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(021) 252-7440 

O PILÃO DA MADRU
GADA 
Neiva Moreira 
(Depoimento a José Louzei
ro) - 21 Edição 

Os repórteres são os nar
radores do cotid iano e do 
futuro. Nos salões ilum ina
dos das conferênc ias de 
chefes de Estado, nas vielas 
das guerrilhas, nas catástro
fes e no front das guerras 
declaradas, lá estão eles, 
testemunhas da História. 

Este livro é a reportagem 
com um desses repórteres : 
Neiva Moreira. Aqui, na mais 
longa entrevista que já con
cedeu , Neiva dá o 
testemunho do que viu e par
tic ipou , fala da sua 
inquietação, do inconformis
mo diante das injust iças, do 
fascínio pela informação e, 
por que não dizer, pelo peri
go. 

Neste depoimento, ele 
narra episódios marcantes e, 
com visão política e lingua
gem de repórter, permite ao 
leitor conhecer e avaliar fatos 
não apenas desconhecidos 

mas, sobretudo, tergiversa
dos na "história oficial". 

464 p. 
José Louzeiro 
E-208 Cr$2.300,00 

ALBÂNIA 
O mosteiro Vermelho 
Edouard Bailby 

Trancada dentro das 
suas fronteiras , adversária 
dec larada das orientações 
ideológicas do Partido Co
munista soviético, depois da 
morte de Stálin em 1953, a 
Albânia não tem uma situa
ção comparável ao resto do 
Leste europeu. Não há nen
hum a oposição interna 
organizada frente ao aparel 
ho do Estado. No exterior, os 
movimentos hostis ao regime 
carecem de força real. 

Os dirigentes de Tirana 
continuam firmes na sua con
v icção de que os últimos 
acontecimentos na União 
Soviética e no Leste europeu 
são a conseqüência direta da 
política "revisionista" inaugu
rada por Nikita Kruschev. "O 
socialismo perdeu uma ba
talha mas não perdeu a 
guerra", declarou à imprensa 

Xenophon Nuschi, embaixa
dor da República Popular 
Socialista da Albânia em Pa
ris. Pouco antes, o Partido do 
Trabalho da Albânia reafir
mou claramente as suas 
posições marxistas-leninis
tas , rejeitando qualquer 
forma de multipartidarismo e 
sublinhando novamente o 
papel "fundamental' do parti
d o na edificação do 
socialismo. 
80 p. 

E-224 Cr$ 1.100,00 

FIDEL: O FUTURO 
DO SOCIALISJ\1O 
Entrevista a Beatriz Bissio 

As mudanças no Leste 
Europeu provocaram um re
alinhamento de forças a nível 
mundial, pondo fim não so
mente à Guerra Fria como à 
bipolaridade surgiada no 
pós-guerra. E tiveram profun
das repercussões no plano 
econômico mundial, sobretu
do no bloco social ista. 

O novo perfi l das rela
ções internacionais afeta 
diretamente Cuba, o único 
país socialista da América 
Latina, cuja economia - ain
da que muito desenvolvida 
em relação ao estágio em 
que se encontrava em 1950, 
quando triunfou a Revolução 
-, está longe da auto-sufi-

O Futuro 
do Socialismo 

ciência, em particular em ma
téria energética. 

Essas questões - que se 
transformam em grandes de
safios para o futuro do 
socialismo em Cuba - são 
abordadas nessa entrevista 
exclusiva que o Presidente 
Fidel Castro concedeu a 
Beatriz Bissio, editora da re
vista caderno do terceiro 
mundo, em Havana. Trata-se 
de um depoimento honesto e 
profundo do líder máximo da 
Revolução Cubana. 64 p. 

E-225 Cr$ 850,00 

CIIE-PARRA 
Latino América 
Piedade Carvalho 

"Ler este livro de Piedade 
Carvalho é mergulhar fundo 
numa sinfonia brilhante, on
de cada instrumento é.parece 
com a nitidez de uma ( strela, 
iluminando nossa cor sciên
c ia e nosso coração, 
acordando no mais escuro 
compartimento de nosso :-er 
a nossa quase moribun,1a 
esperança. 

