vez é o trabalhador." 

O serviço temporário está sendo ado
tado por algumas empresas em São Pau
lo como forma de reduzir os custos, aju
dando assim a melhorar a competitivida
de dos produtos no mercado. Com a 
modalidade, surge um novo modelo de 

, __________ _ 
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negociação trabalhista, marcado por um 
acordo celebrado entre empresas e sin
dicatos. As condições de trabalho são 
ajustadas conforme os interesses das par
tes, não necessariamente seguindo a lei. 

Neste caso, os funcionários contra
tados por prazo determinado não têm os 
mesmos direitos dos demais, regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
(tabela). "Passará a existir um trabalha
dor de segunda classe e as empresas sob 
o pretexto de estarem dando emprego 
irão diminuir os direitos desses funcio- . 
nários que são previstos na Constituição", 
comenta o advogado Humberto Jansen. 

Arnaldo Sussekind, ex-mi nistro do 
Trabalho e Previdência Social e presiden
te honorário da Academia Nacional de 
Lei de Trabalho, afirma que essa situa
ção é inconstitucional. "O artigo 5 da 
Constituição de 1988 assegura que to
dos são iguais perante a lei. Não é possí-

Arnaldo Sussekind: redução de diretos é inconstitucional 

vel que uma mesma empresa tenha em
pregados de classe A e B exercendo a 
mesma função e com o mesmo tipo de 
contrato de trabalho, a prazo", afirma. 

"Hoje pela lei, tanto o empregado 
contratado normalmente como a prazo 
determinado tem direito aos 8% de Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço. 
Com o contrato temporário haveria uma 
categoria que teria direito apenas a 2%. 
As contribuições para Senac, Senai, Sesc, 
Sebrae também seriam diminuídas em 
10%", reclama Sussekind, ressaltando 
que o contrato não pode violar a lei. Com 
ironia, acrescenta: "Se amanhã eu qui
ser fazer um contrato que reduza a arre
cadação do imposto de renda de 25% 
para 3%, o governo não iria concordar." 

Na opinião de Sussekind, o custo de 
contratação no Brasil não é alto, como 
muitos economistas afirmam. Segundo o 
advogado, uma pesquisa da Unicamp 
revela que o custo do salário/hora mais 
encargos sociais é de US$ 2,70. Nos Es
tados Unidos é de US$13; no Japão, 14; 
e na Alemanha, US$ 22 por hora. 

Sussekind discorda dos índices de en
tidades empresariais que apontam 
que os encargos sociais equivalem a 
100% do salário pago ao trabalhador. Na 
sua opinião, esses cálculos incluem va
lores derivados de atos ilícitos cometidos 
pelo empregador. "Se o patrão despede 
sem justa causa, tem que pagar 40% de 
indenização sobre o valor do FGTS. Esse 
percentual só é devido quando o empre-
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- Patrão destina 8o/o do salário do empregado para o FGTS, 
que somente pode ser sacado quando da demissão. 
No caso de dispensa sem justa causa, o trabalhador 
recebe 40% do FGTS 

- O empregador destinará 1 0o/o do salário do funcionário 
para um fundo, que poderá ser sacado a cada três meses. 
Indenização de 40% é suprimida 

- Empresa destina 20% sobre o salário do empregado à 
Previdência. Este contribui com entre 8 e 11 o/o. 

- Patrões e empregados pagarão os mesmos percentuais à 
Previdência. 

- Empregado deve ter registro em carteira de trabalho - Contrato temporário substitui o registro em carteira 

- Empresas pagam contribuições para Sebrae, Incra e 
salário-educação 

- Estas contribuições são suprimidas 

gador demite sem justificativa. E quando 
o trabalhador comete uma falta, pede de
missão, se aposenta ou morre, não se pa
gam esses 40%. Isso comprova que este 
valor não pode ser incluído", conclui. 

Em relação ao desemprego, o ex-mi
nistro faz uma observação: "Países como 
Argentina, Espanha e Portugal ampliaram 
os casos de trabalho temporário e não 
conseguiram melhorar o problema do 
desemprego. No Brasil, se quer reduzir 
os direitos trabalhistas, desde que os tem
porários não sejam mais do que 20% do 
total de pessoal da firma." Arnaldo 
Sussekind lembra que o país recordista 
em desemprego é a Espanha, com índi
ce de 23,6%. A Argentina ocupa o ter
ceiro lugar (17,1%). O segundo é a Fin
lândia. "O que resolve o desemprego é 
o desenvolvimento econômico", resume. 

Elizabeth Ayres assinala que o con
trato temporário é mais uma conseqüên
cia da globalização econômica e da im
plantação do neoliberalismo no Brasil. O 
modelo econômico , para a juíza apo
sentada, "provoca o desmonte dos direi
tos do trabalhador". 

O trabalho temporário no Brasil, para 
a juíza, só faz sentido em certas situa
ções. Como em atividades com prazo de
terminado para serem finalizadas ou no 
caso de empresa que deseja fazer traba
lho fora de sua rotina e contrata alguém 
para prestar esse serviço de forma tem
porária. "Isso já está previsto na CLT há 
muitos anos. É uma situação transitória e 
eventual. Fora isso, o uso da mão-de
obra provisória na atividade-fim da fir
ma não me parece positivo", declara. 

Como único sobrevivente da Comis
são que elaborou a Consolidação das Leis 
do Trabalho em 1943, Arnaldo Sussekind, 
79 anos, diz que essa lei caracterizou um 
intervencionismo básico do Estado bra
sileiro nas relações de trabalho, definin
do de forma minuciosa todos os direitos 
do trabalhador. Hoje, reconhece que a 
CLT deve ser atualizada. "A lei deve ser 
modificada de modo que fique compos
ta de normas gerais que fixariam um piso 
e parâmetros mínimos de direitos. E, tam
bém, poderia ser complementada atra
vés da negociação coletiva, mas só nas 
situações em que houvesse sindicato com 

capacidade para lidar com esta situação". 
Sussekind critica os acordos coletivos 

no Brasil. Para ele, o país é desigualmente 
desenvolvido e só há sindicatos com re
presentatividade expressiva onde existe 
concentração industrial. "Esses acordos 
podem até dar certo em algumas regi
ões, mas não em termos nacionais. Per
mitiríamos que empresas passassem a ne
gar os direitos mínimos do trabalhador". 

Um ponto positivo no projeto de lei 
do governo federal, para Sussekind, é a 
flexibilização das jornadas de trabalho. 
De acordo com o ex-ministro, o fato não 
é uma invenção brasileira, mas uma ten
dência universal, aplicada na França des
de novembro de 1993. Seria uma es
pécie de bolsa de horas de trabalho. 
Em épocas de produção reduzida, o 
empregado economizaria as horas de 
trabalho que seriam usadas quando 
houvesse maior exigência de produ
ção. "Ter 60 horas na bolsa não signi
fica que terá que trabalhar 60 horas 
seguidas. Há um limite de horas por 
dia, que a meu ver não ultrapassaria 
dez horas". (Beth von Zuben) e 
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" Africa: continente doente 
Os países africanos convivem com uma realidade cruel: 

a saúde pública está à beira do caos. A Conferência Conti
nental sobre Saúde Pública, realizada este ano em Kinshasa, 
Zaire, constatou que o país se tornou um dos maiores focos · 
de disseminação de vírus e bactérias. As doenças que mais 

. afetam a população são o vírus Ebola, espalhado em regiões 
do Zaire, Sudão, Gabão e Costa do Marfim; a febre amarela, 
no Quênia; a febre hemorrágica, na Libéria; e por todo o 
continente vêem-se surtos de doenças como tuberculose, 

· malária e lepra. Em alguns núcleos urbanos, abaixo do Saara, 
40% da população já está contaminada com o vírus HIV. 

Os principais problemas para os médicos europeus que 
trabalham nestas regiões são, além do desconhecimento de 
regras básicas de higiene pela população, o descaso e a falta . 
de investimentos por parte dos governos africanos. Médi
cos denunciam, de forma anônima, que a maioria dos re
presentantes africanos prefere acreditar que a situação da 
saúde pública no continente é responsabilidade mais dos 
países industrializados do que dos africanos, eximindo-se 
assim de produzir um esforço conjunto que melhore a 
saúde da população. 

Debate sobre o Judiciário 
O controle externo do Judiciário foi um dos temas deba

tidos no Congresso Internacional de Direito Constitucional, 
Administrativo e Tributário, realizado entre 22 e 24 de agos
to no Centro de Convenções da Universidade Federal de 
Pernambuco, em Recife. O presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Sepúlveda Pertence (foto), afirmou que a proposta 
fere o princípio de independência dos poderes. 

A professora Carmem Lúcia Antunes Rocha, da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, 
defendeu no evento a veiculação de 
cursos de formação política pela TV. 
Trasmitidos em horário nobre pela te
levisão, um programa dessa natureza 
permitiria que maior número de pes
soas passasse a conhecer seus direitos, 
podendo assim reivindicá-los .. 

A saúde dos educadores 
A baixa qualidade do ensino nos países do Terceiro Mun

do não afeta somente os estudantes, que têm assim mais di
ficuldades de obter empregos qualificados no futuro. As con
dições de trabalho precárias vêm afetando também a saúde 
dos professores . 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
programas de ajuste econômico adotados nas nações em de
senvolvimento estão provocando problemas no setor educa
cional. Em 1981, os vencimentos dos professores argentinos 
eram equivalentes ao dobro ao salário recebido em 1993. 

Além da perda salarial, o resultado da deterioração da 
educação nos professores é o surgimento de casos de estresse, 
dificuldades de relacionamento, insatisfação, irritação, entre 
outros problemas de saúde. 

Para quantificar esses efeitos, a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação e a Universidade de Brasília 
estão realizando pesquisa que avaliará a realidade do traba
lho e da saúde de 2,5 milhões de profissionais da educação 
em todo o Brasil. A pesquisa levará dois anos. 

Encontro zapatista 
Cerca de 15 brasileiros participaram do I Encontro Inter

continental pela Humanidade e contra o Neoliberalismo, 
promovido pelo Exército Zapatista de Libertação Nacio
nal, entre 27 de julho e 3 de agosto, em Chiapas (Méxi
co). O evento reuniu 3.000 representantes de 43 países, 
que discutiram política e economia e avaliaram o desafio 
da pobreza crescente. 

Na opinião de lná Meireles, presidente da CUT-RJ, que 
esteve em Chiapas, o evento serviu para reforçar a necessi
dade de alterações no modelo econômico neoliberal implan
tado nos países latino-americanos, que amplia a exclusão 
social. "Os zapatistas dizem que não lutam até a morte. Por
que já se consideram mortos todos os dias, em cada criança 
que morre devido à desnutrição ou pela falta de atendimen
to médico. Eles lutam pela vid,(. 

O levante zapatista foi iniciado em 1 º de janeiro de 1994, 
dia em que passou a vigorar o Nafta, acordo de livre comér
cio entre México, Canadá e Estados Unidos. 
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Em geral mal administradas 
e em grande parte vítimas 

.. de difigentes desprepârados, .... 
as prefeituras podem realizar · 

',·. ·-.· .. . 
muito e algumas já éonseguem 
alcançar sucesso , . 
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HOMENAGEM 

Como leitor assíduo desta exce-
, lente publicação há vários anos, 

gostaria de salientar, no momento 
da criação da CPLP (Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa), 
que as relações entre as nações que 
têm o português como língua oficial 
devem ser creditadas em parte a 
esta revista, que trata os assuntos 
relativos aos países emergentes 
com independência e profundidade. 
Não haveria CPLP sem a troca de 
informações e de idéias através dos 
cadernos do terceiro mundo, que há 
mais de vinte anos vem criando este 
corredor de solidariedade entre os 
vários continentes que falam 
português, terceiro idioma mais 
falado no Ocidente. 

As reportagens de cadernos 
sobre os acontecimentos nos países 
africanos, como Angola, Moçambi
que e Guiné-Bissau, enchem de 
orgulho o povo brasileiro pela sua 
coragem e brilhantismo. A união 
dos países de língua portuguesa na 
realidade deve ser creditada aos 
jornalistas responsáveis por 
cadernos do terceiro mundo, que 
buscaram unir através dos fatos e 
da verdade as nações e seus povos. 
Por este motivo, nós, pertencentes 
à comunidade de língua portuguesa, 
devemos agradecer ao embrião da 
CPLP, ou seja, cadernos do terceiro 
mundo, que está acima daqueles 
que apenas se utilizam das idéias 

t alheias para se mostrarem desco
bridores ou inventores sem terem 
trabalhado para o feito. 

Júlio César de Freixo Lobo 
RiodeJaneiro-RJ 

TIMOR LESTE 

Sou assinante de cadernos do 
terceiro mundo e gostaria de infor
mar que o Almanaque Brasil 95/96 
necessita de algumas correções, 
como a área de Mato Grosso do Sul, 
habitantes de Cuiabá, etc. Gostaria 
que publicassem reportagens sobre 
a situação de Goa ( que adotou o 
português como um dos idiomas 
oficiais), Damao, Diu e João Bap
tistad'Ajuda. Gostaria também de 
saber as possíveis implicações do 
recente tratado de comunicações 
entre o Brasil e a Indonésia, 
notadamente se Timor Leste já 
tem representação diplomática 
no Brasil. Ainda em relação a 
Timor Leste, vocês venderão o CD 
da Editora Tradisom, de Macau, 
sobre esta região e como eu 
poderia ajudar este povo? 

Sergio da Costa Velho 
Texto via e-mail 
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ELOGIO E CRÍTICA 

Gostaria de parabenizá-los pela 
excelente qualidade dessa revista. 
Desde que a li pela primeira vez, 
despertou-me o interesse pela 
situação social de nosso país e de 
outros do chamado Terceiro Mun
do. A edição de dezembro de 1995 
(número 192) estava excelente. Só 
senti falta de uma análise da situa
ção dos direitos humanos e das 
constantes violações por parte do 
governo chinês. Apesar de todo o 
desenvolvimento conseguido, este é 
um problema sério a considerar. 

Vinicios Torres 
Curitiba - PR 

OUTRA REALIDADE 

No início do ano viajei a Cuba 
para fazer um curso na Universidade 
de Havana. Tive oportunidade de 
conhecer pessoas muito interessan
tes, entre elas a vendedora de uma 
loja.Nossa convivência se resumiu 
a alguns minutos de conversa. 
Contou-me que esteve no Rio. No 
trajeto do Galeão a Copacabana foi 
aconselhada a fechar o vidro do 
carro por causa do risco de assalto. 
Desejava conhecer uma favela -
logo notou que seria impossível.Na 
Zona Sul foi cercada por crianças 
de rua. Ficou mais dois dias no Rio, 
trancada em um apartamento, tem
po suficiente para decidir voltar 
imediatamente a Cuba. Em tom 
emocionado, desabafou: ''Não troco 
Cuba por país algum do mundo." 

Durante o período em Havana 
pude entender o que ela dizia e 
refletir sobre o verdadeiro conceito 
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de segurança pública. Ter seguran
ça é um direito inserido no conceito 
de cidadania. Na ilha socialista não 
há excluídos, menores de rua, 
idosos sem assistência, pessoas 
morrendo nas emergências dos 
hospitais e calçadas, mendigando 
um pedaço de pão. A solidariedade 
em Cuba move corações e mentes e 
prova que o socialismo é possível e 
um caminho que devemos buscar. 

Antes de compararmos a segu
rança pública numa sociedade 
socialista (Cuba) e outra ca
pitalista (Brasil) devemos inda
gar: é possível existir segurança 
em uma sociedade que baseia 
suas relações sociais não na 
solidariedade, mas na competição 
e nas leis do mercado? Que se ali
cerça nas diferenças sociais? Em 
que a riqueza existe como 
conseqüência da pobreza ex
trema? Em que a dinâmica da 
sociedade é regida pelo capital 
e não pelo social? Tudo isso leva 
a crer que segurança e capi
talismo são incompatíveis. 

Vânia Santos 
RiodeJaneiro-RJ 
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Mazelas do moderno e do arcaico marcam a paisagem das 

grandes e pequenas cidades brasileiras, cuja sorte depende 

de administradores que saibam usar bem os recursos, agora 

um pouco mais abundantes, com que contam os municípios 

Onde a vida do br 
Andréa Maria blemas ainda atinge as administrações municipais. 

O superintendente-adjunto do Instituto Bra-

N
os últimos anos, registra-se, em rúvel mun- sileiro de Administração Municipal (lbam), Jamil 
dial uma tendência a valorizar os municí- · Reston, enumera as principais dificuldades que as 
pio; como instância de governo. A filosofia · prefeituras enfrentam: 
que há por trás disso tudo é ª 1 . Elas não são tratadas como governos. · 

descentralização administrativa e a promoção da 2 _ Predomina um comportamento centralista por 
participação dos cidadãos. Costuma-se dizer que parte das demais esferas governamentais. 
moramos na cidade. Ou seja, é lá onde as pessoas 3 _ A demanda por serviços públicos é cada vez mai-
têm um contato maior com os seus governantes, or e os municípios nem sempre estão preparados 
podendo, assim, estabelecer um contato mais ri- para dar respostas adequadas. 
goroso das suas ações. No Brasil, a Constituição 4 _ A imagem dos agentes políticos locais vem so-
de 1988 consagrou essa tendência, outorgando aos frendo permanente desgaste perante a opinião 
municípios poderes e prerrogativas que antes não pública. 
tinham. Porém, a simples inclusão na Carta Mag- 5 . Falta garantia de continuidade dos planos e 
na desses princípios não asseguram que eles sai- programas dos governos municipais. 
am do papel para a realidade. Uma série de pro- 6 - Não existe uma divisão clara e precisa de res-
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sileiro pode mudar 
ponsabilidades e encargos entre os três níveis go
vernamentais (municipal, estadual, federal) e uma 
correspondente divisão da receita pública que dê 
suporte à execução dessas responsabilidades. 

De acordo com o especialista, as relações dos mu
nicípios com outras esferas governamentais deveri
am ser de governo a governo, sem nenhum grau de 
subordinação hierárquica, uma vez que eles gozam 
de autonomia política, administrativa e financeira. 

No entanto, a prática tem sido outra. Em ra
zão de sua debilidade financeira e por ausência 
de um apoio da sociedade brasileira que o 
credencie como verdadeira unidade governamen
tal, o município não tem sido tratado como uni
dade de governo, explica Resto, lembrando ainda 
que o país sempre foi de tradições autoritárias, o 
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que possibilitou a centralização do poder, de for
ma acentuada, nas mãos do governo federal. As 
outras esferas foram se esvaziando. Assim, no Bra
sil, a federação ficou mal resolvida e para que sejam en
contrados os caminhos para o desenvolvimento, tem 
que ser aperfeiçoada 

O federalismo isolacionista deve dar lugar a um 
federalismo cooperativo, no qual as três esferas 
de governo atuem em parceria, em busca dos me
lhores caminhos para a sociedade brasileira. 

As finanças municipais dependem de tributos 
próprios e de repasses de parte dos tributos esta
duais e federais. A decretação e arrecadação dos 
tributos próprios são de competência dos gover
nos locais, como as tarifas ou preços públicos, de
correntes da prestação de ·certos serviços de na
tureza econômica, como água, esgoto, mercados, 

5 



6 

Grande parte dos municípios já desenvolve a{Ões concretas de estímulo econômico e social 

Reston: instância municipal é desconsiderada, o que enfraquece o federalismo 

matadouros e outros. Além disso, os municípios 
têm participação nos tributos federais e estadu
ais, destacando-se a participação em 22,5% do in
gresso total dos impostos federais sobre a renda e 
sobre produtos industrializados que constituem 
o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 
a participação em 25% da arrecadação do Impos
to Estadual sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). 

A distribuição de recursos aos municípios é 
efetuada mediante critérios fixados na Constitui
ção Federal e leis específicas. Além disso, são cre
ditados mensalmente, sem qualquer inter
mediação, em contas especiais abertas pelas pre
feituras em estabelecimentos oficiais de crédito. 