Uma catarsis psico-histó
rico-musical-revolucionária. 
E de novo a vontade de reco
locar na vitrola os discos de 
Parra, e de novo a vontade 
de repor na parede o poster 
de Che." Sérgio Ricardo -
100 p. 

E-223 Cr$ 1.300,00 



. NÓS DIZEMOS NÃO 

Eduardo Ga/eano 

A esquerda acabou? E a 
história, também acabou? 
Ainda é possível falar em so
cialismo? Cuba merece, nos 
dias de hoje, algum interes
se, algum respeito? As 
ideologias acabaram? Quem 
ensina impun idade aos jo
vens latino-americanos? 
Pode existir dignidade na mi
s é ri a? O que está 
acontecendo com o mundo? 

Essas - e muitas outras -
perguntas povoam as preo
c u p ações deste nosso 
intenso cotidiano. A história 
at ropela o calendário e muita 
gente corre o risco de perder 
rumo. Sonhos e esperanças 
parecem prestes a serem tri
turados num turbilhão de 
novidades nem sempre cla
ras. E é nestes momentos de 
assombro e dúvidas que es
critores como Eduardo 
Galeano tornam -se vozes 
fundamentais . Nos textos 
reunidos neste livro o autor 
mostra-se um analista de o-
1 h ar certe i ro, acendendo 
chamas e apagando equívo
cos. 

88p. 

E-226 Cr$1 .380,00 

ECOLOGIA: 
alternativa para o futuro 
Walter e Dorothy Schwarz 

Como é possível nos li
bertarmos da agressão que 
nos ameaça com a guerra 
nuclear? do industrialismo 
que impõe a noção do cada 
vez mais e do cada vez maior 
- e assim esgota os recursos 
do mundo e destrói o meio 
ambiente? 

Como é possível nos li
bertarmos da dependência 
em relação a patrões, servi
ços de saúde, autoridades 
em educação, governos? 

Como é possível abrir ca
minhos e chegar a uma 
economia que valorize mais 
a qualidade que a quantida
de? a uma tecnologia 
adequada às pessoas, e não 

ECOL6GIA: 
a:· rnat,va o ira o uturo 

imposta por governos e em
presas multinacionais? 
Como ter vidas mais simples 
e mais ricas, que se harmoni
zem com a natureza e com o 
Terceiro Mundo? Como viver 
em comunidades que se en
carreguem elas próprias da 
saúde, da educação, do meio 
ambiente e da cultura? 

196 p. . 
E- 227 Cr$ 2. 900, 00 

AUATALIIA 
DOS TRILHOS 
Uascs Para Uma Política 
Nacional I>e Transporte 
Francisco Cunha Jr. 

Este livro bate numa ve-
1 ha tecla. Aprende-se nos 
bancos escolares que o Bra
sil tem que substituir a 

BATALHA 
DOS 

TRILHOS 

rodovia pela ferrovia e hidro
v ia, meios de transportes 
mais econômicos. Isto todo 
mundo sabe, mas nada é fei
to para solucionar o 
problema. 

O que não se aprende na 
escola, e o próprio autor des
conheci a, é que as 
economias possíveis supe
ram 3% do PIB. O 
desperdício não envolve 
apenas a diferença no custo 
do transporte de produtos es
senciais, mas também vários 
subsídios ao transporte rodo
viário, além do investimento 
em novas fontes energéticas 
para suprir um consumo dis
pensável. 

A eliminação desse des
perdício é fundamental para 
uma nação que tem que 
crescer por seus próprios 
meios, pois sabe que nada 
deve esperar da comunida
de internacional. Francisco 
Cunha Jr. é engenheiro de 
aeronáutica, formado pelo 
ITA em 1961, ano em que ini-

ciou carreira profissional 
sempre voltada à implanta
ção de sistemas viários. 94 p. 

E-211 Cr$ 1.000,00 

A ESQUERDA E O GOL
PEDE 64 
Oênis de Moraes 

O autor reexamina criti
camente o papel das forças 
de esquerda no processo 
que culminou com a deposi
ção do presidente João 
Goulart. Uma das atrações 
do livro são as entrevistas 
inéditas com líderes das prin
cipais correntes de esquerda 
do período 1960-1964 com 

revelações a respeito de fa
tos até hoje controvertidos. 

Entre os depoimentos 
polêmicos, estão os de Leo
nel Brizola, Almino Afonso, 
Waldir Pires, Darcy Ribeiro, 
Luiz Carlos Prestes, Sérgio 
Magalhães, Francisco Ju
lião, Gregório Bezerra, 
Herbet de Souza (Betinho). 
Hércules Corrêa, Celso Fur
tado e Neiva Moreira, além 
de oficiais nacionalistas que 
se alinhavam com Jango, co
m o o general Nélson 
Werneck Sodré, o capitão 
Eduardo Chuahy e os briga
deiros Francisco Teixeira e 
Rui Moreira Lima. 379 p. 

E-202 Cr$1 .800,00 



DESENVOLVIMENTO 
E CONVERGÊNCIA 
Celso W. Bueno 

Adotem a rota do socialis
mo, ou do capitalismo, os 
países do Terceiro Mundo ja
mais chegarão a reproduzir 
os padrões de produção e de 
consumo das nações ricas, 
simplesmente porque esses 
padrões dependem de trans
ferências de recursos vindos 
dos próprios países do Ter
ce i ro Mundo, a baixos 
preços, o que obriga aí bai
xos salários . O único 
desenvolvimento viável é o 
que otimize o uso dos recur
sos naturais e humanos de 
cada região, do que resulta
rã o padrões sóbrios , 
equilibrados social e ambien
talmente. 

Celso W. Bueno foi du
rante 1 O anos membro da 
equipe técnica das Nações 
Unidas. É hoje professor da 
Fundação Getúlio Vargas. 
242 p. 

E- 214 Cr$2.600,00 

A ECONOI\IIA POLÍTI
CA no NOIWESTE 
Secas frrigaçúo e Desen
Yolvimento 
J. Otamar de Carvalho 

Destruindo o mito conve-

niente de que a seca é a cau
sa do atraso do Nordeste, 
Otamar de Carvalho ·ma
peia" o território nordestino 
disposto a não deixar canto 
inexplorado. Começando pe-
1 a apreciação geral da 
economia do Nordeste, con
tinua pela delimitação da 

• Desejo receber pelo reembolso postal os livros assinalados, com 
descontos que tiver direito. 

( )assinarie ( ) não-assinante 
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Assinatlxa 

área sujeita às secas. A fina-
1 ização é um exame 
minucioso, no qual mostra as 
razões verdadeiras do atraso 
e as possibilidades de de
senvolvimento. O autor é 
agrônomo, ex-diretor da As
sessoria Técnica da Sudene 
e doutor em Economia pela 
Unicamp. 520 p. 

E-216 Cr$ 4.300,00 

A FACE O ULTA DA 
DROGA 
Rosa dei Olmo 

O que existe por trás des
te comércio ilegal? Qual é o 
outro lado do tráfico? O que 
está além das entrelinhas do 
noticiário que o grande públi
co não percebe? Estas são 
questões que Rosa dei Olmo 
levanta e discute em A face 
oculta da droga. 87 p. 

E-212 Cr$1 .630,00 

A OUTRA 
Um estudo antrnpológko 
sohre a identidade cJa 
amante do homem casado 
Mriam Goldenberg 

"Este livro é uma contri
buição original e inovadora 
no campo das Ciências Hu
manas, no Brasil. Pela sua 
clareza e franqueza traz da
dos preciosos para a melhor 

DESCONTOS 
• 5% para assinantes ou 
• 10% para pagamento antecipado 

de assinantes e não-assinantes 

ATENÇÃO 
• Se, por motivo de insuficiência de 

estoque, faltar algum livro de seu 
pedido, a entrega será feita 
parcialmente e complementada 
posteriormente. 

compreensão de trajetórias 
de mulheres que vivem em 
período turbulento, de óbvias 
transformações no campo da 
moral, das relações amoro
sas e da família. 

Este material só poderia 
ter sido coletado por pesqui
sadora dedicada e sensível. 
Ao analisar seus dados, Mi
riam Goldenberg levanta 
questões que abrem cami
nho para novas pesquisas. 
Como todo trabalho pioneiro, 
este terá, forçosamente, des
dobramentos." Gilberto 
Velho - 84 pág. 