Os municípios podem utilizar os recursos livre
mente, apenas com a obrigatoriedade de aplicar 
25% da receita de impostos em educação. 

Com essa legislação, os municípios pequenos 
têm no FPM sua maior fonte de receita, enquan
to os médios e grandes acabam recebendo mais 
dinheiro do ICMS. Os municípios participam 
com 24% na receita fiscal do país, enquanto os 
estados têm participação de 35% e o governo 

federal, de 41 %. No entanto, em razão de novas 
responsabilidades que os municípios vêm assu
mindo, o Ibam ressalta que os recursos têm-se 
mostrado insuficientes e as prefeituras estão ne
cessitando de maior suporte financeiro. 

Ações concretas 
A promoção do desenvolvimento econômico e soci

al em sua comunidade é um dos papéis que justificam o 
município como governo, de acordo com Jamil Reston. 

"Existem muitas coisas boas para o país que 
os municípios estão fazendo, explorando recursos 
e potencialidades locais e apoiando iniciativas da 
própria comunidade. Como exemplos podemos ci
tar a Feira de Bordados de Ibitinga (SP) e o projeto 
Paraíso do Microempresário, de São Gonçalo (RJ)." 

Grande parte dos municípios já vem desenvol
vendo ações concretas de estímulo econômico e 
social. É cada vez mais comum a instalação de dis
tritos industriais ou áreas especiais para localiza
ção de empreendimentos. Muitas prefeituras to
mam a iniciativa de realizar investimentos para 
criar ou manter a infra-estrutura básica capaz de 
atrair ou estimular o desenvolvimento de ativida
des produtivas (água, esgoto, pavimentação, ilu
minação pública, linhas de transportes coletivos 
e outros). 

Muitas, igualmente, concedem pequenos finan
ciamentos para aquisição de equipamentos ou 
matérias-primas; participam de programas de ele
trificação rural; desenvolvem programas de apoio 
às micro e pequena empresas, como base para o 
desenvolvimento local; concedem benefícios fis
cais (isenção do ISS, de taxa de localização oure
novação da licença); e permitem a pequenos ne
gócios se estabelecerem em residências, desde que 
não prejudiquem as normas ambientais, de segu
rança, silêncio, trânsito e de saúde pública. 

Outras medidas que podem e costumam ser 
adotadas incluem a simplificação ou eliminação 
de procedimentos administrativos que dificultem 
o relacionamento com a prefeitura (desburo-
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A. cidadania desamparada 
"Q s muruc1p10s nao funcionam 

e a tendência é a situação 
piorar. Isso é o reflexo da pro
posta política, a má administra
ção, que vem desde o governo fe
deral", diz João rassos, 54 anos, 
presidente da Federação das As
sociações de Favelas do Estado 
do Rio de Janeiro (Faferj) . Mais 
de 600 associações de morado
res de favelas são filiadas a essa 
instituição. 

Segundo ele, o papel do mu
nicípio é administrar de forma 
que possibilite o progresso, ou 
seja, traga melhorias para a soci
edade. Mas o quadro geral dos 
municípios revela que só em pou
cas ocasiões isso acontece. 

"O padrão do ensino brasilei
ro não é adequado, o funcioná
rio da área de saúde é mal re-

munerado e ainda há problemas 
em outras questões, como a re
gulamentação da terra e a ne
cessidade de criar frentes de tra
balho", reclama. E pergunta: 
"Onde está a esquerda no Bra
sil? A direita e a esquerda se mis
turaram e, hoje em dia, não há 
mais quem se empenhe em resol
ver o problema social do pobre." 

João Passos diz que a forma 
mais comum de administrar no 
país desconsidera a participa
ção popular. E exemplifica com 
um projeto em curso no Rio de 
Janeiro. O projeto Favela-Bairro 
já atende 15 comunidades, mas é 
implantado sem ouvir os morado
res. Apesar desse projeto de ur
banização abranger aspectos 
como saneamento básico, luz e 
água, "falta a participação da po-

As aglomerações da pobreza urbana oferecem 

questionamentos crescentes à racionalidade 

da administração pública 

pulação para discutir e decidir 
quais são as favelas que deveriam 
ser atendidas em primeiro lugar e_ 
quais as prioridades de cada uma''. 

João acredita ,que, para.o 
município passar a funcionar, é 
necessário o povo se unir, ter 
mais consciência. ''A força está em 
nossas mãos, só depende de nós.'' 

Beth vo11 Zube11 

cratização), além da utilização de pequenas em
presas na terceirização de alguns serviços, para 
evitar o gigantismo da máquina administrativa. A 
adoção da política de dar preferência à compra 
de bens e serviços produzidos na própria locali
dade é outra providência que costuma estimular 
a economia dos respectivos municípios. 

entre municípios, para realizar atividades de inte
resse comum e a participação em programas de ele
trificação e telefonia rural a cargo dos estados. Há 
prefeituras, ainda, que dão apoio ao Incra na reali
zação de projetos de colonização destinados a pe
quenos produtores rurais. 

Na avaliação de J amil Reston, os municípios têm 
realizado papel importante também no campo da 
privatização de serviços públicos, através de instru
mentos de concessão ou permissão a particulares. 
As áreas mais contempladas por essas iniciativas são 
o transporte coletivo urbano ou intermunicipal. 

Na área rural, o Ibam cita algumas iniciativas 
que apresentam bons resultados no estímulo à 
vida econômica e melhoria social da população. 
Todas elas nasceram da criatividade e boa vonta
de dos participantes. 

É o caso da criação de patrulhas mecanizadas, 
utilizadas na construção e conservação de estradas 
municipais, para facilitar o escoamento da produ
ção, item de vital importância no interior. Também 
a oferta de serviços, do tipo aluguel de tratores para 
uso particular, cobrando-se um preço público corres
pondente, é outra medida praticada com sucesso. 

Já surge, igualmente, a formação de consórcio 
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Os investimentos dos municípios têm sido con
sideráveis. Em 1992, a soma chegou a US$ 5,4 bi
lhões, quase o dobro do que investiu o governo 
federal. Segundo levantamento do IBGE, de 1985 
a 1992, os investimentos dos municípios aumen
taram 89% e o dos estados somente 18,3%. O in
vestimento médio total das três esferas do gover
no, no período, cresceu 40,5%. 
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Emancipações: 
racionalidade ou indústria? 

O espetáculo chocante das crianças abandonadas denuncia as insuficiências na gestão social das grandes cidades; a emancipação busca superar essas dificuldades 

Quase 600 novas unidades municipais vão se 
tornar realidade com a eleição de seus pri
meiros prefeitos, no dia 3 de outubro. É um 

crescimento de quase 15% no número de prefei- · 
turas, desde a última eleição. Outras centenas de 
localidades não lograram a autonomia que bus
caram, mas voltarão à carga nos próximos anos, 
porque, como muitos supõem e criticam, emanci
pação é um alto negócio eleitoral, que tende a ga
rantir feudos para seus promotores. 

Estas suspeitas, alimentadas pela precarieda
de econômica de muitas áreas candidatas à auto
nomia e pela nem sempre tranqüila rearrumação 
que o município-mãe se vê obrigado a fazer, já im
pulsionam providências para dificultar o proces
so daqui para a frente. 

Mas há quem pense diferente e julgue a supos-

ta crise emancipacionista um tigre de papel. O 
Ibam, por exemplo, que é uma entidade especi
alizada em assuntos municipais, considera que a 
emancipação é uma resposta objetiva à necessi
dade de atendimento às populações localizadas 
em pontos diferentes do território brasileiro, sem 
condições de apoio, vivendo em distritos despro
vidos de força política. 

Segundo pesquisa do instituto realizada em 1992, 
o principal motivo para a separação de distritos tem 
sido o seu abandono pela própria administração 
municipal. 

"Não é verdade que as emancipações estejam 
ocorrendo por motivos políticos. Vale destacar que 
os municípios que foram criados estão em situa
ção melhor do que antes das emancipações. Não 
conheço um que tenha piorado", revela o superin-
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A falta de atenção por parte das sedes e a carência de serviços básicos estimulam os movimentos emancipacionistas, mas existe projeto para dificultar o desmembramento 

tendente-adjunto do Ibam, Jamil Reston. "A afir
mação de que o Brasil tem um número excessivo de 
municípios não corresponde à realidade, quando o 
comparamos com outros países", defende. 

Mas, como outros pensam diferente, já existe 
projeto em andamento para tornar mais difícil o 
desmembramento de municípios. 

O Toam analisou ainda os principais argumentos 
usados no projeto de emenda que pretende alterar o 
artigo 18 da Constituição, modificando os parâmetros 
estabelecidos até agora para o processo. 

O primeiro argumento contra a síndrome 
autonomista fica por conta do ônus para os esta
dos. Mas, de acordo com a análise daquele insti
tuto, os estados só passam a gastar com os novos 
municípios depois que eles estão instalados. 

"Então, ao invés disso ser um obstáculo ao pro
cesso de emancipação, justifica-o plenamente, já 
que tudo que as comunidades almejam é uma 
maior prestação de serviços por parte do gover
no", explica Reston. 

O Ibam acredita que só quem não conhece a 
história das emancipações dos últimos 10 anos 
pode dizer que os municípios são criados, única e 
exclusivamente, para se formarem novos currais 
eleitorais e novos pontos de empregos públicos. 
O instituto cita ainda estudo feito pelo professor 
Luís Roque Klering, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. A pesquisa demonstra que os 
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novos municípios gaúchos, formados desde 1982, 
asfaltaram mais quilômetros de estradas do que 
o próprio estado. 

O excesso de funcionários é uma questão im
portante a considerar, uma vez que há os empre
gados da unidade-mãe e também os que serão 
contratados pelo novo município. 

De acordo com o Ibam, as ações dos governos 
estaduais devem ser implementadas no sentido 
de minorar essa situação, privilegiando-se a ne
gociação, para que haja distribuição proporcional 
de funcionários entre as duas unidades. 

Um dos argumentos talvez mais usados contra a 
chamada "febre de emancipações" é a diminuição 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

O Ibam considera que é preciso apenas adequar 
a parte dos dois municípios: o de origem e o novo. O 
primeiro vai passar a receber menos do FPM, já que 
perdeu território e também população. 

Para tentar diminuir a "febre de emancipa
ções", o governo estuda alternativas. Uma delas é 
que o plebiscito seja feito em todo o município de 
origem e não mais apenas na área que quer a au
tonomia. 

Mas, neste caso, seria muito comum, segundo 
o Ibam, que o quórum mínimo não fosse atingido, 
já que somente o distrito que quer se emancipar 
se interessaria pelo referendo. 

(Andréa Maria) 
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Neste artigo, o urbanista Jaime Lerner, duas vezes prefeito 
de Curitiba e atual governador do Paraná, demonstra 
como é possível - e este foi o caso daquela capital - elevar 
a qualidade de vida da população a partir da 
administração municipal, que considera o nível de governo 
mais capacitado para tal tarefa 

O DESENVOLVIMENTO A PARTIR DAS CIDADES 
Jaime Lerner 

e om 25 anos de experiência 
pro~is_sional urbanística em 
Cunt1ba e outras cidades, 

agora com a responsabilidade de go
vernar o Paraná, cada vez mais firme 
é a minha convicção de que o desen
volvimento tem de acontecer a partir 
das cidades. 

As prefeituras não devem ser vis
tas como órgãos burocráticos, repar
tições públicas rotineiras e limita
das. Deve prevalecer, ao contrário, a 
visão dinâmica: elas são instrumen
tos para o desenvolvimento e a con
quista de mais alta qualidade de 
vida. Aos novos administradores 
municipais cabe, certamente, a ta
refa de trabalhar com lucidez, para 
que essa nova visão sobrepuje as 
concepções antigas. · 

Como tenho dito, urge 
redescobrir a cidade como agente 
transformador, vislumbrando a revo
lução que cada uma, independente 
de tamanho, pode desfechar, graças 
ao significado das ações locais, no 
contexto da região, com repercus
sões, algumas vezes, nos municípi
os limítrofes e até além-fronteiras. 

O potencial da ações locais não 
pode ser subestimado. Tenho dito e 
repito que, se cada cidade tivesse se 
posicionado contra o desperdício, 
seriamente, através de projetos ca
pazes de mobilizar a comunidade, 
parte dos recursos tomados no ex
terior para a geração de energia não 

seriam necessários e o Brasil teria 
hoje, menor endividamento externo'. 

Não se trata apenas de necessi
dade de conscientização para com
preender a função potencial das ci
dades, no contexto do desenvolvi
mento do Estado ou do país. 

Na verdade, e sem exagero, é a 
própria garantia da sobrevivência do 
planeta que está intimamente liga
da à postura de cidades. Nas cida
des é que atualmente se localiza a 
origem da maioria dos problemas 
que atormentam a sociedade con
temporânea: problemas de empre
go, de habitação, de saúde, de segu
rança, de transporte. Por isso, reite
ro a minha proposta de que cada ci
dade, grande ou pequena, deve as
sumir o propósito de fazer o melhor 
possível, localmente, para 
equacionar e solucionar esses pro
blemas de modo criativo,m em vez 
de ignorá-los ou tentar disfarçá-los 
com soluções paliativas. 

Voltando ao exemplo do comba
te ao desperdício, através da racio
nalização e da reciclagem, quero 
mais uma vez frisar o que acontece 
em Curitiba. 

Os números são eloquentes, 
mostrando que, há mais de cinco 
anos, a população vem separando, 
em casa e no local de trabalho, o lixo 
orgânico dos resíduos sólidos, que se 
prestam ao reaproveitamento ou à 
reciclagem. Só com o aproveitamen
to do papel velho, a cidade evita o cor
te de mil e duzentas árvores por dia. 

Da mesma forma que a ação lo
cal mostra seu potencial nas ques
tões ambientais, também se reve
la eficaz em outras questões essen
ciais, como a da criança. Priorida
de é essencial para amenizar o im
pacto da pobreza. É através da cri
ança que a sociedade poderá pa
gar da melhor maneira a dívida 
social que se configura no sistema 
de vida contemporâneo. 

Aos novos prefeitos, cabe dizer 
que o desafio do gerenciamento da 
cidade, hoje, reside na visão estra
tégica do equilíbrio entre o atendi
mento às suas necessidades básicas 
e o seu potencial. Entre o importan
te e o fundamental. Entre o dia-a
dia e o futuro. Não será bem 
gerenciada a cidade que se prender 
excessivamente ao seu dia-a-dia, por
que estará tolhendo o seu futuro. 

Igualmente, não será bom o 
gerenciamento exclusivamente 
preso ao futuro, porque estará 
afastado da população, que terá 
seus problemas imediatos multi
plicados e não se engajará nos pro-
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jetos da cidade. 
Permeando o gerenciamento do 

dia-a-dia e do futuro, uma outra pre
missa se impõe: a de se fazer certo 
daqui por diante. Não deixar os pro
blemas crescerem. Como se isso fos
se um mandamento. 

E como desempenhar esse papel? 
Diagnosticando e tentando solu

cionar, de maneira objetiva e eficaz, 
os principais problemas locais, par
tindo para a busca de soluções atra
vés de projetos prioritários. O impor
tante é a orientação para agir e atin
gir objetivos considerados essenci
ais tanto para o presente, quanto 
para o futuro, sem incidir nos equí
vocos anteriormente analisados. 

Igualmente impprtante é não 
protelar decisões. E preciso agir, 
para não deixar que os problemas 
cresçam. Na verdade, ninguém deve 
ficar à espera de condições ideais 
para começar a agir. É necessário 
otimizar o potencial das estruturas 
existentes. Não complicar. E fazer. 

Soluções sofisticadas, complexas 
e onerosas podem ser substituídas, 
na maioria dos casos, por soluções 
mais simples, práticas e criativas, 
desde que em sintonia com a reali
dade local e as expectativas da co
munidade, cujo engajamento é fre
quentemente indispensável. 

É aí é preciso, sempre, ter em vis
ta os valores de maior dimensão so
cial. Vou citar o exemplo do trans
porte coletivo, fator que deve pre
valecer sobre o individual. Alivian
do a pressão do automóvel, a eco
nomia do combustível é evidente. E 
todo o recurso aplicado em trans
porte coletivo, sempre pode ser 
aquele que seria consumido em ou
tras obras viárias, destinadas ao 
transporte individual, cujo uso irra-
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cional só compromete a qualidade 
de vida de uma cidade, especialmen
te das grandes. 

Em Curitiba, onde a primazia do 
transporte coletivo é uma realidade 
há duas décadas, tem sido 
contabilizada a economuia de com
bustível da ordem de vinte por cen
to em relação às grandes cidades 
brasileiras. Com o custo de um via
duto numa grande cidade - que 
muitas vezes só faz deslocar um en
garrafamento de um ponto para ou
tro - pode ser implantado um sis
tema inteiro de ônibus, contribuin
do para tirar milhares de automóveis 
das ruas. 

Se Curitiba tem sido apontada 
como uma "cidade diferente", em 
razão do número de habitantes e 
outras características, é preciso re
plicar que é diferente porque se tor
nou diferente, como podem fazê-lo 
todas as cidades, inclusive as 
megacidades, cuja população é mais 
prejudicada pela degradação da 
qualidade de vida. 

A visão racional da escala de uma 

. ····· Q11~nd6s~tenfuma ·· visão 
CllJ!ll e globa{tiOS}!l'ObJemas é 

•· dospotenciaiideillllla. cida9t!· 
-gnmde, rnédiaJ!!'Peq11ena .... ...... . 
é perfeitamentepôssível domi .. 
ilar e direcionar o seu c1·esci
mento · e colocá-la numa pers
pectiva saudável ? · 
' ,·,·: ·• ·.·>-·,,.,:-: .. :-.<i"C''.•:<•<,t;::;:,,::::;:<,:·,, 

cidade não deve inibir seus adminis
tradores para os aspectos lúdicos e 
psicológicos que a paisagem urbana 
exerce sobre seus moradores. Ao 
contrário, esses valores são funda
mentais, para que uma cidade pos
sa se humanizar. 

Seguir os caminhos dos trilhos e 
da memória. Conduzir o crescimen
to pelos caminhos que fizeram a hi~
tória da cidade, preservar e valon
zar referências que nortearam gera
ções inteiras, é tão fundarr:ental a 
uma cidade, quanto prove-la em 
suas necessidades básicas. 

Igualmente, uma cidade deve ser 

pensada como cenário do encontro, 
em que os setores informais e for
mais possam se integrar em convi
vência pacífica. Também por esta 
ótica, é importante que as cidades 
não sejam pensadas para a tragédia 
máxima, mas dimensionadas para se 
ajustarem gradativamente às solu
ções corretas. 

Pensada assim, uma cidade, aos 
poucos, deixará de ser o mero espa
ço da sobrevivência, para se tornar 
o cenário da plenitude das relações 
humanas, centro de exercício da so
lidariedade. 

Sob esse aspecto, cabe aos no
vos administradorers estimular a 
população através da co-responsa
bilidade na solução dos problemas. 
Desde questões ambientais simples 
- como as ligadas ao lixo - até os 
mais complexos desafios urbanísti
cos ou econômico-sociais. 

Para isso, é fundamental que as 
administrações não se entreguem à 
síndrome da tragédia, aquela que faz 
os problemas parecerem 
intransponíveis, levando cada mora
dor à sensação de que sua ação iso
lada é insignificante, induzindo a po
pulação inteira à inércia. 

Ao contrário, estimulada pelo 
"fazer certo" daqui por diante, a co
munidade logo dará respostas posi
tivas aos apelos. Sentindo-se respei
tada, a população responderá com 
respeito às questões que lhe forem 
colocadas. 

Tenho fé no "efeito dominó" -
onde o exemplo de uma cidade in
fluencia as demais. Estados e países 
podem mudar a partir de suas cida
des - se elas se fizerem centros dinâ
micos de trabalho coletivo em prol do 
desenvolvimento sustentado. 