E-222 Cr$ 1.300,00 

I\IEI\IÓRIAS DE UI\IA 
GERAÇÃO 
ASSASSINADA 
Newton Guria 

É um romance ágil, que 
revivencia o cotidiano brasi-
1 e iro em um ano 
especialmente importante 
para a história e vida nacio
nais: 1968. 

Humano e tocante na de
licadeza com que trata das 
personagens, instiga a refle
xão e enriquece a literatura 
de bom gosto. 

138 pág. 

E-206 Cr$1.000,00 
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O Rio de Janeiro vai sediar e1n junho de 1992 
a Conferência das Nações Unidas para o Meio A1nbiente 

e Desenvolvim,ento, un1a reunião planetária 
de debate sobre as questões ecol6gicas. 

A revista Ecologia e Desenvolvimento está sendo lançada 
neste mês de n1arço pela Editora Terceiro Mundo. 

Ela pretende contribuir para a análise e divulgação 
dos grandes ten1as desse encontro histórico. 

A ECOLOGIA SERÁ UM DOS TEMAS DOMINANTES 
NOS ANOS 90. 
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PANORAMA TRICONTINENTAL 

Domingo Cavai/o 

e ARGENTINA 

rise n1inisterial 

Asúbita dispar~da ~o dólar no mercado argenti~o, com um_aumento 
de 40% em dois dias, acelerou a queda da equipe econômica e a do 

próprio ministro da Fazenda, Antonio Erman González. Na procura de 
um substituto, o presidente Menem optou por um verdadeiro troca-troca 
de ministros, ficando no meio da briga entre os setores liberais e conser
vadores ortodoxos do governo e os de tendência heterodoxa. 

A solução encontrada pelos assessores do presidente, e ratificada pe
lo próprio Menem, foi aceitar a renúncia de Erman González e nomeá-lo 
para a pasta da Defesa, em substituição a Cuido di Tella, que por sua vez 
foi empossado no Ministério das Relações Exteriores. O até então chan
celer, Domingo Cavallo, passou para o Ministério da Fazenda. O pacote 
de mudanças incluiu o convite de Cavallo a Roberto Alemann para que 
ocupe a presidência do Banco Central. 

A substituição de González por Cavallo ameaçou se transformar nu
ma crise extra para o presidente Menem. Importantes setores do 
peronismo (o partido situacionista) pressionaram para que o novo res
ponsável pela economia argentina fosse Alemann, homem de fortes 
vinculações com os governos de Frondizi e dos militares. Mas Menem 
preferiu apostar no apoio a seus !ninistros, ainda que seja em diferentes 
pastas. E o próprio Alemann definiu a crise, não aceitando o convite. 

Domingo Cavallo é um economista liberal formado em Harvard e foi 
conselheiro de órgãos como o Banco Mundial. Já em 1982 ocupou apre
sidência do Banco Central, e é considerado o "pai" do confisco de 
depósitos bancários praticado pelo governo Menem. 

Com influência na política econômica do atual governo, sua tendên
cia a manter o dólar sob controle fez com que ele ganhasse a inimizade do 
setor financeiro, enquanto mantém íntimas relações com produtores in
dustriais voltados para a exportação. Roberto Alemann, por sua vez, 
representa outra corrente, numa linha liberal mais ortodoxa. 

Como consequência do impasse, a inflação voltou a disparar. Man
tendo-se na casa de um dígito durante dezembro de 1990 (4,7%), 
analistas afirmam que ela deve ultrapassar os 20% em março. 

A crise atingiu a Argentina nuni momento particularmente difícil 
para o presidente Menem. O indulto aos militares condenados por viola
ções aos direitos humanos, o envio de duas embarcações militares ao 
Golfo Pérsico e as denúncias de corrupção envolvendo o cunhado do pró
prio Menem - que teria pedido propinas a empresas norte-americanas 
para "agilizar trâmites" - geraram críticas de todos os setores sociais. 

I 
CHILE 

mpunidade militar 

E m uma decisão que levantou fortes críticas, 
a Corte Marcial do Chile absolveu o capitão 

da patrulha militar que jogou gasolina e ateou 
fogo em dois jovens durante uma jornada de 
protesto contra a ditadura militar, em julho de 
1986. A Corte Marcial confirmou uma resolu- · 
ção emitida por um juiz militar em agosto de 
1989 que isentou de culpa o capitão Pedro Fer
nández. 

Um dos jovens, o fotógrafo Rodrigo Rojas, 
morreu três dias depois do incidente e a estu
dante Carmen Gloria Quintana passou longo 
tempo hospitalizada, tratando das sérias quei
maduras que sofreu. Apesar das tentativas da 
ditadura de Augusto Pinochet para abafar o ca
so, o crime teve ampla repercussão. Carmen 
prestou declarações na Comissão de Direi tos 
Hwnanos das Nações Unidas e em outras insti
tuições internacionais. 

No.Chile, entre os que criticaram o veredito 
da Corte estão os deputados socialistas Jaime 
Naranjo e Sergio Aguilo, que afirmaram que "o 
caso, que comoveu o Chile e o mundo, permane
cerá impune devido à conduta dos membros 
militares da Corte Marcial". Eles destacaram a 
posição de dois integrantes civis do tribunal, 
que pediram uma pena de pelo menos 15 anos 
de prisão para o oficial que dirigia a patrulha 
militar. 

Ao saber do resultado, Carmen Quintana 
reagiu com "raiva e indignação" e garantiu que 
apelará à Suprema Corte para "que se faça jus
tiça". 

O advogado da estudante e da família de Ro
jas, Hector Salazar, declarou que "se confirmou 
uma tendência histórica e aberrante da Corte 
Marcial, na qual a palavra de um militar tem 
sempre credibilidade, mesmo quando a de um 
civil esteja comprovada". 

Salazar lembrou 
que o ataque contra 
Quintana e Rojas teve 
muitas testemunhas. 
Elas confirmaram que 
os militares agrediram 
os jovens, cujos corpos, 
envoltos em chamas, 
foram abandonados 
num local deserto a vá
ri os quilômetros de 
distância de onde ocor

Carmen Gloria Ouintana reu o incidente. 
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J orge Serrano, empresário 
conservador e dirigente 

proeminente de uma seita 
evangélica fundamentalista, 
tomou posse a 14 de janeiro 
como novo presidente da Gua
temala, ao receber a faixa da 
presidenta do Congresso, Ca
talina Soberanis. 

º
GUATEMALA 

m longo ca111inho 
procura de uma sustentação 
mínima que lhe permita go
vernar. Alvaro Arzu, do 
Partido de Avançada Nacio
nal (PAN), foi nomeado 
chanceler, e esse partido de
tém também a prefeitura da 
capital. 

Em seu primeiro discurso 
como mandatário, recheado 
de citações bíblicas, Serrano 
pediu "compreensão e tempo" 
para que comecem a surgir os 
frutos do programa de gover
no, desconhecido na sua 
maior parte. O novo presiden
te prometeu modernizar a 
economia guatemalteca, e as
segurou que irá combater "a 
perda de confiança e credibili
dade nas instituições públicas 
e nos seus funcionários". 

Na parte mais esperada do 
seu discurso, Serrano disse 
que destinará todos os esfor
ços possíveis para atingir a 
paz e a reconciliação nacional. 
Fez uma distinção entre paz e 
cessar-fogo, e acrescentou que 
"a ausência de conflitos não 
garante a paz, se continuam 
existindo as causas que os 
provocaram". 

ciais com a Unidade Revo-
1 ucionária Nacional 
Guatemalteca (URNG), a 
frente que reúne os quatro 
exércitos guerrilheiros do 
país. O próprio Serrano parti
cipou de uma rodada de 
negociações entre os rebeldes 
e empresários guatemaltecos, 
realizada em Madri, na Es
panha, no final de 1990. 

A proposta de acabar com 
as causas que geram o conflito 
é wua antiga. reivindicação da 
guerrilha, e o fato que Serrano 
tenha falado nisso no seu pri
meiro discurso foi 
interpretado como um sinal 
positivo. 