Sempre insisto nesta visão oti
mista das cidades por ter inabalável 
visão otimista do ser humano. 

Jaime Lerner é arquiteto e urbanis
ta, ex-pre'feito de Curitiba, governador 
do Paraná 
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A hora da mulher 
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Presença feminina 
passa a ser 
obrigatória 
nas listas 
partidárias 

e aracterística inédita nes
tas eleições de 3 de outu
bro é a exigência de quo

ta mínima para a representação 
feminina. Todo partido teve que 
reservar 20% das vagas de sua lis
ta de candidatos às câmaras deve- Copenhague-95 

readores para mulheres. e Pequim-95 : 

A nova legislação eleitoral, as mulheres sistematizam 

que só tem validade para o pleito em fóruns e legislações 

de 96, surgiu através de iniciati- internacionais o espaço 

va das legisladoras no Congresso feminino na sociedade, 

Nacional. num movimento que já 

A presença feminina em car
gos políticas ainda é muito pe
quena. Apesar de as mulheres se
rem mais de 50% dos eleitores do 
Brasil, há apenas 6 senadoras, 

pertence à história 

dos avanços 

da humanidade 

no século XX 

num total de 81 parlamentares naquela casa. Dos 
513 deputados federais, só 34 são mulheres. A banca
da representa 7% do Congresso Nacional. Se a relação 
for feita com os vereadores de todo o Brasil, as mulhe
res são apenas 3% do total. 

Lena Lavinas e Hildete Pereira de Melo, técnicas do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ela
boraram a cartilha Mulheres sem medo do poder: che
goo a nossa vez.No estudo, elas concluíram que "a polí
tica sempre foi um espaço masculino, construído histo
ricamente pelos homens e para os homens". 

Países que possuem quota eleitoral por sexo 
conseguiram aumentar a participação feminina 
nos parlamentos. Na antiga União Soviética, a 
quota no Soviete Supremo (equivalente ao nosso 
Congresso Nacional) era de 33% para minorias, 

onde as mulheres se incluíam, ao lado de campo
neses e outros grupos. 

Com o fim da União Soviética e também das quo
tas, a representação feminina caiu para 15%. 

A Internacional Socialista (IS), formada por 96 
partidos, desde os anos 80 estimula os seus mem
bros a implantarem o sistema de quotas. O obje
tivo é assegurar a presença de maior número de 
mulheres nos cargos de direção das estruturas 
partidárias e no Poder Legislativo. O documento 
final da Reunião do Conselho da IS, realizado em 
1994 em Budapest, afirma que os partidos-mem
bros devem "aumentar em 10% o número de mu
lheres candidatas a cada eleição, com o objetivo 
de alcançar, até o ano 2000, 50% de equilíbrio en
tre os gêneros". 
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. O gênero 111al pago 
como só em 1988 foi 
anulada a lei absurda 
que permitia aos mari
dos, se quisessem, proi
bir o emprego remu
nerado de suas espo
sas. Também só com a 
Constituição de 1988 
as mulheres passaram 
a ter os mesmos direi
tos dos maridos", ensi
na a cartilha. 

nas grandes metrópoles 
· eram pobrestf; cc,n.; 
tabiliza a cartilha. · 

Outro destaque 

dia de 66% dos salári
os do homem na mes
ma situação. 

As diferenças, a~si
nala a cartilha, .decor
rem de uma valoração 
menor atribuída ao trâ
balho feminino. A pro• 
va? O salário-hora de tra
balho. Em São Paulo, o sa
lário-hora feminino varia 
de R$ 2,00 a 3,00, enquan
to o masculino flutua entre 
R$ 3,00 e R$ 4,00. 

lJm dos capítulos da 
cartilha da campa

nha Mulheres sem medo 
do poder (lpea-Dipes, 
Lena Lavinas e Hildete 
Pereira, julho, 1966) se 
refere ao nível de desi
gualdades sociais re
gistradas no país: desi
gualdades de oportuni
dades, regionais, edu
cacionais, econômicas, 
raciais, culturais e de 
gênero, que reservam 
um lugar subalterno 
para as mulheres. 

"A democratização 
das sociedades moder
nas evidenciou que nem 
sempre os direitos polí
ticos, sociais, econômi
cos e civis beneficiam 
igualmente homens e 
mulheres. O mesmo 
ocorre no Brasil. Já vi
mos como foi estendido 
tardiamente às mulhe
res o direito ao voto e 

Segundo o estudo, 
"as mulheres se apro
priam de apenas 25% 
de toda a riqueza pro
duzida no Brasil". Nas 
áreas exclusivamente 

. rurais, essa proporção 
é ainda menor~ ape
nas 15%. 

"Em cada 1 O famíli
as no Brasil, três são 
chefiadas por mulheres, 
que vivem sozinhas com 
os filhos. Em 1990, 38% 
de todas as famílias 
chefiadas por mulheres 

apontado entre as desi
gualdades é a diferen
ça salarial entre os. dois · 
gêneros: o homem ga
nha mais em todas as 
situações. A mulher ga
nha em média apenas 
82% do salário mascu- . 
lino, · quando emprega
das com ou sem cartei
ra assinada. Quando 
autônomas, a diferença 
negativa é ainda maior: 
os ganhos são de ape
nas 58% do que ah:an
ça o ~ornem ng mesma 
situação de trabalho. 
Mesmo quando são em
pregadoras, têm rendi
mentcis de apenas 67% 
dos ganhos masculi
nos. Quando emprega~ 
das domésticas, seus 
salários ficam na mé-

No Rio, o masculino 
alcança R$ 2,00 a 3,00~ 
e o feminino~ no máxi
mo, R$ 2,00 - valores 
estes, aliás, predomi- . 
nantês na quase t<,tali~ 
dâdê do país (regiões 
Sul, Sudeste - com ex
ceção de São Paulo; 
Nordeste, Norte - com 
exceção do Amazonqs; e 
Centro-Oeste, com exce
ção de · Brasília). 

As quotas em vigor na IS variam de 20% (nos 
países com índice menor) a 50% (no caso do Par
tido Social-Democrata Sueco, Partido Social-De
mocrata Finlandês e Partido Socialista Democráti
co dos Estados Unidos). 

Na Argentina, a nossa parceira do Mercosul, 
em novembro de 1991, a legislação eleitoral foi mo
dificada, passando a vigorar a lei que estabelece em 
30% o mínimo de candidaturas que devem ser agora 
preenchidas por mulheres nas eleições nacionais. 

A ascensão da mulher na vida política está dire
tamente ligada ao feminismo. No Brasil, o primeiro 
jornal dirigido por mulheres,Jomal das senhoras, foi 
fundado em 1852 pela baiana Violante Bivar e 
Velasco. Já em Minas, o Sexo feminino nasceu tam
bém no século XIX, mas em 1873. Já nessa época se 
discutia a liberdade para as escravas e também o 
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(Procópio Mineiro) 

direito de as mulheres de votar e serem votadas. O 
Partido Republicano Feminino, fundado em 1910 
pela professora Leolinda Daltro, organizou até uma 
passeata exigindo o direito ao voto feminino. 

As conquistas vieram a passos lentos. Somen
te em 1932 foi consagrado em lei o direito femini
no ao voto, por ato de Getúlio Vargas. A primeira 
mulher foi eleita no ano seguinte: a paulista 
Carlota Pereira de Queiroz. 

Mais de 60 anos depois, a lei de quotas busca 
garantir que muitas outras sejam eleitas. Mas a 
pesquisadora Hildete Pereira de Melo não alimen
ta grandes esperanças de que as câmaras sejam 
invadidas pelas mulheres: "A apresentação de 
muitas candidaturas femininas não é garantia de 
que elas vençam." 

(Andréa Maria) 
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Há histórias de sucesso, de norte a sul 
Pesquisa mostra que cidadania pode forçar um salto de qualidade 

no nível de administração dos municípios brasileiros 

Nas médias e grandes cidades, o sistema de trânsito é um desafio permanente, que algumas administrações conseguem enfrentar com sucesso, como em Curitiba 

Procópio Mineiro 

á sinais de esperança, apesar do pessimis-

H mo generalizado que cerca as administra
ções municipais, envoltas no círculo de po

a que ainda marca o país e na frustração ge
neralizada com os políticos. 

Várias experiências de êxito, algumas 
registradas nas mais adversas condições, parecem 
demonstrar que os frutos aparecem, quando 
criatividade, maturidade, espírito de iniciativa, 
bom senso e ética pública se somam. Muitas ve
zes, mesmo pouco dinheiro basta para realizações 
valiosas para os cidadãos. 

São conhecidos casos como os de Curitiba e 
Niterói, cidades grandes que conseguiram elevar 
a qualidade de vida de seus moradores. Mas, le
vantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (Ibam) ainda registra 
feitos importantes em administrações de cidades 

médias e pequenas, por todo o país, a partir de 
decisões políticas inovadoras. Com pouco também 
se faz, quando se quer, parece ser a lição. 

No sertão, escola integral 
Este é o caso da pequena Quixaba, de 7.500 

moradores, localizada no sertão de Pernambuco. 
O prefeito Antônio Ramos da Silva, semi-analfa
beto, tornou de tempo integral o ensino nas 27 
escolas do município. Paga os melhores salários 
da região às professoras (pode chegar a R$ 280, 
comparáveis a níveis do Sul e Sudeste) e, mesmo nas 
férias, as crianças se ocupam com artes e música 

Também na área da edúcação, outro bom 
exemplo é Iguatu, no Ceará. O prefeito Marcelo 
Sobreira adotou uma administração com partici
pação popular e o resultado foi o fim da evasão 
escolar: estão freqüentando as aulas todas as cri
anças entre 7 e 17 anos. Implantou a eleição do 
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diretor de escola e está criando a figura do agente 
escolar, uma espécie de enfermeiro da educação, 
para dar assistência direta às famílias nas ques
tões de estudo dos filhos e manter a comunidade 
motivada para o ensino. 

Saúde no Jequitinhonha 
Um conhecido bolsão de extrema pobreza, o 

Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Ge
rais, pulou das manchetes negativas para o lugar 
de referência nacional em saúde pública, por obra 
do que se faz no município de Gouveia. São 12 mil 
habitantes administrados pelo prefeito Geraldo 
Bittencourt, que implantou o programa Saúde 
Total. Um convênio com a instituição filantrópica 
da cidade garante atendimento de saúde gratuito 
a todos os moradores. 

No setor de desenvolvimento econômico, 
Gouveia investe em seu potencial agrícola e con
ta agora com a atuação de 17 técnicos rurais, que 
orientam os agricultores em projetos os mais di
versos. Esta situação permitiu ao município 
candidatar-se a um empréstimo do Banco Mun
dial para expandir a produção local. 

Também são considerados destaques em saú
de os municípios de Santos e Diadema (SP), 
Itatiaia (RJ), Fortaleza (CE), Brusque (SC). Em 
Santos, administrada por David Capistrano Filho, 
a consulta é marcada por telefone e faz-se o con
trole, por informática, dos dados médicos de cada 
paciente; em Itatiaia, no sul-fluminense, o prefei
to Jair Alexandre Gonçalves criou laboratório pró
prio para distribuição grátis de remédios;realiza 
atendimento domiciliar por enfermeira que se des
loca numa motocicleta, construiu hospital e vai 
levantar uma maternidade. 

Em Diadema, a mortalidade infantil foi re
duzida a apenas 20,6 por mil crianças nascidas 
vivas, o que coloca a cidade do prefeito José de 
Filippi Jr. como um dos destaques nacionais no 
setor, ao lado de Fortaleza. Já em Brusque, o 
prefeito Danilo Moritz acabou com as filas no 
atendimento médico, aum'entou o número de 
profissionais de saúde de 17 para 27 e abriu clí
nicas para mais sete especialidades. 
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Muitos municípios já se destacam por serviços de saúde 

que melhoraram a qualidade de vida dos seus cidadãos 

Bons exemplos também se registram na gerên
cia-geral do orçamento municipal em muitas ci
dades. O chamado orçamento participativo, 
pelo qual .os cidadãos orientam as prioridades 
dos gastos, ajudando o prefeito a ser mais eco
nômico e eficiente, é destaque em várias cida
des: Natal/RN (prefeito Aldo Tinoco Filho), 
Itabuna/BA (prefeito Geraldo Simões), 
Florianópolis/Se (prefeito Sérgio Grando), San
ta Rosa/SC (prefeito Osmar Gasparini Terra), 
Ponte Nova/MG (padre Ademir Ragazzi). 

Há gestões de sucesso em muitas outras cida
des, destacando setores como programas de em
pregos e renda mínima, cooperativismo local e in
termunicipal, habitação, desenvolvimento econô
mico, transportes, urbanização. 

Tais resultados demonstram que uma bre
cha positiva se abre no que parecia um muro 
invencível de imobilismo, má gerência e até atos 
escusos. Estas eleições vão contribuir para o 
avanço deste processo? • 
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O governador de Brasz1ia, 
Cristóvam Buarque, questiona o tipo 
de sociedade que está sendo moldada 
pelo projeto neoliberal e convoca 
a esquerda a se unir em torno 
de um projeto que recupere o paradigma 
da solidariedade humana 

'Devemos construir 
uma modernidade 
ética no Brasil' 
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Beatriz Bissio 

D epois da derrota do can
didato do presidente 
argentino Carlos Me
nem nas recentes elei

ções para a Prefeitura de Buenos 
Aires, todas as capitais dos paí
ses do Mercosul passaram a ser 
administradas pela oposição. 

Brasília é governada por Cris
tóvam Buarque, do PT, eleito por 
uma coligação de oito partidos, 
entre os quais o PSDB. Em nível 
pessoal, as relações com o gover
no federal são "as melhores pos
síveis", segundo Buarque. Mas o 
mesmo não acontece no terreno 
administrativo e financeiro. "À 
falta de verbas e à política geral 
de arrocho, somam-se também 
as dificuldades do ponto de vista 
ideológico", afirma o governador. 

A sua administração, explica, 
difere do governo federal sobre
tudo na proposta de alternativas 
e na definição de prioridades. A 

primeira delas é a recuperação 
das estatais. "No Distrito Fede
ral, elas estão deixando de ser 
empresas estatais e estão viran
do empresas públicas", diz. 

Mudar para servir ao povo -
Na opinião de Buarque, as esta
tais, salvo a Petrobras, não têm 
maiores compromissos com o 
povo brasileiro. No entanto, ao 
contrário do governo, ele acha 
fundamental mantê-las nas mãos 
do Estado, "não pelo passado e 
sim pelo futuro". Se elas forem 
privatizadas, efetivamente o Es
tado nunca terá o controle da 
economia, avalia. Mas, para man
ter-se estatal, a empresa deve 
mudar, assumindo um compro
misso com os interesses popula
res. "É isso o que estamos fazen
do no governo de Brasília." 

Um exemplo dessa filosofia é 
a rede de supermercados do Dis
trito Federal. Apesar da grande 
campanha para privatizá-la, 
Buarque se recusou a fazê-lo. 
Hoje, os supermercados estatais 
do DF são lucrativos e pertencem 
ao Programa Cesta Básica da Ci
dadania. Uma "cooperativa" de 
pessoas recebe a cesta básica e 
paga uma parte do valor. O di
nheiro funciona como se fosse um 
banco próprio. "O Banco do Es
tado inovou no Brasil criando o 
'BRB trabalho', uma linha de 
crédito dirigida aos pequenos 
empresários aos quais empresta 
de R$ 100 a R$ 5 mil." 

Outra prioridade do governa
dor é a educação. "O objetivo não 
é apenas melhorar a escola. Já 
estamos tomando medidas con
cretas pata atingir uma outra 
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meta: não ter criança fora das 
salas de aula." Para isso foi cria
da a Bolsa Escola. O governo do 
DF paga às famílias cujas crian
ças não faltam às aulas, através 
da Poupança Escola. "Nós depo
sitamos R$ 100 no final do ano 
para cada criança da rede públi
ca que for aprovada. O dinheiro 
só pode ser retirado quando o 
aluno terminar a 4ª série. Caso 
contrário, perde tudo. E mesmo 
terminando, só a metade pode 
ser retirada. A outra fica até ter
minar a 8ª série, e aí só tira a me
tade, ficando o restante preso até 
terminar o 2º grau." 

Há ainda outras medidas sen
do implementadas, como a que 
aumenta para 5 horas o período 
de aula por dia em algumas cida
des satélites. A idéia é ampliar o 
horário em todas essas localida
des até chegar a 6 horas. "Tam
bém elevamos substancialmente 
o salário dos professores. É ver
dade que eles fizeram uma greve 
de 30 dias por reajustes maiores, 
mas ninguém no Brasil teve o 
aumento do professor do Distri
to Federal: 35%. Algumas catego
rias chegaram a obter 58%". 
Como complemento dessa inici
ativa, o governo está construin
do uma sala de aula por dia. 

Existe, ainda, um programa 
de apoio à agroindústria domés
tica. Para permitir que cada pro
dutor faça o beneficiamento de 
seu produto, o governo do DF 
monta no local uma pequena in
dústria. A experiência já ocorre 
na área de frangos, ovos, doces e 
conserva de verduras. "Qual a 
vantagem do programa?, pergun-
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"Se as estatais lorem 
privatizadas, o Estado 
nunca têrâ o controle ·· 

da economia. Mas, para 
manter-se estatal, 

a empresa deve assumir 
um compromisso com 

os interesses populares" . 

ta o próprio Buarque. E respon
de: "É que o pequeno produtor 
entra na globalização; a embala
gem passa a ser padronizada e a 
qualidade controlada, com o 
envolvimento direto da Empresa 
de Assistência Técnica e Exten
são Rural (Emater)." 

Atualmente existem 20 unida
des em funcionamento e outras 
300 já foram projetadas. O núme
ro não é maior porque Brasília 
não possui condições de ser um 
centro industrial importante. 

A experiência está sendo am
pliada para os sem-terra, que 
vêm sendo assentados e come
çam a produzir. "A Reforma Agrá
ria liberta o trabalhador do pa
trão, mas o escraviza à terra por
que passa a enfrentar dificulda
des enormes para produzir. Com 
a agroindústria, o trabalhador 
recém-assentado pode produzir e 
vender até para os grandes super
mercados. As unidades funcio
nam muito bem e o processo é 
mais limpo que em qualquer in
dústria sofisticada. É isso que eu 
chamo de globalização sem mu
ros sociais", comenta Buarque. 

Cada agroindústria - que 
pode pertencer a uma ou várias 
famílias- constitui-se numa uni
dade e tem produção indepen-
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dente. O governo do DF dá ape
nas o aval de qualidade e a mar
ca global, facilitando também o 
acesso ao mercado. 

Os erros do passado - O go
vernador Buarque tem ampla ex
periência na área acadêmica, que 
inclui a passagem pela Reitoria 
da Universidade de Brasília, e 
uma longa lista de livros publica
dos, entre os quais ensaios que 
tratam de temas da atualidade 
do Brasil, como A desordem do 
progresso, O colapso da moderni
dade brasileira, A revolução na 
esquerda e a intenção no Brasil, 
A revolução das prioridades -
da modernidade técnica à moder
nidade ética, O que é apartação, 
A cortina de ouro - os sustos do 
final do século e um sonho para o 
próximo e O tesouro na rua. 

Ele volta às suas origens de 
professor para explicar por que o 
país não deu certo, até agora, 
apesar de seu imenso potencial. 
"Até 1822, o Brasil era uma colô
nia; depois passou a ser uma na
ção politicamente independente, 
porém ainda dependente do ex
terior. A partir dos anos 30, já 
neste século, se autodescobre, 
mas cometeu vários erros." 