Segundo fontes de parti
dos políticos da Guatemala, 
estuda-se a possibilidade de 
convocar uma Assembléia 
Constituinte com participa
ção de representantes da 
URNG, que deverá obter pre
viamente sua legalização 
como partido político. 

Mas nada será simples pa
ra Serrano. Ele chegou à 
presidência com o apoio de 29 
de cada 100 cidadãos aptos 
para votar, o índice mais bai
xo atingido por um 
mandatário guatemalteco. 
Assim, teve que compartilhar 
o poder com praticamente to
dos os partidos de direita, na 

Mas a dúvida maior é em 
relação ao sentimento que do
mina os quartéis. O exército 
guatemalteco não só demons
trou incapacidade na luta 
contra as tropas insurgentes, 
como também foi ineficaz no 
combate ao narcotráfico. Co
mo complemento, foi acusado 
de recordes de violações aos 
direitos humanos, tendo pro
vocado a suspensão da ajuda 
militar do governo norte
americano. 

Durante a gestão do ex
presidente Vinicio Cerezo, as 
forças armadas foram o prin
cipal obstáculo para o avanço 
das negociações com aguerri
lha, se negando a qualquer 
encontro oficial com repre
sentantes da URNG. Mas a 
sua incapacidade de obter 
trunfos militares acabou por 
levar a situação a um "ponto 
morto". A posse do novo gover-

Essa passagem do discur
so· de Serrano Elías era uma 
referência às pressões para 
que inicie conversações ofi- Serrano: prometendo acabar com as causas da guerra 

. no e as declarações de Serrano 
criaram uma expectativa 
quanto à possibilidade de que 
agora surja uma saída. 

R 
REFUGIADOS 

etorno à pátria 

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (Acnur), nos últimos meses tem havido um intenso 
movimento de repatriação de refugiados na América Central, 
principalmente para a Nicarágua. 

Só na Costa Rica, há 48 mil pessoas na condição de refugia
dos, a maioria nicaraguenses, seguidos de salvadorenhos e 
habitantes de outros países da região. 

Todas as semanas, entre 200 e 300 nicaraguenses estão re
tomando a seus locais de origem. Espera-se que ao longo deste 
ano sejam repatriadas 10 mil pessoas, afirmou a responsável 

adjunta do Acnur para América Central, Ana Liria-French. A 
repatriação de nicaraguenses na Costa Rica começou em 1989, 
quando retornaram a seu país 1.800 pessoas. No ano seguinte, 
esse número pulou para 6.600. 

Quanto aos refugiados salvadorenhos, 64 regressaram às 
suas casas em 1990 e espera-se que mais 100 tomem o mesmo 
caminho este ano. Outros 500 que estavam vivendo no Panamá 
nos últimos dez anos retornaram em meados de janeiro. 

Na Conferência Internacional de Refugiados da América 
Central (Cirefca), realizada em maio de 1989 na Guatemala, os 
governos da região apontaram a repatriação voluntária como a 
solução ideal para o problema da população desarraigada em 
consequência dos conflitos internos na região ao longo da déca
da de 80. 
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C
PERU 

ortes na máquina estatal 

º
governo peruano anunciou um amplo 
conjunto de medidas para reestruturar 

o Estado, além de criar uma nova legislação 
trabalhista. Entre as reformas destacam-se 
a tributária e a do Poder Executivo, assim 
como a redefinição do papel empresarial do 
Estado, a longo prazo. 

Como parte dessas medidas, está a deci
são de se reduzir em até 40% a massa de 
empregados públicos. Entre civis e militares 
eles são quase um milhão de pessoas, para 
uma população econômica ativa de 7,2 mi
lhões. 

O presidente Alberto Fujimori, que está 
coordenando com o Fundo Monetário Inter
nacional (FMI) a aplicação no Peru de um 
programa de ajuste econômico para voltar a 
receber créditos internacionais, pretende 
cortar 400 mil funcionários públicos, me
diante a "compra" de sua demissão. 