Entre eles Buarque aponta 
em primeiro lugar a industriali
zação sem reforma agrária. "O 
país entrou na modernidade in
dustrial mas continuou com 
grandes latifúndios produzindo 
para fora." O segundo foi ter imi
tado o modelo tecnológico es
trangeiro, deixando de criar 
tecnologias apropriadas à reali
dade brasileira. O terceiro foi não 
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'Globalização com muros amea 

A 
entrevista com o governador Cristóvam 
Buarque traduziu-se numa espécie de corri
da de obstáculos. Começou no seu gabinete, 
no Palácio do Buriti, sede do Governo do DF. 

Foi interrompida quando o governador teve que se 
deslocar para o Instituto Rio Branco - a "universida
de" que forma os quadros do Itamaraty. Lá ele fez 
uma palestra sobre os rumos da s·ociedade humana 
para a turma de alunos que estavam se formando. 
A entrevista foi completada à tarde, novamente em 
seu gabinete, cuja ante-sala fervilhava com dirigen
tes políticos locais à espera de audiência. 

Mas, o que poderia ter sido um contratempo aca
bou enriquecendo o trabalho, já que fomos convida
dos pelo governador para acompanhá-lo à palestra. O 
convite nos permitiu não somente ouvir a sua brilhante 
exposição como constatar o interesse que suas colo
cações, muitas vezes polêmicas e provocativas, des
pertaram na platéia de futuros diplomatas brasileiros. 
Interesse que foi confirmado pelo ministro André 
Amado, diretor do Instituto Rio Branco, que convo
cou o governador a voltar mais vezes, incentivando 
sempre o sentido crítico dos alunos. 

A oportunidade permitiu, sobretudo, trazer aos 
leitores de cadernos do terceiro mundo uma visão su
cinta da reveladora palestra do governador. Eis uma 
síntese das colocações de Cristóvam Buarque peran
te os alunos do Instituto Rio Branco: 

"Eu venho trabalhando há alguns anos - coloquei 
essas idéias em alguns livros - sobre os rumos da 
Humanidade deste momento da história para fren
te. Fazer essas reflexões a partir do Brasil é bom. A 
crise social brasileira é extremamente parecida com 
a crise civilizatória atual. Claro que o termo civili
zação está utilizado aqui com todos os defeitos de 
uma simplificação. Estou deixando de considerar as 
realidades particulares de países como a China, a Ín
dia e algur:is outros do Oriente que considero fora do 
conceito de civilização ocidental. Portanto, quando 

falo em crise civilizatória estou me referindo basica
mente à Europa e à parte de cá do mundo. 

Para chegar aos dias de hoje, devemos estudar todo 
o processo. Temos que falar das encruzilhadas 
civilizatórias. Nós vivemos uma civilização industrial 
com duas vertentes parecidas: uma chamada capita
lismo e outra socialismo. Para um observador de ou- . 
tro planeta só existe uma diferença muito sutil en
tre ambas. Nesta civilização construíram-se ao lon- · 
go dos anos três vetores que definem a sua vonta- · 
de: o avanço técnicó, a liberdade e a igualdade. 

A Revolução Industrial foi unia. esquina no rumo 
do desenvolvimento humano, que mudou inclusive o 
conceito de riqueza. Na história existem também as 
meias esquinas: o sedentarismo foi uma delas, que 
permitiu o surgimentodas cidades. A sociedade de 
consumo é uma meia esquina da esquina da civiliza
ção industrial. No passado, o avanço técnico não era 
padrão de bondade. Uma sociedade não se considera
va mais rica que outra por ter inventado algo novo tec
nicamente. Em 800 anos de domínio grego, eles não . 
inventaram quase nada do ponto de vista técnico. Mas 
inventaram tudo do ponto de vista ético. Para 
Aristóteles, ser dono de bens materiais não significa
va quase nada. Riqueza significava ser sábio. Igualda
de? Este conceito não existia; é muito recente. · 

Há 100 anos, no Brasil ainda existiam escravos. 
Nem os abolicionistas tinham a pretensão de falar 
em igualdade. Falavam em liberdad.e. Mas liberda
de também é um conceito recente. No século XVIII . 
não se falava nisso. Como falar se existia a aristo
cracia, se não tinha sido descob~rto o individualis
mo? O conceito de liberdade só é pleno se vincula· 
do ao de indivíduo. 

Pois bem, por que eu digo que estamos às véspe
ras de um desvio, e não de um salto civilizatório? Por· 
que acho que hoje estes três vetores - igualdade, li· · 
berdade e avanço técnico - não têm rnais sinergia 
Ao contrário, eles se negam. O avanço técnico não con· 
segue beneficiar toda a população. E o que é mais gra· 

ter corrigido o rumo quando es
tes dois erros começaram a de
monstrar que as coisas não iam 
bem. "Aí veio a ditadura para con
tinuar errando." 

res se caracterizou pela acelera
ção do processo de concentração 
de renda, a opção por um mode
lo de desenvolvimento baseado 
na exportação e não no mercado 

"Para viabilizar as indústrias de 
automóveis investiu-se em auto
estradas e viadutos ao invés de 
escolas e educação. Investimos 
na infra-estrutura econômica e 
esquecemos a área social. Tam-A época dos governos milita- · interno com prioridades erradas. 
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a Humanidade' 
ve: hoje se está ampliando a desigualdade entre os que 
usufruem os avanços técnicos e os que estão excluí
dos dos seus benefícios. Nunca, em nenhum momen
to do passado, o mundo foi tão desigual. 

No tempo do antigo Egito, por exemplo - onde a 
figura do faraó para algumas pessoas de hoje pode lem
brar o símbolo da extrema riqueza-, não havia tanta 
desigualdade. Tirando as pirâmides - a casa onde o 
faraó morava depois de morto - e o número de escra
vos, em que outros aspectos da vida ele era mais rico 
que um servo? Ele vivia o mesmo número de anos não 

' tinha medicina mais sofisticada. E nada é mais valio-
so do que a esperança de vida, que até o início deste 
século era igual para ricos e pobres. 

Depois da esperança de vida, o segundo elemento 
que explicita a desigualdade hoje é o uso do tempo 
livre: pode-se dizer que um faraó tinha mais tempo 
livre que um servo. Mas a forma de preencher o tem
po livre não era muito diferente. Hoje não. O traba
lhador não consegue controlar o uso do seu tempo. 
Tudo é longe e ele tem dificuldades de se locomover. 
Mas quem tem acesso aos avanços tecnológicos con
trola o seu tempo. Usa até aviões, se for o caso. 

Antigamente se compravam escravos, hoje se com
pra o produto do trabalhador. Então o avanço técnico 
não conduz à igualdade. E à liberdade? Também não. 
O avanço técnico dá um poder tão grande às pessoas 
que muitos temem que seja capaz de ameaçar a li
berdade do próximo. Vejamos um exemplo: hoje se 
podem fazer bombas atômicas mais baratas e até 
caseiras. A liberdade fica, portanto, mais ameaçada. 
Aliás, a liberdade plena faz com que a desigualdade 
aumente. Eu não estou ao lado da igualdade contra 
a liberdade. Busco mostrar que a sinergia que dava 
a base ideológica à Revolução Industrial, fosse ca
pitalista ou socialista, não existe mais. 

Na sociedade industrial, a abundância é que cons
truiria a igualdade. Mas o que aconteceu? A abundân
cia ficou para poucos, e a tecnologia que surgiu impe
de os outros de usufruírem dos seus benefícios. A civi-

lização industrial não fez uma ruptura, mas ela mu
dou de rumo. No começo ela produzia as mesmas coi
sas, cada vez mais e com menos trabalho. A partir do 
século XX, a segunda revolução industrial começou a 
produzir mais, com menos trabalho. Porém, hoje, an
tes que haja abundância, muda o rumo da produção; 
começa-se a produzir outra coisa. Nós construímos 
uma civilização industrial consumista, diferente de 
uma civilização industrial produtiva. O capitalista atu
almente não procura aumentar a quantidade de pro
dutos, mas o valor da grife. 

Quais são as alternativas? Uma é termos uma so
ciedade com dois tipos de seres humanos: os ricos, bo
nitos, saudáveis e igualitários entre si; e os excluídos. 
Uma parte da humanidade deixaria de fazer parte dela. 
Um exemplo é a África do Sul da era do apartheid; 
outro é o Brasil de hoje. No Brasil, um rico branco con
vive com um rico preto, mas não com o pobre branco. 

Eu acho que nós estamos caminhando para uma 
globalização apartada, com muros internos dentro de 
cada um dos países. A modernidade técnica vai cons
truir uma nova ética: a ética da desigualdade, da dife
rença, de uma sociedade partida. É essa tolerância que 
a gente tem hoje com a miséria; perdemos a dimen
são da solidariedade. É o primeiro passo da 
explicitação da desigualdade. 

Porém, eu não sou pessimista. Acho que existe uma 
alternativa, que ainda é possível a mudança de rumo, 
para construir uma sociedade ética, solidária, que se 
preocupe com a eliminação da brecha que separa os 
ricos dos marginalizados. Ainda é possível. Mas, a cada 
dia que passa essa meta fica mais distante. 

bém não esperamos para fazer as 
coisas com os nossos próprios 
recursos, e nos endividamos." 

Na opinião do governador do Distrito Federal, 

Cristóvam Buarque, nunca se viveu 

O último erro apontado pelo 
governador foi termos destruí
do a ditadura limitando-nos à 
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uma fase de tamanha desigualdade 

como a atual, mas ainda há tempo 

para a construção de uma sociedade 

solidária, que priorize a redução 

da brecha entre ricos e pobres 



POLÍTICA 

construção do arcabouço insti
tucional da democracia. "Não 
mudamos as prioridades nem 
promovemos as reformas estru
turais que o país precisa. Fi
camos só na democracia polí
tica, esquecendo a social." 

Na sua visão, esses equívocos 
. mais recentes foram acompanha

dos de outro, igualmente impor
tante: "Erramos concentrando o 
sistema de telecomunicações em 

· mãos privadas e sem qualquer 
vínculo com a educação e a cul
tura." Finalmente, fala sobre o 
equívoco que a sociedade vem 
cometendo nos dias atuais: "Es
tamos implantando o apartheid 
social. Em vez de enfrentar de 
uma vez por todas os enganos do 
passado, estamos aprofundando 
ainda mais esses erros." 

Falta mística - Na opinião de 
Buarque, este quadro não alenta 
o surgimento de novas lideranças 
políticas. "O novo momento 
está precisando de um tipo de 

"O novo momento está 
precisando de um tipo 

de político quase · 
religioso. O Brasil 

necessita de políticos 
prof éticos" 

político quase religioso, no sen
tido da mística, de uma propos
ta iluminadora. O Brasil neces
sita de políticos proféticos. Eu 
acho que este é o grande fracas
so do presidente Fernando Hen
rique: sendo um homem de ele
vado nível intelectual, ficou pre
so ao imediato." 

O governador do Distrito Fe
deral afirma que hoje se impõe 
uma política que formule tam
bém o futuro. E como construir o 
futuro? Na sua visão, construin
do uma modernidade ética. "Os 
objetivos a serem alcançados são 
a democracia, o fim do apartheid 
social, a eficiência econômica, a 
descentralização e a abertura 
como fim e não como meio." Con
sertar os erros do passado exigi
ria também investir em educação 

No Distrito Federal, as familias que mantêm as crianças na escola têm direito a uma renda complementar paga pelo governo 
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e geração de emprego. "Mas sem 
a hipocrisia de quem diz que é 
preciso educar mas não quer ti
rar dinheiro das estradas e da 
energia para pagar professores e 
construir escolas", afirma. 

O papel da esquerda - Cons
truir o futuro é, para o governa
dor do DF, uma tarefa dos seg
mentos progressistas da socieda
de. "Não vejo como transitar esse 
caminho sem a liderança daquilo 
que se chamou esquerda. A direi
ta é por definição a manutenção 
do status quo. Não foi a esquerda 
que fez todo este desastre". Mas 
a esquerda, hoje, não estaria à al
tura dos desafios, "está presa a 
preconceitos do passado, defen
de interesses corporativos - não 
uma nova sociedade-, e está di
vidida", diz o governador. 

Buarque sonha com uma es
querda que formule um novo 
conceito de país, uma alterna
tiva "não-liberal", que ele cha
ma de modernidade ética, con
trapondo o conceito à moderni
dade apregoada pelos que de
fendem o neoliberalismo. A es
querda deveria se unir em tor
no desta modernidade. 

"A divisão se dá porque o con
ceito ainda não foi formulado. O 
ex-governador Brizola fala em 
educação e nacionalidade, mas 
não atinge o trabalhador nem o 
setor moderno da economia. O 
PT não incorpora o discurso na
cional nem dos excluídos. Deve
mos formular uma agenda ética 
para a esquerda brasileira, que 
defina quais princípios vamos 
defender juntos." e 
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Revolução nos 
instrumentos de 
políticas públicas 
Experiência de governo no Distrito 
Federal mostra que é possível 
construir a modernidade 
sem exclusão social 

P 
olíticas administrativas 

inovadoras - sempre na di
reção da simplificação, eficá
cia e transparência, de modo 

a assegurar a primazia da pessoa -
marcam a filosofia de trabalho do 
Governo do Distrito Federal. Algu
mas dezenas de programas e inicia- · 
tivas procuram realizar esta filoso
fia. Tais ações marcam a adminis
tração nas áreas da educação, cul
tura, urbanismo, administração pú
blica, ação social, atendimento à cri
ança e apoio ao desenvolvimento 
econômico local, este último prin
cipalmente pelo financiamento ao 
pequeno empresário. 

''A idéia é criativa, prática e sim
ples", explica o governador 
Cristovam Buarque, ao definir a fi
losofia geral de trabalho que marca 
a administração brasiliense. "Se 
moderno quer dizer atual, a 
modernidade não pode ser técnica, 
definida com base nas máquinas e 
equipamentos que se usam na eco
nomia, mas sim ética, definida pela 
realização dos desejos e objetivos da 
sociedade", completa o governador. 

''A modernidade ética, diferente
mente da modernidade técnica, de
fine-se pela realização de objetivos 
sociais, construídos a partir dos va
lores éticos da sociedade. O Gover
no Democrático e Popular (GDP) 
quer construir a modernidade ética 
no Distrito Federal. Seus objetivos 

Setembro/ Outubro 1996 

estão em uma revolução nas priori
dades, em direção à educação, saú
de e emprego; mudança nas menta
lidades e uma nova maneira de go
vernar", define Cristovam Buarque. 

"Para isso, o GDP revoluciona os 
instrumentos de pqlítica pública 
que utiliza. No lugar dos tradicio
nais meios da modernidade técnica, 
utiliza soluções criativas, práticas e 
simples. Algumas delas estão apre
sentadas a seguir. A modernidade 
ética já começa a ser uma realidade 
no Distrito Federal", assegura ele. 

Educação 
A área de educação é uma das 

prioridades da administração. Uma 
série de programas sustentam os 
objetivos de garantir a presença do 
aluno numa escola que o atraia e lhe 
dê uma formação adequada. Busca
se o fim da repetência e facilita-se o 
acesso à universidade pública. São 
instrumentos dessa política a Bol
sa-Escola, Poupança-Escola, Esco
la 1.200, Canal Educativo, Fim da 
Repetência, Vestibular Seriado e 
Mala do Livro. 

Em seu documento de divulga
ção, A diferença das soluções cria
tivas, a administração brasiliense · 
define o programa Bolsa-Escola 
como a resposta definitiva e barata 
à pressão da realidade das famílias 
pobres para que as crianças traba
lhem, em prejuízo dos estudos: ''A 

A Poupança-Escola 
valoriza o esforço 
doalunoeesümula 
o aprendizado, 
ampliando o índice 
de aprovações e 
reduzindo a repetência 
em Bràst7ia 

Bolsa-Escola paga um salário míni
mo por mês para as famílias caren
tes com filhos de 7 a 14 anos na es
cola pública, desde que eles não fal
tem a mais de dois dias de aula por 
mês. Para receber o benefício, a fa
mília deve comprovar que reside há 
pelo menos cinco anos consecutivos 
no Distrito Federal e que sua renda 
per capita não ultrapasse meio sa
lário mínimo." 

"Entre seus beneficiados, em 
apenas um ano, a Bolsa-Escola re
duziu a evasão escolar para 0,2% e 
as reprovações para 7,7%. Hoje são 
atendidas 15 mil famílias, mais de · 
28 mil crianças que trocaram a rua 
pela sala de aula. Com criatividade, 
gastando menos de 1 % de seu orça
mento, o Governo Democrático e 
Popular do Distrito Federal mostra 
como é simples manter todas as cri
anças em sala de aula." 

Estímulo contra a repetência 
Já o programa Poupança-Esco

la tem o objetivo de premiar o es
forço dos alunos que passem de ano: 
"O GDP deposita em caderneta de 
poupança um salário mínimo para 
cada aluno atendido pela Bolsa-Es
cola, se concluir, com sucesso, o ano 
letivo. A Poupança-Escola só pode 
ser retirada, até metade, se o aluno 
concluir a quarta série. Depois, o 
aluno só poderá retirar outra vez, no 
máximo a metade, se concluir a oi-
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O Canal E chegou para ser ativo auxiliar pedagógico na rede 

escolar pública do DF e permite a interação a/uno-apresentador 

tava série. Finalmente, só poderá 
sacar o saldo restante se concluir o 
2° Grau." 

Um dado surpreendente é que o 
custo anual de cada Poupança-Es
cola é mais de dez vezes inferior ao 
custo de um aluno repetente. E, en
quanto está depositado, o dinheiro 
da Poupança-Escola é utilizado pelo 
Banco Regional de Brasília (BRB) 
para formar um Fundo Social. · Quase 
10 mil crianças da rede pública de 
ensino já têm esse tipo de caderneta 

Quanto aos repetentes, entram 
num programa especial, onde têm 

· suas dificuldades identificadas e o 
ensino reforçado. Em setembro úl
timo, eram 12 mil alunos repetentes 
distribuídos em 420 turmas. 

200dias 
O programa Escola 1.200 envol

ve a ampliação da carga horária do 
ensino dado aos alunos, fator bási
co para a melhoria da educação. 

"Até há pouco tempo, ainda ha
via no Distrito Federal o chamado 
turno da fome, de apenas duas ho
ras de aula por dia, no horário in
termediário do almoço. Esse turno 
foi eliminado. Nossas crianças, en
tretanto, precisam ficar mais tem
po do que as quatro horas atuais na 
escola; é preciso aumentar o perío
do escolar e o número de horas de 
aula por dia até um total de 1.200 
horas por ano: 200 dias por ano e 
seis horas de aula por dia. Mais tem-
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po na escola significa melhor quali
dade de ensino, mais socialização 
das crianças, menor risco de 
marginalidade. 

Como isso custaria muito caro, 
o GDP utiliza uma solução criativa, 
prática e simples: as horas adicio
nais serão dadas pela televisão, 
através de uma Escola Ligada, o 
Canal E (Educativo) unificará todas 
as escolas do Distrito Federal em 
circuito a cabo. A Escola de 1.200 
horas/aula por ano começa a ser re
alidade no Distrito Federal. Além 
disso, o Canal E já treina 2.500 pro
fessores e terá· a característica de 
ser interativo. 

Um programa pioneiro de avali
ação seriada, para ingresso na Uni
versidade Pública, permite que o 
aluno, em lugar de enfrentar o ves
tibular tradicional, seja selecionado 
através de provas aplicadas ao final 
de cada ano letivo do 2° Grau. 

Bibliotecas volantes 
"Se as pessoas não vão à bibJio

teca, a biblioteca vai à casa das pe~
soas. É a Mala do Livro, uma estan
te-armário contendo 200 livros, le
vada para uma casa qué se transf or
ma em biblioteca de sua vizinhan
ça. Algumas casas-biblioteca criam 
área para leitura, outras apenas em
prestam os livros. A Mala do Livro 
pode ser trocada por outra, com 
novos livros." 

No momento, estão sendo im
plantadas 1.000 Malas do Livro, 
correspondendo a 200.000 livros: a 
Mala do Livro será uma das maio
res bibliotecas do Brasil. 

Na área cultural, o projeto Tem
poradas Populares traz para o Dis
trito Federal, durante o período das 

fé rias escolares, espetáculos do 
mais alto nível, a preços baixos, com 
nomes expressivos locais e nacio
nais: preços baixos atraem público 
grande. Em 1996, mais de 35 mil pes
soas participaram dessas Tempora
das. Dança, música e teatro acon
tecem nas principais salas de espe
táculo do Distrito Federal. 

Compinado a este programa, o 
Classe-Arte procura atingir especi
ficamente os jovens em idade esco
lar: "O Governo do Distrito Federal 
leva espetáculos artístico-culturais 
às escolas da rede pública de ensi
no. Além de facilitar o acesso dos 
jovens às manifestações artísticas, 
faz com que a escola passe a ser 
mais importante na vida dos alunos. 
O projeto educa, revela talentos e 
forma público para as manifesta
ções artísticas em todas as cidades 
do Distrito Federal." 

Paz no Trânsito é uma Campa
nha Solidária, em que o GDP cum
pre seu papel de fiscalização, melho
ra a sinalização das vias públicas e 
os mecanismos de controle, através 
da Polícia e do Detran. A sociedade 
participa com o senso de responsa
bilidade necessário a um trânsito 
sadio. São também Campanhas So
lidárias, entre outros, os programas 
"Brasília diz não à exploração sexu
al de crianças e adolescentes", "SOS 
Drogas", "Violência contra a mulher 
é crime" e "Brasília diz sim à 
alfabetizaçao de jovens e adultos". 

Menor é criança 
"O Brasil precisa tratar suas cri

anças como crianças. Hoje elas têm 
nomes diferentes: menor, pivete, 
trombadinha, menino de rua, etc. 
Para o Governo Democrático e Po
pular, criança é criança, como uma 
rosa é uma rosa. O Centro de Aten
dimento Juvenil Especializado 
(Caje) está se tornando uma referên
cia nacional e internacional no trata
mento dispensado à adolescência in-
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fratora'', revela o documento. 
Existem, ali, três oficinas, cria

das em parceria com a Fundação 
Ayrton Senna, onde os menores in
fratores freqüentam cursos de me
cânica pesada, marcenaria e estofa
ria decorativa. Os jovens internos no 
Caje têm ocupação diária perma
nente e utilizam as celas somente 
para dormir. Têm ainda cursos de 
inglês e espanhol, entre outros, e, 
nos finais de semana, participam de 
atividades de recreação e lazer, 
abertas ao público externo. 

BRB-Trabalho 
Um dos programas de grande 

impacto social envolve a atuação do 
Banco Regional de Brasília (BRB) 
no financiamento do pequeno pro
dutor. É o BRB-Trabalho, que ofe
rece crédito para o pequeno empre
endedor ampliar seu negócio. 

Pedreiros, costureiras, marce
neiros, manicures, pipoqueiros, 
carroceiros, feirantes e muitos ou
tros artesãos e prestadores de ser
viços estão recebendo crédito, ge
rando empregos e melhorando suas 
condições de vida e de trabalho. Os 
profissionais autônomos e as 
microempresas, formais e informais, 
têm crédito de 100, 200, 500 até o 
máximo de 5 mil reais. 

Agroindústria Familiar 
A globalização da economia é 

inevitável, mas a exclusão social que 
ela provoca é inaceitável. Para criar 
uma globalização sem exclusão, o 
Governo Democrático e Popular do 
Distrito Federal criou as pequenas 
Agroindústrias Familiares. O GDP 
montou uma fábrica para produzir 
as pequenas agroindústrias famili
ares e, através do BRB-Trabalho, fi
nancia a compra, implantação e 
funcionamento delas. O governo 
ainda assessora e orienta a produ
ção e a padronização de produtos, 
viabiliza as embalagens e facilita 
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a comercialização nas mais refina
das redes de supermercados da 
economia global. Para isso, criou 
a marca Prove. 

O BRB, agente financeiro do pro
grama, eliminou a burocracia: não exi
ge escritura, dispensa avalistas, taxas 
e certidões. O investimento médio, 
por emprego criado, é de 750 reais. A 
renda per capita das familias aumen
tou de 50 para 200 reais. O pequeno 
produtor rural ingressa no mundo da 
globalização, o GDP derruba os mu
ros da exclusão. 

Outro exemplo desse esforço 
são as Cestas do Trabalhador, 
um programa que estimula o 
cooperativismo, financia ativida
des dos cooperativados e tam
bém lhes garante cestas básicas 
a preços subsidiados. O sistema 
está implantado na cidade de 
Santa Maria com um total de 500 
associados. 

"Carroças modernas 
Se o lixo e o desemprego são pro

blemas de uma cidade, a solução é 
utilizar desempregados na coleta do 
lixo em pequenas cidades do Distri
to Federal, com a utilização de car
roças. O BRB-Trabalho financia a 
compra de carroças e o Serviço de 
Limpeza Urbana organiza e treina 
os carroceiros. 

Além de dar emprego, o sistema 
é mais eficiente, porque consegue 
penetrar até nas menores ruas; é 
mais barato, porque dispensa inves
timentos maiores; e é ecológico, por
que os próprios garis carroceiros 
educam as famílias na coleta seleti
va do lixo. 

"Se uma nova modernidade in
teligente e ética não está no uso de 

máquinas e sim nos resultados soci
ais eficientes, as carroças modernas 
são uma solução criativa, prática e 
simples." 

Dois outros programas se desti
nam também ao setor de urbanismo, 
ou seja, o Limpeza Total, ainda na 
área do lixo, e o Drenagem Pluvial, 
destinado a garantir as boas condi
ções das vias e praças, evitando en
chentes e alagamentos, com a ado
ção de sistemas máis modernos e 
econômicos. Já se obtém economia 
de 45% na implantação da drenagem 
pluvial no Distrito Federal, um sis
tema que está servindo de modelo 
e que será adotado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimen
to (BID) como parâmetro em no
vos financiamentos a governos sul
americanos. 

Administração inovadora 
"Diferentemente dos governos 

que se alienam da realidade, ficando 
encerrados nos gabinetes ou fazen
do demagogia, o Governo Democrá
tico e Popular leva a administração 
para as ruas, resolvendo os proble
mas da Comunidade em conjunto 
com a própria Comunidade." Esta é 
a autodefinição da administração 
brasiliense para as características de 
seu governo. 

Na prática, realiza-se pela pre
sença, . durante dois ou três dias, do 
governador, da vice-governadora, 
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dos secretários e dirigentes das em
presas estatais em cada uma das ci
dades do Distrito Federal. É o Go
verno nas Ruas, que permite execu
tar projetos e programas de forma 
mais rápida, homogênea, solidária e 
eficaz. De igual maneira, o GDP le
vanta os problemas e encontra solu
ções em visitas às indústrias, ao co
mércio e demais setores econômicos. 

Orçamento Participativo 
Outra característica administra

tiva do GDP é a prática do Orça
mento Participativo; deixar o povo 
decidir onde e em que aplicar o di
nheiro público, indicando as priori
dades dos investimentos. "A idéia foi 
criada pelos governos petistas de 
Porto Alegre. O Governo Democrá
tico e Popular do Distrito Federal 
se orgulha de ter sido o primeiro go
verno a implantar o Orçamento 
Participativo em toda uma Unida
de da Federação. Cerca de 20 mil 
pessoás participaram da elaboração 
do primeiro orçamento do GDP, de
cidindo sobre investimentos em 
mais de 200 obras. Do segundo or
çamento, em 1996, participaram 
mais de 32 mil pessoas, dando prio
ridade a 410 obras", relata um infor
me do governo brasiliense. 

A mesma linha participativa le
vou à criação dos Fóruns Democrá
ticos, nos quais a sociedade 
brasiliense se reúne para discutir 
seus problemas. São quatro: o 
Fórum dos Trabalhadores, constitu
ído por representantes dos sindica
tos dos trabalhadores; o Fórum dos 
Empresários, integrado por repre
sentantes dos sindicatos patronais; 
o Fórum dos Religiosos, formado 
por representantes das diversas re
ligiões; e o Conselho do Contribuin
te, com representantes dos três 
fóruns e outros cidadãos. Periodi
camente, o governador se reúne 
com cada fórum e com o conjunto 
deles para discutir assuntos de in-
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teress~ e decisões importantes para 
a sociedade ou para algum grupo so
cial específico. 

Parceria honesta 
Evitando a drenagem de recur

sos públicos em serviços estatais 
ineficientes, mas sem cair na depre
dação do patrimônio público pela 
privatização, o GDP e a iniciativa 
privada estão se aliando em gran
des empreendimentos. 

Antigos investimentos ou proje
tos novos são administrados por 
empresas privadas associadas ao 
governo. Assim, empresas são atra
ídas para o Distrito Federal, criam
se empregos e novas atividades, ga
rantem-se a eficiência e novos ser
viços para a população, sem que o 
governo tenha que desembolsar re
cursos, garantindo ainda participa
ção futura nos lucros. 

A primeira Empr·esa Parceira -
para a administração do Autódro
mo Internacional de Brasília - é 
a do tricampeão de Fórmula 1, 
Nelson Piquet. As próximas serão 
para o Centro de Convenções e 
para o Pavilhão de Exposições do 
Parque da Cidade. 

Novos investimentos já têm em
presas parceiras escolhidas: a cons
trução da Usina Hidrelétrica de La
jeado, no estado de Tocantins; o 
Parque Aquático, o Projeto Orla e o 
Projeto Pontão do Lágo Sul. Em 
processo de licitação, estão os pro
jetos do Complexo Comercial e Tu
rístico da Terceira Ponte e o Parque 
Turístico do Jardim Zoológico. 

JaaParceriaPopularune o GDP 
e a comunidade na realização de ser
viços sociais e na construção de 
obras civis de infra-estrutura. O 
programa está executando a cons
trução de estradas, a implantação 
de sistemas de água e esgotos, ilu
minação, limpeza pública e progra
mas sociais. 

Outras iniciativas envolvem o 

empresa do tricampeão mundial e/son Piquet é a primeira 
parceira do DF e vai gerenciar o autódromo 

barateamento de obras públicas 
pela aplicação de um redutor de 
preços, o Fator K; a participação 
da população na política de segu
rança, através da Polícia Comunitá
ria; a economia de energia pelo pro
grama Brasília Conservar; o acesso 
público às contas da administração 
(orçamento e contas bancárias dos 
administradores), através do Pro
grama Números Públicos; e a divul
gação permanente do Distrito Fede
ral, de sua cultura, turismo, compor
tamento social, etc., através de uma 
agência de notícias, a Agência 
Brasília, que, diariamente, chega a 240 
redações em todos os pontos do país. 

São programas e iniciativas que 
garantem modernidade com ética e 
primazia social, como destaca 
Cristovam Buarque: "A moder
nidade ética, diferentemente da 
modernidade técnica, define-se pela 
realização de objetivos sociais, 
construídos a partir dos valores 
éticos da sociedade. Seus objeti
vos estão em uma revolução nas 
prioridades, em direção à educa
ção, saúde e emprego; uma mu
dança nas mentalidades e uma 
nova maneira de governar." 
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ESPAÇO DO LIVRO 

· VIAGEM NO TEXliO ; 

Utopia socialista 
Exaltada por alguns críticos e repudiada por outros, vítima de análises 
superficiais e preconceitos estéticos, a obra de Jorge Amado recebe tratamento 
inédito no livro Jorge Amado: romance em tempo de utopia, de Eduardo de Assis 
Duarte. Professor de Literatura Brasileira, o autor analisa romances da primeira 
fase da obra de Amado (1931-54), de O país do Carnaval à trilogia Os subterrâneos da liberdade. 
O modernismo, o tenentismo e, sobretudo, o comunismo marcam esta fase de engajamento político-ideológico, 
diferente da etapa bem-humorada e sensual inaugurada com Gabriela, cravo e canela (1958). 
O livro permite entender a razão da empatia dos personagens de Jorge Amado. Com narrativa marcada pela 
aventura, fantasia, heroísmo idealizado, evidente emJubiabá (1935) e Capitães da areia (1937), e linguagem 
centrada na oralidade, Amado se aproxima do povo, escreve para ele e sobre ele. Nas obras do escritor baiano, 
o homem do campo expressa a própria realidade, de explorado pelos coronéis do cacau, através da fala, rude e 
repleta de desvios gramaticais. O operário questiona com dignidade sua situação de oprimido. É o "romance 
proletário" que emerge em Cacau (1933). Já em Terras do semfim (1942), Duarte destaca a concepção 
"etapista" dominante à época no PCB, ao qual Jorge era ligado: os senhores do cacau representam o feudalis
mo a ser superado pelas relações capitalistas, "etapa" necessária para se chegar ao socialismo. 
Desvendando o processo construtivo de alguns dos mais importantes livros de Jorge Amado, Eduardo Duarte se 
mune de consistentes argumentos e comenta diversas críticas já feitas à obra do escritor brasileiro mais lido dentro 
e fora do país. Romance em tempo de utopia nos faz ver nas entrelinhas de heróis como Balduíno e Pedro Bala a 
esperança que os move. A mesma esperança que, sob influência da Revolução de 1917, acompanhou escritores e 
artistas, companheiros de viagem, na busca da utopia de uma sociedade livre e igualitária. (Mônica Pérez) 

A semiologia missionária 
"As habitações do aldeamento eram comunais e, nos mais simples, a cobertura dos telhados era feita de fibras 
vegetais. As famílias em seu interior ficavam separadas por esteiras. Havia jardins pelo aldeamento. Afastados, 
ficavam os pastos e as plantações." A partir dessa descrição, o leitor de Aldeamento de São Fidélis: o sentido do 
espaço na iconografia, de Clara Emília Monteiro de Barros, toma contato com um universo nada familiar para a 
maioria das pessoas: a construção dos assentamentos humanos durante a colonização do Brasil. Também 
conhece o material usado e o objetivo da Igreja ao realizar tais empreendimentos. 
No Brasil Colônia, as construções e aldeamentos religiosos eram cercados de profunda carga simbólica, com a 
mistura de ritual litúrgico com teatro. A autora nos remete, também, à função primeira dos missionários, a 
catequese. Clara vasculha a disposição espacial da igreja de São Fidélis, localizada na cidade homônima (RJ), 
na qual as práticas missionálias se valiam da encenação, com direito a platéia e palco, para catequisar os índios 
Puri-Coroado. Para isso, os capuchinhos misturavam liturgia, textos teatrais de Gil Vicente e costumes indígenas. 
o formato da aldeia, feito em cruz inscrita, demonstra que o espaço sagrado imagh'1ado dessa forma estava ligado a 
técnicas medievais. Nele, as procissões e os rituais do catolicismo remetiam à idéia de paraíso, exigindo dos atores 
(missionários) o uso de alegorias banocas da liturgia, como cruz alçada, imagens e gestuais. (Valdenir Peixoto) 



ESPAÇO DO LIVRO · 

COM A PALAVRA, O AUTOR 

A verdadeira história dos 'voluntários da pátria' 
Autor reavalia a presença do negro brasileiro na Guerra do Paraguai 

Durante mais de 16 anos, o his
toriador Jorge Luiz Prata de Sou
za, especialista em cultura negra, 
vem reunindo vasta documentaçao 
sobre a participação dos escravos 
brasileiros na Guerra do Paraguai 
(1864-70). O trabalho resultou em 
tese de mestrado aprovada com 
louvor na Universidade Nacional 
Autônoma do México em 1995. A 
pesquisa foi a base do livro Escra
vidão ou morte - os escravos brasi
leiros na Guerra do Paraguai, no qual 
o autor desmente antigas temias so
bre os "voluntáJ.ios da pátria". 

A obra tenta comprovar que o 
Estado brasileiro arregimentou mi
lhares de escravos para a guerra. 
Recrutados sob condições escusas, 
eles formaram quase toda a força 
militar brasileira na Guerra. As car
tas de alforria, conseguidas nos 
principais cartórios do Rio, com
provam a participação de escravos 
de todo o Brasil, que "assentavam 
praça" (iam para a guerra) para fu
gir da dominação de seus senhores. 

A que se propõe a obra? 
Jorge Prata de Souza - O livro 

tenta quantificar o número de es
cravos que foram para a Guerra do 
Paraguai, dimensionando a partici
pação deles, sob a ótica demográ
fica e no contexto político do final 
do escravismo. Todos os trabalhos 
anteriores sobre a Guerra do 
Paraguai estão carregados de um 
sentimento pátrio-militar adjetiva
do, destacando a categoria dos "vo-

luntáJ.·ios da pátria" e minimizando 
a verdadeira história da convoca
ção. Procuro desmistificar o tema, 
entendendo as peripécias necessá
rias para recrutar os homens neces
sáJ.·ios para compor os batalhões. 

Como eles eram convocados? 
JPS - Antes de ir para a 

guerra, o escravo pre
cisava ser alforriado. O 
senhor podia doar o ne
gro ao Estado ou vendê
lo. Mas este processo deve
ria ser registrado em cartó
rio. Consegui os documentos 
da liberação dos escravos. 

A condição inicial da liber
tação era que o negro "assentasse 
praça" na Guerra do Paraguai, ex
pressão comum nas alforrias. Para 
o escravo era vantajoso ir para a 
guerra. Para o senhor só o era se 
conseguisse vendê-lo ao Estado. No 
entanto, o que acontecia, muitas 
vezes, era que o proprietário entre
gava o escravo para o governo, sem 
pagamento. Isso quando os negros 
não eram convocados sem autori
zação dos senhores. Apenas os pro
prietários que dispunham de mão
de-obra exedente cediam por livre 
iniciativa seus escravos ao Exército. 

Como o livro se opõe aos regis
tros históricos sobre a Guerra? 

JPS -Critico os registros atuais, 
especialmente no que chamo de 
"voluntarismo étnico". Alguns au
tores, ao invés de trabalhar com 

Jorge Prata de Souza afirma que 
a Guerra do Paraguai acelerou 

a libertação dos escravos no Brasil 

variáveis sociais, fazem exaltação 
da questão étnica, traçando uma 
história estreita. O livro resgata a 
participação dos negros na Guerra 
como parte da construção da cida
dania e como processo fundamen
tal sob a ótica da escravidão, pois 
os escravos tinham que ser libertos 
antes de assentarem praça. 

A Guerra do Paraguai contri
buiu para acelerar o movimento de 
libertação dos escravos? 

JPS - Sim, principalmente na 
volta da guerra. Os escravos retor
navam com outra mentalidade. Sa
biam que a partir dali eram heróis 
da guerra e pertenciam a um esta
tuto diferente: eram da Marinha ou 
do Exército. Ainda que um antigo 
dono, ao reencontrar seu escravo, 
tentasse subjugá-lo, este já sabia 
que era livre e não aceitava aquela 
condição. (Beatriz Lima) 



AMÉRICA LATINA 
' ARGENTINA 

Uma grande frente contra 
o neoconservadorismo 

Ex-presidente argentino propõe aliança entre os segmentos que defendem 
a economia nacional e estratégia conjunta dos países latino-americanos para 

construir uma alternativa ao modelo que está comprometendo o futuro da região 

Principal protagonista da 
transição para a d~mo
cracia na Argentina, o ex
presidente Raúl Alfonsín 

(1983-1989) é hoje um dirigente 
preocupado com a perda de con
fiança dos povos latino-america
nos nas instituições democráti-
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Beatriz Bissio e Marcelo M011teiro 

cas. O neoliberalismo ( ou neo
conservadorismo, como prefere 
chamá-lo) é, na sua visão, o cul
pado tanto pelo debilitamento 
dos partidos como dos sindica
tos, e está levando a uma situação 
dominada pelas tensões sociais. 

Ocupando atualmente a pre-

sidência da Fundação que coor
dena as relações internacionais 
do seu partido, a União Cívica Ra
dical, e da Fundação para a Liber
dade de Imprensa (Fuali), que 
visa contribuir para a democra
tização da mídia na Argentina, 
Alfonsín falou com exclusividade 
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a cadernos do terceiro mundo, 
abordando temas da conjuntura 
nacional e internacional. 

Como analisa a evolução e as 
potencialidades do Mercosul, 
acordo que o senhor semeou? 

- Quando começamos o pro
cesso de integração, não pensá
vamos só no mercado comum. 
Sempre achamos que devíamos 
englobar outras atividades, como 
ciência, tecnologia e cultura. Ao 
longo desses anos se deu mais im
portância ao tema do mercado. 

A evolução do acordo foi mui
to importante. A simples menção 
das cifras dá idéia do incremen
to comercial. Porém, faltam al
guns complementos. A Constitui
ção argentina prevê a criação de 
organismos supranacionais, ne
cessários para arbitrar diferenças 
que possam surgir e ter a tran
qüilidade de que compatibiliza
remos as políticas cambiais. Sem 

uma certa compatibilização é di
fícil orientar correntes comerci
ais permanentes. Temos que ter 
um sentido mais defensivo fren
te à globalização. Está se discu
tindo nosso futuro num fórum no 
qual não interferimos. Vivemos o 
tempo dos grandes espaços eco
nômicos e por isso mesmo é preci
so aprofundar o Mercosul. 

O Mercosul serve como defe
sa frente à globalização? 

- Sim. A globalização é algo 
que nos foi imposto. Interpreto
ª sobretudo como um incremen
to extraordinário dos movimen
tos de capital que escapa ao con
trole dos bancos centrais. Temos 
que impedir que os capitais volá
teis deixem o país quando quise
rem; definir um tempo mínimo 
de estada no país e incentivar o 
investimento produtivo. Deve
mos atender essa etapa da 
globalização preservando o so-

cial. Não podemos aceitar in
vestimentos que só aproveitam 
o fato de pagarmos salários de 
miséria. Temos que atentar 
para a participação dos setores 
sociais no Mercosul. 

O senhor acha a democracia es
sencial para promover o bem-estar. 
Os governos eleitos pós-ditaduras 
não têm cumprido essa responsa
bilidade. O desinteresse pela polí
tica debilita a democracia? 

- Sem dúvida, debilita. Há 
um desencanto porque democra
cia também é eqüidade, com
promisso com as necessidades 
das pessoas, um olhar para os 
setores mais desprotegidos. 
Isso não se observa. Se não po
demos completar esses anseios, 
pela crise herdada, as pessoas 
deveriam sentir que a política 
está orientada nessa direção; 
sentir que para superar a crise 
se exige esforço dos segmentos 
que mais têm. 

O senhor diz que o povo de
veria estar mais informado. 
Quem deve informar? 

- Há aí uma responsabilida
de grande dos partidos. Presido 
a Fundação Argentina para a Li
berdade de Informação. Creio 
que a outra cara da liberdade de 
imprensa é a liberdade de infor
mação. Uma democracia neces
sita de um povo corretamente in
formado; caso contrário, ela fa
lha. A democracia se baseia na 
participação. Para ser efetiva, 
essa participação deve ser racio
nal e requer uma correta informa

Raúl Alfonsín elogia a evolução do Mercosul mas defende a criação de complementos, como a compatibilização das políticas cambiaís ção. Um dos alicerces da demo-
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cracia é poder escolher os meios preço para não trair nossas pró-
através dos quais vamos nos in- prias convicções. Se não procu-
formar. Se existir um bloco quase rarmos aproximar a democracia do 
monopolista, a democracia falha. dia-a-dia das pessoas, vamos ter 

Qual seria então o caminho? 
mais dificuldades para defendê-la. 
Pode vir de novo alguém com sen-

- Trabalhar permanente- tido messiânico pedindo ao povo 
mente pela democratização da que hipoteque a sua liberdade. 
informação. Compatibilizar os 
meios de comunicação com a de- O caso de Fujimori parece 
mocracia é um tema pendente encaixar-se nessa descrição. 
para políticos do mundo todo. 
Devemos apoiar as pequenas e 
médias empresas de comunica-
ção. É preciso pressionar para 
que a informação dos vários par-
tidos chegue a todos. Tenho uma 
idéia pessoal: os partidos com re-
presentação no Congresso deve-
riam ter a possibilidade de con-
tar com colunas pagas pelo Es-
tado nos grandes meios impressos, 
nas rádios e nos canais de TV para 
divulgar suas opiniões e idéias. 

Como o senhor vê o fato de o 
povo escolher um dirigente com 
base na plataforma defendida na 
campanha, e esse líder impor - É um caso claro. É uma pena 
uma política contrária à prome- que a América Latina tenha olha-
tida, caso do presidente Menem? do para o lado no caso Tujimori. 

- Creio que isso diz respeito 
à natureza ética da política. Acho Ampla articulação política 
imprescindível procurar cumprir promoveu na Argentina o desliga-
o que se disse na campanha. Sei mento das luzes na mesma hora 
que não consegui fazer tudo o que como sinal de protesto e duas gre-
havia sonhado para o meu povo; ves gerais recentes. Qual é o obje-
mas ninguém pode dizer que fiz tivo dessas medidas? 
algo fora do que havia proposto. -A intenção é mudar a estra-

o povo deve ser informado tégia econômica do governo, que 
das dificuldades. O político deve causa aumento do desemprego, 
ser didático e não olhar para a falência de várias províncias e 
pesquisa buscando saber o que o tensões sociais que se evidenciam 
povo quer ouvir. As vezes é preci- através de mobilizações de traba-
so dizer coisas que soam mal. É o lhadores e dos partidos. 
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Esse quadro poderia gerar 
ações violentas por parte dos se-
tores sociais mais afetados? 

- Na Argentina temos liber-
dade. Nós, radicais, e.outros seg-
mentos da sociedade, achamos 
que é preciso concretizar b anseio 
do povo à igualdade. O poder eco-
nômico pode pressionar o governo 
num sentido antidemocrático; é 
necessário adverti-lo de que deve 
mudar para reconquistar o apoio 
de amplos segmentos sociais. 

Qual é a margem de manobra 
do governo para uma guinada na 
sua orientação econômica? 

- É notório que a dívida ex-
terna e a globalização fazem com 
que, caso o governo deseje ado-
tar medidas que respondam aos 
nossos interesses e não aos exter-
nos, possam surgir duras repre-
sálias. A "convertibilidade" au-
menta nossa vulnerabilidade. Se-
guramente, isso faz com que o 
presidente e a equipe econômica 
se agarrem a esse plano. 

Diante do aumento das tensões 
sociais, o senhor teme que haja 
quebra do regime constitucional? 

- Não. Não há qualquer pos-
sibilidade de golpe militar na Ar-
gentina. Não há nas Forças Arma-
das qualquer intenção de tomar 
o poder. Não há clima interno 
nem internacional. 

Menem falou que não cairia na 
tentação de repetir o que Fujimo-
ri fez, de fechar o Parlamento ... 

- Descartamos qualquer hi-
pótesé de o governo vir a cair na 
tentação de umfujimorazo. Mas 
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alguns setores financeiros pode
riam pressionar nesse sentido, 

. querendo impor à sociedade seus 
critérios, mesmo fora dos marcos 
democráticos. Isso deve ser im
pedido. Não acredito que isso 
ocorra. O fato é que a situação co
meça a se complicar porque se 

. produz um ajuste dentro do ajus
te. Quando as coisas começam a 
ir mal, a única receita que nos dão 
é "mais ajuste". Acho que o go-

. vemo tentará mudar o rumo. O 
presidente é um homem pragmá
tico. Se o país lhe demonstra que 
está equivocado, creio que não ha
verá de fechar-se nas suas posições. 

Seria para evitar a resistência 
ao neoliberalismo que quem o 
impulsiona procura debilitar a 
atividade sindical e política? 

- Sem dúvida. Em 50 anos de 
ação política nunca vi, num perí
odo de vigência da democracia, 
os partidos tão debilitados. Se 
algum ainda tem peso, os neocon
servadores tentam desprestigiá-lo. 
O mesmo vale para os sindicatos. 
Os trabalhadores argentinos já não 
têm o mesmo peso de antes. 

Recentemente, Menem fez 
exortação às bases justicialistas 
para defenderem o modelo eco
nômico. Como avalia essa ação? 

- Quando os problemas polí
ticos se agravàm, criam-se pro
blemas sociais. Aparecem logo 
sintomas de indisciplina no par
tido. O discurso de Menem bus
cou unir as bases, que estão de
sanimadas. A política de Menem 
se centra em princípios nunca an
tes defendidos pelos justicialistas. 

Alfonsín defende a união e mobilização dos setores sociais argentinos para fazer o governo Menem alterar a política econômica 

A Argentina poderá vir a mu
dar o rumo? O Estado ainda tem 
força para impor uma guinada? 

:_ É possível começar a bus
car novos caminhos, de um Esta
do de bem-esta,r. Mas não será 
possível atingir a mudança imedia
ta. Para começar a definir essa al
ternativa, temos que reproduzir a 
aliança que construímos na déca
da passada para recuperar a demo
cracia. Temos que reconstruí-la 
para impulsionar a justiça social. 

Segmentos do justicialismo 
teriam que integrar essa aliança? 

- Naturalmente. E também 
sindicatos, setores da economia 
com vocação nacional. A União 
Cívica Radical não pode preten
der fazer sozinha a mudança. 
Devemos definir aspectos con
cretos que dêem à eventual ali
ança eleitoral o conteúdo neces
sário. Para as eleições presiden
ciais de 1999 é possível que haja 
necessidade de um entendimen
to vigoroso, que ainda não está 
previsto, entre a Frepaso, socia
listas, nós e outros setores. De
vemos procurar os denominado
res comuns, deixando para fren-

te a discussão dos aspectos mais 
sofisticados de cada doutrina. 

A vitória da UCR, seu parti
do, nas eleições de Buenos 
Aires seria um primeiro passo 
rumo a uma virada política? 

- Acho que sim. O governo 
obteve somente 15%. As políticas 
que o governo leva adiante têm se 
deteriorado de forma acelerada. 

Quais as principais dificulda
des que surgiriam para um gover
no de ampla base social que pro
movesse uma mudança de rumo? 

- O Estado está debilitado. 
Quase todas as estatais foram 
vendidas. Temos US$ 20 bilhões 
do Plano Brady. Em qualquer mo
mento, diante de alguma medida, 
podem ir à Wall Street, produzir 
uma baixa, subir os juros e as re
servas vão embora. Daí a neces
sidade da aliança. E essa aliança in
terna deve reproduzir-se no cam
po externo. Só a ação firme e coor
denada de nossos paises poderá 
impor a vontade de uma mudança 
que deverá ser substancial. 

O Grupo do Rio seria um 
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fórum para o debate desse tema? 
- É imp01tante que as reuni

ões do Grnpo prossigam. Na últi
ma, ninguém escutou a embaixa
dora Madeleine Albright, dos EUA, 
que tentava impor sua visão sobre 
a lei Helms-Burton, um assalto in
ternacional. Fatos como esse de
monstram que, mesmo num mo
mento de debilidade de América 
Latina, nem tudo está perdido. 

Há esforços para reformar as 
instituições criadas em Bretton 
Woods, como o Banco Mundial e 
o FMI, além da reorganização es
trutural da ONU, com ampliação 
do Conselho de Segurança etc. 
Como o senhor vê esses esforços? 

- A modernização dos órgãos 
de Bretton Woods é necessária e 
conveniente. Deve se analisar o 
conjunto. Como são os que mais 
nos dizem respeito, espero que a 
reforma alcance o FMI e o Banco 
Mundial. A situação internacional 
mudou em 50 anos e devemos evi
tar que uma exista uma nação que 
mande mais do que as outras. 

Se o Conselho de Segurança 
for ampliado, Brasil e Argentina 
podem disputar a mesma vaga. 
Como vê essa possibilidade? 

- Devemos equacionar diplo
maticamente esse problema, que 
não pode gerar um atrito. Não 
pode nem deve misturar-se com 
com o Mercosul. 

O senhor, em seu governo, se 
empenhou na questão dos direi
tos humanos, inclusive com o jul
gamento de chefes militares. 
Como vê que as Mães da Praça de 
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Maio denunciem que há questões 
de direitos humanos pendentes? 

- Elas sempre consideram 
que há questões pendentes. Con
testaram a nossa política de di
reitos humanos. Respeito o pen
samento delas e sua luta. É bom 
que haja reclamações em favor 
dessa área. Como presidente 
sempre me reunia com a Assem
bléia Permanente pelos Direitos 

"A reforma das institui{ ões 
de Bretton Woods deve 

alcan1ar o FMI e o Banco 
Mundial. A situa{ão 

internacional mudou nos 
últimos 50 anos e devemos 

evitar que exista 
uma .na1ão que mande 
mais do que as, outras'' 

Humanos e pedia que não paras
sem de pressionar. Dessa forma 
estariam me ajudando a avançar 
na política de direitos humanos. 

Como o senhor avalia o seu 
governo hoje? 

- Creio que cumprimos o ob
jetivo mais importante: consoli
dar a democracia. Houve erros e 
acertos. Está se fazendo hoje no 
país um balanço mais positivo. 
Tentei implantar o Estado de 
bem-estar, com todas as dificul
dades causada pela crise existen
te. Como primeiro governo demo
crático pós-ditadura, nos vimos 
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forçados a administrar a crise da 
dívida. Houve quem chegou a fa
lar em "golpe branco" do capital 
financeiro internacional contra 
nós. Sofremos os efeitos de ter
mos enfrentado o FMI. Mas o povo 
não interpretou assim ou não as
sumiu que vivíamos uma crise. E 
se voltou contra o governo. Quis fa
zer acordo com o Justicialismo 
para adotar um plano econômico 
que permitisse chegar ao fim do 
mandato. Eles recusaram. Como o 
bem mais precioso que tínhamos 
conquistado era a democracia e o 
novo governo já estava escolhido, 
não quis arriscar e entreguei o po
der de forma antecipada. 

Isso o leva a fazer uma auto
crítica? 

- No meu país se diz que os 
santos cometem pelo menos sete 
pecados por dia. Eu cometia pelo 
menos sete erros diariamente, 
mas penso que mais do que er
ros, eram limitações pelas pres
sões vindas de fora. Lutávamos 
pela recuperação do poder polí
tico e todos sabem que esse as
pecto é um dos mais difíceis de 
toda transição para a democra
cia. A isso somavam-se todos os 
problemas derivados da dívida 
externa, com as pressões do FMI. 

O senhor tem projetos polí
ticos? 

- Sim. Qualquer político que 
disser que não tem mais projetos, 
está mentindo. Porém, falar de 
candidaturas neste momento não 
é oportuno. As eleições presidenci
ais são em 1999, de modo que temos 
que ver o que acontece em 1998. • 
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Os golpes recebidos 
pelos cartéis 

colombianos transferem 
a hegemonia do poder 
ilícito para os "capos" . mexicanos 

Adalberto Sa11tana 

o início de 1996, se co
mentava nos Estados 
Unidos que o chamado 
"cartel do Golfo" havia se 

tornado um dos principais mono
pólios do narcotráfico latino
americano. O forte ataque que 
sofreram os cartéis colombianos 
de Cáli e de Medellin contribuiu 
para o fortalecimento dos mexi
canos. Em meados de 1995, o pro
cesso se acelerou sobretudo de
pois que os irmãos Rodríguez 
Orejuela foram presos na Colôm
bia, um golpe quase fatal no 
cartel liderado por eles. 

Em agosto de 1995, ocorreu a 
suposta entrega do chefe do 
cartel do Golfo, Juan García 
Abrego, nascido no Texas. Ele fi
gurava na lista dos 10 fugitivos 

Carregamento de cocaína do cartel peruano Los Nortenos apreendido em Píura, no norte do Peru, e avaliado em US$ 50 milhões mais procurados do Escritório 
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Comando do narcotráfico 
muda demãos 
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Federal de Investi
gações (FBI), que o 
considera o narco
traficante mais fa
moso. O jornal nor
te-americano The 
New York Times in
formou, na época, 
que o governo me
xicano tinha sido 
pressionado pelas 
autoridades dos Es
tados Unidos para 
intensificar a luta 
contra as drogas e 
negociar a rendição 
do capo mexicano
norte-americano. 

Segundo o jor
nal, altos escalões da polícia me
xicana tiveram "pelo menos duas 
reuniões com intermediários de 
García Abrego para negociar as 
condições de sua rendição". A 
mesma fonte apontava que o 
narcotraficante havia solicitado 
às autoridades permissão para 
ir à Colômbia antes de se entre-
· gar e para ficar preso em Gua
dalajara junto a vários de seus 
subalternos. Mas essas seriam 
condições inaceitáveis para o 
governo mexicano. 

O território do México teria se 
convertido nos últimos meses em 
espaço central das operações do 
narcotráfico latino-americano, 
desbancando a Colômbia do pri
meiro lugar. No México se con
centram hoje 90% da cocaína pro
duzida e processada em sete pa
íses sul-americanos. O general 
Rosso José Serrano Cadena, di
retor-geral da Polícia Nacional da 
Colômbia, confirmou que a lide-
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A prisão de líderes dos cartéis 

colombianos transformou o México 

na principal base do narcotráfico 

latino-americano. Uma das 

vantagens comparativas do país 

para os traficantes é a proximidade 

do mercado dos Estados Unidos, 

cuja população gasta anualmente 

US$ 49 bilhões com drogas 

rança dos narcotraficantes mexi
canos foi gerada pelo desgaste do 
cartel de Cáli e o enfraquecimen
to do de Medellin, particularmen
te pela eliminação dos seus che
fes, como aconteceu no caso de 
Pablo Escobar Gaviria, em 1993. 

A disputa - Com o enfraque
cimento dos colombianos, tam
bém se fortaleceram os cartéis 
bolivianos e peruanos. O caso do 
cartel de Cáli é esclarecedor: o 
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desgaste mais grave se deu como 
conseqüência do enfrentamento 
com a CIA. E quem assim o reco
nhece é John Deutsch, chefe do 
órgão de inteligência norte-ame
ricano, que supervisiona as ope
rações contra os barões da dro
ga colombianos. 

A profunda recomposição de 
forças dos cartéis latino-america
nos não deixa dúvidas em relação 
à hegemonia exercida pelos me
xicanos. Porém, os cartéis mexi-
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Novo mapa do consumo 

O mapa do consumo de drogas no mundo muda a cada 
dia, e a tendência dos últimos anos mostra uma leve 

queda nos países do Norte e um importante aumento no 
Sul, particularmente nas nações produtoras 
de coca e cocaína. O consumo cresce na 
América Latina pela alta exposição à 
droga de países produtores ou do 
trânsito dessas substâncias. 

O caso boliviano, segundo produtor 
mundial de coca e de cocaína, ilustra o 
quadro. Em 1994 havia no país 300 mil 

· consumidores de drogas (4,3% da população 
total), mas a cifra era de só 25 mil em 1979, 
de acordo com uma pesquisa realizada pela 
Sub-secretaria de Prevenção. Porém, só 20 
mil pessoas (0,3% da população) são consu
midoras habituais. As drogas mais 
consumidas são cocaína, maconha e 
anfetaminas. 

Víctor Hugo Cárdenas, vice-presidente da 
Bolívia, advertiu que a demanda já não é só 
um problema das nações industrializadas, 
que eram os tradicionais mercados das substâncias 
psicotrópicas, mas também dos países em desenvolvimento. 
"O que mais nos preocupa é o crescimento do número de 
consumidores com idades de 13, 14 e 15 anos", afirmou. 

O aumento do consumo de drogas na Bolívia é 
conseqüência, entre outras razões, do "sucesso que está 
tendo a repressão, que impede a saída da droga do país, 
provocando o aumento da oferta interna. Por isso, o 
combate à demanda deve considerar a superação de 
situações negativas, como a pobreza, os maus-tratos e a 
violência, para diminuir o consumo e melhorar as condições 
de vida da sociedade. 

canos de Guadalajara, Sinaloa e 
do Golfo - cujos principais 
capos, Miguel Angel Félix 
Gallardo, Rafael Caro Quintem, 
Ernesto Fonseca "Dom Neto", 
Joaquín Guzmán, Héctor Luis 

"El Güero" Palma e Juan García 
Abrego, estão presos - sofreram 
golpes muito fortes. O comando 
estaria agora nos chamados 
cartéis de Tijuana e de Ciudad 
Juárez. Em outras palavras, adis-

Paquistaneses fumam cigarros de heroina numa rua de 

Karachi. O número de viciados em drogas no Paquistão 

é estimado em mais de dois milhões de pessoas 

puta pelo controle das rotas da 
droga para os Estados Unidos, o 
principal mercado do mundo, 
parece ser hoje a principal fonte · 
de enfrentamento no seio da 
narcoburguesia mexicana. 

A existência de vínculos entre 
os capos das drogas e determina
dos setores políticos e empresa
riais é hoje uma realidade mun
dial. Além disso, a população nor
te-americana, que gasta mais de 
US$ 49 bilhões anuais em drogas 
ilegais (segundo estimativas ofi
ciais norte-americanas), é a que, 
em última instância, mantém os 
verdadeiros chefes do narcotráfi
co, que lavam mais de US$ 100 
bilhões anuais nos bancos dos 
Estados Unidos. • 
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Uma invasão diferente 
suso; a maior parte das pessoas 
não a cumpre e não há represália 
por parte das autoridades. Ofici
almente calcula-se 3 milhões de 
pessoas habitem a grande Hanói. 
Mas só 80% dos moradores da ci
dade são registrados pela policia. 

Crise agrícola atrai milhares de camponeses 
para as cidades, onde não há emprego suficiente 

da dia, antes do amanhe
er, centenas de trabalha
dores rurais se dirigem a 

Hanói, a capital vietna
mita, em busca de emprego. Na 
cidade, os emigrantes começam 
a ganhar a vida como camelôs, 
engraxates, catadores de lixo ou 
passam a ser a mão-de-obra ba
rata que está impulsionando boa 
parte do recente desenvolvimen
to econômico de Hanói. Mas nem 
todos têm essa sorte; muitos ter
minam na delinqüência, prosti
tuição e mendicância. 

Como ocorre em toda a Ásia, 
os camponeses vietnamitas são 
atraídos para a cidade pelo auge 
industrial e pelas dificuldades ca
da vez maiores da vida no interi
or. As reformas implantadas pelo 
governo revigoraram a economia, 
mas ficaram restritas às grandes 
cidades (Hanói, no norte, e Ho 
Chi Minh, no sul), aprofundando 
a brecha entre o nível de vida nas 
áreas urbanas e rurais. Há 10 
anos, poucos camponeses queri
am se deslocar para as cidades 
porque nelas a vida era mais difí
cil. Agora, a qualidade de vida nas 
áreas urbanas é bem melhor. 

O problema é mais grave ao 
norte do delta do rio Vermelho, 
que abriga cerca de 17 milhões de 
pessoas. As terras da foz estão 
superpovoadas e os camponeses 
têm dificuldades em ganhar a 
vida. O Programa das Nações 
Unidas parao Desenvolvimento 
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constatou que cada propriedade 
do delta tem 0,3 hectares de ter
reno, uma das menores superfí
cies do mundo. 

"Grande parte do delta está 
no limite do possível em termos 
de produção agrícola", diz Neil 
Jamieson, especialista em agri
cultura. Já não há terra para se 
dividir. E com a falta de trabalho 
fora da área agrícola, 30% da 
mão-de-obra local ficam desem
pregados de quatro a seis meses 
por ano. Esse exército de mão
de-obra excedente começa a in
vadir Quang Ninhe 
Haiphong e Hánoi. o.. · 

A superpopulação 
já causou sérios 
danos ambientais. 
Pessoas se vêem 
obrigadas a culti
var terras margi
nais, prejudicando 
o ecossistema. 

A concentração 
urbana piora pelo 
afrouxamento dos 

O aumento da população de 
Hanói começou a superar a capa
cidade de saneamento básico e 
fornecimento de água. O fluxo de 
emigrantes aumenta o desem
prego urbano - de 10 a 20%. Pelo 
menos 7 mil crianças vivem na 
rua, a maioria vindas do campo. 

Grupos de defesa dos diretos 
da mulher garantem que um nú
mero crescente de trabalhadoras 
rurais se prostitui na cidade. Vêm 
com ilusão de obter um bom tra

balho, mas a falta de 
qualificação as faz 
aceitar empregos 
sacrificados e com 
baixa remuneração. 
Diante dessa situa
ção, muitas acabam 
cedendo à tentação 
de ganhar mais di
nheiro com a prosti
tuição. Outras sim
plesmente não têm 
outra forma de so-

controles gover- Mulheres e crianças sofrem com o êxodo rural brevivência. 
namentais sobre a "Desejamos evi-
movimentação da população. No tar medidas administrativas para 
passado, quem precisava mudar prevenir o fluxo de pessoas para 
para a cidade tinha que pedir per- Hanói", afirma Tue. "Mas a longo 
missão às autoridades. A policia prazo, se não enfrentarmos o pro-
detia o emigrante sem documen- . blema, ele afetará o tecido social 
tos de residência e o mandava de da cidade." Especialistas em pla-
volta a sua cooperativa agrícola. nejamento e representantes dos 
Uma lei obriga a apresentação à países doadores dizem que a úni-
policia e o registro do novo ende- ca saída é a reestruturação da 
reço. Mas, na prática, caiu em de- economia rural. Al1d1·ew Nette • 
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A difícil denúncia dos 
abusos sexuais 

Caso da jovem que matou em legítima defesa desencadeia 
um debate sobre o papel da mulher na sociedade turca 

Nadire Mater 

vida mudou radicalmente 
para a jovem turca Zeynep 
Uludag, na noite em que 

se reuniu com sua mãe 
e uma amiga para jantar em uma 
taberna de Istambul. Ao se sen
tarem à mesa, um freguês que se 
encontrava mais próximo delas 
começou a maltratá-las, primei
ro com xingamentos e depois 
com agressões físicas. Aterroriza
da, a jovem de 19 anos atirou uma 
jarra de água na cabeça do 
agressor e se encaminhou para a 
porta de saída. Os amigos do ho
mem saíram em sua defesa. 
Zeynep apanhou uma faca de co
zinha e feriu o agressor. O homem 
morreu nessa mes
ma noite em um 
hospital local. 

Zeynep Uludag 
acabou na prisão 
Bayrampasa, de Is
tambul, e agora a
guarda o julgamen
to por assassinato. 
A jovem se declarou 
culpada, mas seus 
advogados susten
tam a tese de legíti
ma defesa. O caso é 
citado por outras 

exemplo de discriminação social 
e intimidação às mulheres na 
Turquia. "Qualquer atitude dos 
homens contra as mulheres que 
contrarie sua vontade e ocorra 
em sua casa, no trabalho ou na 
rua, constitui abuso sexual", sus
tentou Filiz Kocali, editora da re
vista mensal Pazartesi. "Obvia
mente, não devemos nos esque
cer das ações praticadas contra 
as crianças." As ativistas dos di
reitos da mulher observaram que 
na Turquia aumenta o número de 
casos divulgados de abusos sexu
ais, e em especial em Istambul. 

Até há pouco tempo, os auto
res do abuso fugiam quando as 
vítimas reagiam ou protestavam 
energicamente, indicou Kocali. 

"Mas agora estão se tornando 
ainda mais agressivos quando as 
mulheres reagem e tentam se 
defender", acrescentou. 

Campanha pela liberdade -
As militantes feministas que es
tão fazendo uma campanha pela 
libertação de Zeynep são da opi
nião de que a jovem foi forçada a 
matar para defender a sua digni
dade. Alegam que o aumento do 
número de casos de abusos sexu
ais em andamento na Justiça não 
representa necessariamente um 
aumento do número de ocorrên
cias. Reflete, isso sim, a crescen
te autoconfiança da mulher tur
ca, cujo silêncio do passado de
terminava que numerosos casos 

de abusos não fos-
sem registrados. 

mulheres como um Enquanto os casos de abuso sexual aumentam, as mulheres estão perdendo o medo de denunciar as agressões 

"As mulheres 
estão se conscien
tizando cada vez 
mais", afirmaAyse 
Duzkan, que tra
balha em um bar. 
"Agora estão mais 
educadas e são 
mais independen
tes." Ayse acha 
que ser indepen
dente significa 
que as mulheres 
proclamem sua 
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res Céu Púrpura. 

Especialistas concordam que o estereótipo da mulher apresentado pelos meios de comunicação estimula o aumento da violência 

Kaya revelou que 
suas pesquisas nos ar
quivos judiciais de 1978 
até 1994 demonstraram 
que, no período, nenhum 
caso se iniciou por de
núncias pessoais de abu
so sexual. Embora não se 
disponha de estatísticas 
referentes aos abusos se
xuais na Turquia, funci
onanos da revista 
Pazartesi e da Fundação 
de Amparo às Mulheres 
Céu Púrpura assegura
ram que recebem diaria
mente visitas ou telefo
nemas de mulheres víti

identidade, obtenham confiança 
e reconhecimento de seu direito 
de protestar e busquem proteger
se dos abusos. 

A acadêmica Gulnur Savran 
culpa o estereótipo das mulheres 
que os meios de comunicação 
apresentam pelo aumento da 
agressividade e condena a forma 
como se informa sobre a violên
cia contra a mulher. "O objetivo 
da violência sistemática dos ho
mens contra as mulheres é com
pletamente diferente das razões 
pelas quais as mulheres recorrem 
à violência. Os meios de comuni
cação não deveriam contribuir 
para que a opinião pública con
funda ambas as situações", ma
nifestou. "Nós nos deparamos 
com a violência dos homens em 
todas as partes, na cama, em 
casa, na rua, nos locais de traba
lho e nos logradouros públicos, 
seja em tempos de paz ou de 
guerra", asseverou. Savran de-
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nuncia que o sistema judiciário 
turco nunca questionou as ra
zões que levam as mulheres a 
apelarem para a violência e no 
entanto apóia a violência dos 
homens e ainda, em muitos ca
sos, a aprova. 

As mulheres não denunciam -
O Código Penal da Turquia pre
vê severas penas para o abuso se
xual contra as mulheres, mas as 
vítimas da violência e suas famí
lias, por medo de se exporem pu
blicamente, em geral não forma
lizam as denúncias nos tribunais. 
"A existência de uma legislação 
sobre o tema não é suficiente; fal
ta às mulheres consciência sobre 
seus direitos e sobra medo de 
escândalos. As tradições e o jul
gamento social impedem as mu
lheres de recorrerem aos tribu
nais", sustenta Aysegul Kaya, 
uma advogada que trabalha na 
Fundação de Amparo às Mulhe-

mas de violência sexual. A maio
ria das cartas de leitores que che
ga ao Pazartesi está relacionada 
com este tipo de delito. 

As meninas, em particular, 
não têm consciência de que são 
submetidas a abusos. "Os pais 
nunca informam seus filhos sobre 
esse assunto e se limitam a fazer 
advertência de que não devem 
aceitar presentes de estranhos", 
lamenta a advogada. 

Em relação à reação da opi
nião pública sobre o caso de 
Zeynep Uludag, a jornalista Filiz 
Kocali questiona as críticas 
centradas no fato de as mulheres 
terem ido sozinhas a uma taber
na. "Questionam que elas foram 
ao restaurante sem companhia e 
tomaram bebida alcoólica. Des
sa forma, implicitamente, as mu
lheres são advertidas de que de
vem ficar em casa à noite, abster
se de beber e não usarem vesti
dos provocantes", avaliou. • 
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Itália, sociedade multirracial? 
A eleição de uma misse negra, de origem dominicana, acirra o debate sobre 
o nível de tolerância da sociedade italiana, que vive um processo de mudança 

provocado por milhares de imigrantes africanos e asiáticos 

africanos, eslavos, albaneses, egíp
cios, filipinos. Todos fogem da po
breza em seus países de oligem. N 

a noite de 7 de setembro 
passado, Denny Mendez, 
de 18 anos, naturalizada 
italiana desde 1992, foi 

. eleita Misse Itália 1996. Desde en-
tão, nas conversas de botequim, 
nos meios de comunicação e até 
nas altas esferas da política, o 
eixo dos debates é o preconceito 
e o racismo. Tudo começou com 
a atitude de dois membros do 
júri, que se opuseram à eleição de 
Denny argumentando que uma 
mulher negra não representava o 
padrão de beleza das italianas. 

A questão colocada com mais 
insistência é a seguinte: a Itália 
está preparada para aceitar que 
já existe uma sociedade multir
racial em gestação? Uma recente 
pesquisa mostra que, apesar do que 
podelia indicar o episódio da eleição 
de Denny Mendez, entre todos os eu
ropeus os italianos são os mais aber
tos a esse processo de mudança 

Os estudos assinalam que a 
sociedade multirracial é um pro
cesso irreversível em toda a 
União Européia (UE), onde ano 
após ano chega uma legião de 

Apesar dos episódios de racis
mo que a imprensa às vezes mos
tra - dos quais a eleição da misse 
seria o exemplo mais comentado 
- o estudo afirma que os italianos 
não são racistas. A pesquisa de
monstra que parecem bem dis
postos a aceitar os imigrantes do 
Terceiro Mundo, que segundo 
dados oficiais atualmente che
gam a 1,2 milhão, na sua maior 
parte vindos da África. 

Fran~a 

Onda de racismo e xenofobia· ' $,• 

Uma fase de xenofobia e ra
cismo ocorre na França e ·pre
judica a sua imagem de "pátria 
dos direitos humanos". A afir
mação consta de relatório da 
Comissão de Direitos Humanos 
da ONU. A pesquisa revela que 
a França enfrenta uma crise de 
civilização, "com as seqüelas da 
colonização e da questão do 
Islã", a segunda religião do país . . 

Com as "leis cadeado", elabo
radas para controlar a imigração, 
e as repatriações "com emprego 
da força armada", a França rene
ga si mesma", observa o doeu-

mento. O relator espeçial da 
ONU para temas ligados ao racis
mo, Maurice Glele-Ahanhanzo, 
assinala que a França enfrenta 
problemas de integração de resi
dentes estrangeiros e de france
ses de origem estrangeira . que 
moram nos "subúrbios dificeis" 
das grandes cidades. Esses bair
ros - afirma - concentram popu
lações de imigrantes que pare
cem ter ficado à margem da evo
lução da sociedade francesa. 

Os subúrbios refletem as ten
sões causadas pela 'crise econômi
ca, que provocá exclusão social, 

crise de .identidade nacional, pro
blemas etnoculturais e práticas 
discriminatórias, especialmente no 
emprego e na moradia. 

A xenofobia se alimenta atual
mente na França das "leis Pas
qua", ditadas por iniciativa de 
Charles Pasqua, ex-ministro do 
Interior de governos conservado
res. "Mas não podemos esquecer 1 

que são leis da República Fran
cesa", lembra o relatório. Glele
Ahanhanzo visitou recentemen
te a França, motivado pelâ mÚlti- j 
plicação, desde 1990, .de inciden
tes racistas e xenófobos contra os 
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Os italianos são mais receptivos que outros europeus à integração racial 

Pesquisa reveladora 
Uma revista destinada ao pú

blico feminino, Anna, decidiu 
abordar esse tema em profundi
dade. Pôs em sua capa a fotogra
fia de uma bonita e desconheci
da jovem negra e reproduziu os 
resultados de uma pesquisa de 
opinião que a publicação enco
mendou à empresa especializada 
SWG, que entrevistou 
um grupo representa
tivo da população ita-

imigrantes e. de atos de .· 
anti-semitismo. O relator 
chegou à conclusão de 
que, "da população total . 
da França metropolitana, 

liana formado por 700 pessoas, 
335 homens e 365 mulheres. A 
todos eles foram feitas perguntas 
sobre os aspectos mais delicados 
da vida social. 

Duas pessoas de cada três 
declararam que não seria um pro
blema o casamento de sua filha 
com um jovem negro; a maioria 
disse que não seria inconvenien-

de 57,2 milhões de habi- Manifestação anti-racismo em Paris 
tantes,, 6,3% (3,58 mi-
lhões) .são estrangeiros. Tam- · · Os principais grupos de popu
bém observou que a população lação estrangeira são portugue
estrangeira se m.antém estável, ses (649.714), argelinos (614.207), 
fato que questiÜna as manif es- marroquinos (572.652), italianos 
tações alarmistas "sobre a inva- .· (252.759), espanhóis (216.047) e 
são da França pelos estrangei- . turcos (197.712). Os mais afeta
ros". A crise econômica e de , dos pela discriminação são os ori
identidade exacerbariam as rei- ginários da Argélia e outros paí
vindicações de pFedomínio dos · ses do Maghreb (Marrocos e 
franceses nativos em relação Tunísia) e de África negra. Depois 
aos franceses naturalizados e vêm os turcos e os refugiados do 
aos imigrantes. · Sudeste asiático. 
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te que um negro fosse seu chefe 
no trabalho e três de cada qua
tro declararam que não se opori
am a que em seu bairro fosse ins
talado um centro para receber os 
imigrantes. A maioria gostaria 
que os centros funcionassem 
bem para que não se transfor
massem em guetos. 

O presidente de uma funda
ção que defende os imigrantes, 
Franco Verga, comentou qUe "o 
número de pessoas tolerantes 
está aumentando". 

A pesquisa mostra que as 
mulheres são mais compreensi
vas em relação às pessoas de fora 
da União Européia que os ho
mens. A comissária européia 
Emma Bonino, da Itália, assina
lou que as mulheres têm uma ra-

zão histórica para serem 
º menos racistas, já que sa
g bem muito bem o que sig
º nifica ser marginalizado: 

durante séculos foi essa 
sua condição. Por outro 
lado, "a compaixão, enten
dida como capacidade de 
sofrer pelos mais fracos e a 
vontade de ajudá-los, faz 
parte da cultura feminina", 
disse Bonino. 

Ottavio, um marroquino 
de 29 anos que vive na cidade de 
Turim, ao norte da Itália, venden
do lenços e isqueiros, confirmou 
este fato. "As mulheres sempre me 
ajudam, compram alguma coisa, 
inclusive sem precisar", declarou 
em entrevista à revista feminina 
Anna. No entanto, Sandro Gingro, 
presidente do Instituto Psicanalí
tico para Pesquisas Sociais, adver
tiu que "esses resultados devem 
ser avaliados com cautela porque 
quase sempre a tolerância é ape
nas aparente". e 
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A infidelidade masculina 
no banco dos réus 

Machismo ainda é f orle entre os argentinos, que são 
mais infiéis que europeus e norte-americanos 

m estudo sobre se
xualidade financiado 
pela Organização 
Mundial de Saúde 
(OMS) na Argentina 

mostrou que os homens 
são três vezes mais infiéis que as 
mulheres. "O padrão machista e 
patriarcal da sociedade argenti
na está a pleno vapor. Por mais 
avanços que a mulher alcançou 
em outras áreas, continuam sen
do educadas sexualmente de for
ma diferente", diz a psicóloga 
Graciela Sikos, autora do relató
rio. Os dados sobre "relações 
extraconjugais" fazem parte de 
um novo método de pesquisa 
proposto por Graciela à OMS 
para conhecer os hábitos sexuais 
dos argentinos, suas fantasias e 
concepções em relação ao que 
consideram risco. 

Com o estudo pretende-se 
descobrir o que as pessoas pen
sam sobre o tema e modificar 
comportamentos, para combater 
doenças sexualmente transmissí
veis. Usou-se uma série de per
guntas que permitiram conhecer 
com profundidade a conduta se
xual de mulheres e homens. 

"A OMS se interessou pelo 
projeto por considerá-lo inova
dor. Até agora, as campanhas de 
prevenção se baseiam em dar in-

f armações que a população já co
nhece. Falta mudar comporta
mentos", assinala Graciela. 

Cento e setenta argentinos 
responderam, sem se identificar, 
questionários sobre a própria se
xualidade, revelando não só suas 
opiniões como também seus 
atos, que nem sempre coincidem. 
O estudo indicou que 37% dos 
homens que disseram ter um ca
samento estável mantiveram re
lações extraconjugais até seis 
meses antes da pesquisa e só 12% 
das mulheres admitiram compor
tamento similar. Especialista em 
sexualidade feminina, Graciela se 
surpreendeu com o resultado já 
que o comportamento admitido 
difere do que mostram estudos 
feitos em paises desenvolvidos. 

Na Grã-Bretanha, para cada 
mulher infiel há 1;9 homens que 

Casamento: nem sempre a relação é transparente 

traem. Na França, o coeficiente é 
de 2,3 homens por mulher e, nos 
Estados Unidos, é de 1,6. Na Ar
gentina chega a 3,1. Para Gracie
la, não há necessidade biológica 
diferente, como diz o argumento 
machista. Há, sim, um condicio
namento sexual e cultural dis
tinto. Do homem se espera que fi
que atento à satisfação de suas ne
cessidades e as mulheres são pre
paradas para serem mais depen
dentes sexualmente do marido. 

Notou-se, também, um "alen
tador sinal de mudança" entre as 
maisjovens em relação ao "duplo 
discurso" de alguns adultos. "Sin
to que posso tomar as rédeas de 
minha sexualidade", disse uma 
das pesquisadas, de 39 anos. "Me 
dei conta de que sou dona de 
mim e estou mais segura", disse 
uma mulher casada, de 40. 

Para Graciela, a mulher se 
sentir dona de si é arma essenci
al para frear doenças transmiti
das pelo ato sexual. Muitos ar
gentinos rejeitam o preservativo 
e são as mulheres que o exigem, 
sem muito êxito. Os últimos da
dos revelam que no pais há 6,5 mil 
casos notificados de Aids e que 
em 1997 haverá 12 mil, o que mos
tra a falta de mais campanhas. 

i;; 
"' O que chama a atenção é o 

maior compromisso de fidelida
de nos jovens. Graciela acha que 
isso se deve aos novos espaços 
ocupados pela mulher. "O mode
lo dos maisjovensjá não é o mes
mo. Agora os rapazes têm mães 
que lutam para ganhar dinheiro e 
que podem manter a família, situ
ação que as toma mais admiradas 
que a geração anterior". • 
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Depois do bebê de prove
ta, os defensores da ma
ternidade tradicional 
recebem com espanto 

uma nova invenção: o bebê robô. 
Trata-se de um boneco eletrôni~ 
co com o tamanho exato de um 
bebê de 20 dias, capaz de chorar, 
agitar-se e gritar por longo tem
po em intervalos aleatórios, prin
cipalmente durante a noite. 

Quando a garganta cibernéti
ca da "criança" começa seu con
certo noturno, continua durante 
meia hora, para que a desafortu
nada "mãe" tenha seu sono inter
rompido várias vezes. Um novo 
brinquedo maternal? Pelo con
trário, a idéia é precisamente 
desanimar as adolescentes a 
serem mães precocemente, sem 
os riscos da gravidez e sem a 
necessidade de parceiro. 

Seu inventor, o engenheiro 
eletrônico Richard Jurmain, apo
sentado da Agência Espacial nor
te-americana (Nasa), diz que 
teve a idéia ao ver uma campa
nha pela ~ advertindo as ado
lescentes contra a gravidez e ma
ternidade precoces. Sua filha, de 
16 anos, mudou imediatamente 
o canal. Diante da ineficácia da 
mensagem, Jurmain se pergun
tou o que ocorreria se a jovem 
pudesse experimentar a mater
nidade com todos os incômo
dos das primeiras semanas. 

O resultado foi seu bebê ele
trônico, uma "praga" cibernética, 
agora adotado por escolas secun
dárias de alguns estados norte
americanos e que pensam intro
duzi-lo como tarefa obrigatória 
para casa. Os educadores acham 
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boneco eletrônico 
para desestimular 
a gravidez precoce 

em adolescentes 

O bebê eletrônico de Jurmain é uma boneca sofisticada 

que, submetendo as jovens a esta 
tortura eletrônica, farão com que 
elas fiquem mais atentas quando 
fizerem amor com os namorados, 
desestimulando-as quanto a uma 
possível e imprevista gravidez. 

Segundo Jurmain, a maioria 
das adolescentes entre 13 e 16 
anos afirmam adorar crianças e 
muitas se descuidam de uma 
eventual gravidez, tanto por 
inexperiência quanto por desa
fio social. Ao colocá-las diante 
do provável resultado dessa 
conduta, diz ele, estará lhes 
prestando um favor que agrade
cerão por toda a vida. 

As estatísticas revelam que 
quase um terço das adolescentes 
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norte-americanas têm a primei
ra relação sexual por volta dos 13 
anos e mais de um milhão de cri
anças não-desejadas nascem a 
cada ano por falta de precaução. 

O invento, no entanto, tem a 
oposição de alguns psicólogos e 
educadores, que afirmam que o 
bebê artificial oferece todos os 
dissabores da maternidade sem 
qualquer de suas satisfações. O 
curioso é que a idéia foi anteci
pada há 42 anos por Robert Hei
lein, escritor de ficção científica 

~- que publicou um conto sobre o 
~ tema na revistaAmazing Stories. 

O artigo, de 1954, previa um 
futuro em que uma superpovoa
da América do Norte adotava um 
rígido sistema de permissão 
para procriar. Para recebê-la, o 
casal devia submeter-se à tor
tura de um boneco eletrônico 
por três meses. O boneco era 
capaz de urinar várias vezes ao 
dia, teria que tomar uma mama
deira de azeite e uma vez em 
funcionamento só um especia
lista poderia desligá-lo. 

Quase meio século depois, o 
invento se materializou em par
te e as adolescentes que se ofe
receram para experimentá-lo o 
devolveram no dia seguinte, de
pois de uma noite de insônia. 
Também não puderam golpeá-lo 
para que parasse de chorar, pois 
um dispositivo interno registra 
todos os maus-tratos a que é sub
metido. Se sua comercialização 
tiver êxito, pode chegar o dia em 
que as aspirantes a mães se ve
jam obrigadas a sofrer essa tor
tura, o que cumpriria a segunda 
parte da profecia literária. • 
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Selva de idéias 
Só uma mudança profunda de comportamento 

diante dos recursos naturais permitirá deter 
a destruição da floresta amazônica 

Róger Rumrrill (*) 

bo de ver nos Estados 
Ilidos a série de televisão 
intitulada A década da 
destruição, na qual o 

jornalista Adrian Cowell mostra 
em imagens - muitas delas 
dantescas - a onda de destruição 
que se abateu sobre a Amazônia, 
particularmente na década de 80 
e começo dos anos 90. 

Não nos consola saber que, 
hoje, tal processo já não tem a 
mesma intensidade. O fundamen
tal é que a destruição continua em 
toda ç1. bacia amazônica, com 
ímpetos renovados, agora por um 
novo mito: o livre mercado. 

Na série qe Cowell - dividida 
em quatro capítulos - aparecem 
imagens de um caso particular do 
apocalipse ecológico que ficará 
para sempre nas nossas cons
ciências: o projeto do Grande 
Carajás, extinguindo mais de 300 
mil quilômetros de matas e seus 
habitantes naturais; os milhares 
de garimpeiros abrindo como 
formigas o ventre de Serra 
Pelada; a luta dos sem-terra com 
os latifundiários e o sacrifício de 
um defensor do meio ambiente: 
Chico Mendes. 

Toda essa agressão contra a 
natureza para quê? A grande 
justificativa foi o desenvolvimento. 
Uma década depois podemos 
formular um balanço objetivo. Em 

vez de crescimento, industri
alização e desenvolvimento, as 
regiões devastadas estão social 
e economicamente mais empo
brecidas, e o impacto do apo
calipse segue afetando milhões 
de pobres que sobrevivem nes
sas áreas do Planeta, castigados 
por violentos deslizamentos e 
enchentes, desertificação cons-

O massacre da natureza 
• serviu para pagar 

os juros da dívida externa 
e enriquecer a elite 

capitalista 
, 

em nossos pa,ses 

tante dos solos, elevação da 
temperatura e perda da bio
diversidade genética, além da 
ameaça de maior empobre
cimento e violência para as no
vas gerações. 

Mas nem todos perderam 
com este desastre. O massacre 
da natureza serviu para pagar 
os elevados juros da dívida 
externa; para erguer os mas
todontes de aço e vidro das 
multinacionais em Tóquio ou 
Nova Iorque, e para enriquecer 
a elite pré-capitalista em nos
sos países, que não é capaz se
quer de conservar e menos ain-

da de reproduzir a fonte de seu 
enriquecimento. 

Pressões dos ecologistas 
estrangeiros - O pior de tudo é 
que nossos governos e políticos 
não aprendem a lição. A maioria 
das decisões tomadas para 
neutralizar os danos de uma 
extração desenfreada dos recur
sos naturais (caso da obrigação 
de replantar a mata para a 
produção de carvão para os 
fornos da Grande Caraj ás, no 
Brasil, ou da retirada da com
panhia petrolífera Texas Cru da 
da Reserva Nacional "Pacaya
Samiria", no Peru) é o resultado 
da pressão de grupos ecologistas 
dos Estados Unidos ou da 
Europa sobre as empresas de 
petróleo, o Banco Mundial, o 
Banco Interamericano de Desen
volvimento (BID) e o FMI. São 
eles os financiadores dos grandes 
projetos que devastam a 
Amazônia, agora em nome da 
"globalização da economia mun
dial" e do "livre mercado". 

Se não fosse por essas 
pressões, pela luta quase sempre 
isolada e muitas vezes heróica de 
alguns grupos e pessoas sen
síveis, e pela resistência da 
população indígena, a destruição 
seria maior e o destino da 
Amazônia já estaria selado. 

Para deter essa marcha ao 
apocalipse ecológico, uma das 
decisões mais importantes cor
responde aos países industri
alizados, que devem começar a 
modificar seus padrões de con
sumo - diríamos esbanjamento 
-dos recursos naturais. O Japão 
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é um exemplo extremo. É o país 
que, com suas crescentes im
portações de produtos florestais, 
está contribuindo mais e de 
modo direto à devastação das 
florestas em todo o Planeta. Suas 
principais vítimas são as 
Filipinas, na Ásia, e Brasil, na 
América do Sul. O curioso é que 
o Japão, em seu território, tem 
uma política ferrenha de con
servação ambiental; as árvores 
são tão sagradas quanto os 
templos xintoístas .. 

A mudança de comporta
mento deve começar pelo esta
belecimento de regras estritas 
para a importação - saqueio 
seria o termo mais adequado -
de recursos florestais e . de 
biodiversidade. 

No ano 2000 esses regula
mentos e normas - que per
mitirão exportar só madeira 
proveniente de florestas sob 
manejo - começam a ser 
colocadas em prática. É de se 
esperar que este requisito 
obrigue nossos governos, agri
cultores, empresários de madei
ra, colonos ribeirinhos, comuni
dades nativas, etc. - a empre
ender uma mudança profunda e 
imediata nos padrões de 
extração dos recursos naturais. 
Isto é, que seja cancelado de uma 
vez por todas o sistema de 
extração mercantil, que é uma 
das causas fundamentais do 
desastre ecológico atual e de seu 
subproduto: a pobreza ainda 
maior em regiões do mundo onde 
a sobrevivência das populações 
depende em cerca de 70% dos re
cursos da fauna e da flora. 
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Pacaya Sarniria: um bom 
exemplo - Uma das experiênci
as mais interessantes voltadas 
para substituir o atual sistema de 
extração e comercialização, por 
um padrão de uso racional dos 
recursos naturais, como pré
requisito para o desenvolvimento 
sustentável, é a que executa o 
Programa Integral de Desen
volvimento e Conservação 
"Pacaya-Samiria", na província 
peruana de Loreto. O projeto 
conta com a ajuda técnica e 
financeira do Fórum Interna
cional do Movimento de Tra-

O Japão, com sua 
crescente importar ão 

de produtos florestais, 
contribui para 

a devastarão florestal 
em todo o Planeta 

balho Danês (AIF) e do Fundo 
Mundial para a Natureza (WWF). 

Existem quatro aspectos 
destacáveis neste programa, que 
o diferenciam de outros, 
tradicionais ou desenvolvimen
tistas: 1) O compromisso e 
participação da população local 
na administração e na gestão do 
desenvolvimento; 2) o caráter 
integral do enfoque; 3) a or
ganização da população bene
ficiária; e 4) a ação concentrada 
em duas áreas prioritárias - para 
evitar o desperdício de esforços 
- da Reserva Nacional "Pacaya
Samiria", a unidade de con-

servação mais importante da bai
xa Amazônia. 

O referido programa é dirigido 
por José López Parodi, uma das 
maiores autoridades em de
senvolvimento dos trópicos do 
Peru, e executa cinco projetos 
que lhe dão essa característica 
integral: organização e territó
rio, pesca e conservação, agri
cultura e conservação, educa
ção e saúde. 

Através de um destes pro
jetos, o de agricultura e con
servação, por exemplo, pode-se 
medir a importância do pro
grama. A população nativa se 
organizou em comitês para 
extrair as espécies que são 
insubstituíveis na dieta e na 
economia ribeirinhas. Além disso, 
o povo ( etnia cocama, herdeira 
de uma das maiores civilizações 
pré-hispânicas, a tupi-guarani) 
cataloga as espécies da flora e da 
fauna; produz exemplares das 
espécies florestais com maior 
valor econômico; capacita-se na 
criação de viveiros; melhora e 
tecnifica seus trabalhos; trans
forma seus produtos e organiza 
a comercialização local e regional 
dos mesmos. Desta forma, os 
cocamas estão construindo um 
novo sistema. 

Mas não é suficiente. E não o 
será até que este micromodelo 
funcione com eficiência e ren
tabilidade, e enquanto o restante 
da estrutura produtiva regional 
e do sistema econômico continue 
a remar contra a corrente. • 

·Róger Rumrrill é um dos maiores especialistas peruanos 
.em temas amazônicos 
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O desafio das forças progressistas 
Sem a unidade, o modelo neoliberal vai continuar e presenciaremos impotentes 
o desmantelamento da economia, impondo graves perigos à soberania nacional 

Neiva Moreira 

gumas palavras estão 
endo de tal forma incor
poradas ao cotidiano, que 

o seu significado vai se 
diluindo e também seu caráter ne
fasto. É o caso do desemprego, que 
domina o panorama econômico 
mundial. No Brasil, é um problema 
dramático que se agravou a partir 
da implantação do Plano Real. Em
bora os dados oficiais e os especia
listas em economia mascarem sua 
incidência, o desemprego não ces
sa de crescer no Brasil. O fato de 
mais de mil trabalhadores perderem 
o emprego por dia na indústria 
paulista é um dado alarmante. 

Esse, no entanto, não é o úni
co subproduto da implantação 
do modelo neoliberal em países 
pobres e ricos. O desmantelamen
to das economias nacionais em 
nome da globalização é uma cala
midade; os governos ficam impoten
tes para conter o déficit orçamen
tário e não conseguem manter fun
cionando de forma aceitável os ser
viços públicos. 

A Inglaterra e a Argentina são 
dois exemplos típicos, mas a cri
se não é menor na Alemanha, 
França, Espanha e em toda a 
América Latina. O Japão enfren
ta graves problemas econômicos. 
Populações debaixo de viadutos 
e mendigos são retratos inco
muns da crise financeira que se 

agrava nessa nação, até pouco 
tempo símbolo de prosperidade. 

O mais significativo e alenta
dor nesse panorama é a reação 
que se esboça entre políticos, in
telectuais e operários. Na maio
ria dos países da União Européia, 
milhões de trabalhadores protes
tam e pensadores, alguns que ha
viam alimentado ilusões sobre o 
modelo, demonstram a incapaci
dade do neoliberalismo para soluci
onar os problemas sociais. 

No recente Congresso da Inter
nacional Socialista em Nova Iorque, 
muitas vozes se levantaram contra 
o modelo neoliberal. As palavras do 
moderado e cauteloso secretário
geral da ONU, o egípcio Boutros 
Ghali, são sintomáticas do alarme 
que os efeitos do modelo ocasionam. 
"Não se pode aceitar que o mundo, 
progredindo cada vez mais rápido, 
deixe à margem mais de um bilhão 
de pessoas que vivem no maior dos 
desesperos." 

"O neoliberalismo chegou ao li
mite", disse o cientista político pe
ruano Héctor Béjar, em semi
nário recente no Centro Cultura 
Banco do Brasil, no Rio.Na Argen
tina, o governo Menem, depois de 
leiloar o país, chegou a uma situa
ção de desastre. "Estamos na 
iminência do caos", nos disse um 
destacado líder argentino. 

O que fazer? Vem da Argentina 
um exemplo, com a união dos pro
gressistas. Não é possível prever o 
desdobramento do entendimento 

entre a União Cívica Radical, de 
centro, e a esquerda reunida na 
Frente para um País Solidário. A 
UCR elegeu o prefeito de Buenos 
Aires e a Frepaso ficou num des
tacado segundo lugar. O candida
to do governo teve 16%, um ponto 
a mais do que o presidente Carlos 
Menem recebeu na última pesqui
sa sobre sua popularidade. 

No Brasil, os esforços para a 
unidade da esquerda têm sido 
ocasionais e os avanços muito 
lentos. O exemplo das eleições 
municipais no Rio de Janeiro e 
Niterói - para citar apenas casos 
mais próximos - fala por si. É ver
dade que o processo de unidade ga
nhou grande parte das cúpulas par
tidárias. Mas inexplicavelmente en
contra barreiras artificiais, porém 
decisivas, nas bases, radicalizadas 
por um longo período de confron
tos inócuos. 

O desafio é claro: se, numa pri
meira fase, os partidos progressis
tas se entendem estará formada 
uma poderosa alternativa que, 
mais adiante, será atrativa na rela
ção com setores políticos mais ao 
centro. Sem isso, vamos continuar 
a presenciar impotentes o desman
telamento da economia, o sucatea
mento industrial, a destruição dos 
serviços sociais e o leilão do patri
mônio nacional, com graves riscos 
para a soberania. Esse é um desa
fio real que já não pode esperar 
muito pelas dúvidas e preconcei
tos das forças progressistas. • 

CADERNOS/ 196 



) 

BANCO DE BRASILIA 

O BANCO DA SUA CONTA 




	capa_196
	contracapa_196
	ctm_suplemento001_196
	ctm_suplemento002_196
	ctm_suplemento003_196
	ctm_suplemento004_196
	ctm_suplemento005_196
	ctm_suplemento006_196
	ctm_suplemento007_196
	ctm_suplemento008_196
	ctm_suplemento009_196
	ctm_suplemento010_196
	ctm_suplemento011_196
	ctm_suplemento012_196
	ctm001_196
	ctm002_196
	ctm003_196
	ctm004_196
	ctm005_196
	ctm006_196
	ctm007_196
	ctm008_196
	ctm009_196
	ctm010_196
	ctm011_196
	ctm012_196
	ctm013_196
	ctm014_196
	ctm015_196
	ctm016_196
	ctm017_196
	ctm018_196
	ctm019_196
	ctm020_196
	ctm021_196
	ctm022_196
	ctm023_196
	ctm024_196
	ctm025_196
	ctm026_196
	ctm027_196
	ctm028_196
	ctm029_196
	ctm030_196
	ctm031_196
	ctm032_196
	ctm033_196
	ctm034_196
	ctm035_196
	ctm036_196
	ctm037_196
	ctm038_196
	ctm039_196
	ctm040_196
	ctm041_196
	ctm042_196
	ctm043_196
	ctm044_196
	final_anteverso_196
	final_verso_196