O governo propôs dar o equivalente a 24 
salários para cada servidor que se demita 
"voluntariamente". Os trabalhadores terão 
um período de 25 dias para decidir se acei
tam a proposta, passado o qual o governo 
fará listas do pessoal considerado prescindí
vel. Quem estiver nessas listas e não se 

remotos do país. 
A redução da máquina estatal através da 

compra de demissões já começou a ser colo
cada em prática no Instituto de Previdência 
Social (IPSS), a mais extensa e importante 
rede hospitalar do país. 

O presidente Fujimorijálevantou a pos
sibilidade de privatizar progressivamente o 
sistema de previdência social, o que seria fei
to mediante a autorização do funcionamento 
de institutos paralelos. Mas essa medida 
não poderia ser tomada sem uma prévia re
dução do quadro do IPSS. 

Outra medida que o governo adotaria pa
ra enxugar a máquina estatal, segundo 
informações de parlamentares do situacio
nista partido Cambio 90, seria proibir, por 
decreto, a contratação de novos funcionários 
na administração pública, com exceção dos 
setores da saúde e educação. 

As medidas do governo para reduzir seu 
déficit fiscal têm provocado fortes críticas 
dos sindicatos e associações de trabalhado
res. O secretário geral da Comissão 
Interministerial de Trabalhadores estatais, 
Cesar Pasalacqua, criticou o presidente Fu
jimori, por promover demissões em massa, 
em vez de buscar formas de garantir a esta
bilidade dos trabalhadores. "O dinheiro dos 
24 salários desapareceria em pouco tempo, 
aumentando o número de desempregados,já 
que o setor privado tampouco pode absorvê
los", enfatizou Pasalacqua. 

demitir, deverá sofrer pressões, como Os favelados de Lima recebem uma 
a ameaça de transferência para pontos refeição em meio da crise 

De acordo com o Ministério do Trabalho, 
existem 720 mil pessoas desempregadas no 
país, muitas das quais sobrevivem através 
da economia informal. 

D 
EL SALVADOR 

rama cotidiano 

As forças armadas e grupos para policiais de El Salvador co
meteram 895 assassinatos e execuções extrajudiciais em 1990 
e permitiram a reativação dos esquadrões da morte. Estas são 
algumas das conclusões da Comissão de Direi tos Humanos sal
vadorenha (CDHES), uma organização não-governamental. A 
análise da Comissão vai de janeiro a novembro de 1990 e estu
da o impacto das violações aos direitos humanos entre a 
população civil. 

Celia Medrano, dirigente da CDHES, disse que entre os fa
tores que incidiram para o aumento das violações aos direitos 

humanos, estão o crescimento dos esquadrões da morte, a sus
pensão das garantias constitucionais por quatro meses e as 
restrições à legislação penal aplicável em regime de exceção. 
Esta última medida permitia às forças de segurança deter uma 
pessoa por até 15 dias sem processo. 

Ainda segundo a CDHES, durante o estado de sítio, as for
ças arinadas e paramilitares assassinaram 361 pessoas e 
prenderam outras 223, sob acusação de colaborar com a Frente 
Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN). 

Em julho de 1990 o governo e a FMLN assinaram um acor-· 
do de respeito aos direitos humanos, mas, segundo a Comissão, 
no período após a assinatura 180 pessoas foran1 detidas, 41 de
saparecidas e 345 assassinadas por grupos vinculados ao 
exército. 



SOMÁLIA 

Novo go-verno 

Após vários meses de combates, gru
pos rebeldes conseguiram derrubar 

o governo do presidente Siad Barre, no 
poder há 21 anos. A ofensiva final sobre 
a capital, Mogadíscio, começou em fins 
do ano passado e deixou milhares de 
mortos e feridos. Os combates foram li
derados pelo Congresso Somali Unido 
(CSU), que indicou Ali Mahdi Mohamed 
como o novo presidente do país. 

Em novembro passado, o CSU tinha 
assinado um acordo com outros dois gru
pos armados, o Movimento Nacional 
Somali (MNS), formado principalmente 
por membros da tribo isaq, e o Movimen
to Patriótico Somali (MPS), integrado 
por pessoas das tribos do deserto de Oga
den. O acordo visava, e:i...-plicitamente, a 
derrubar o presidente Siad Barre. No 
mês seguinte, os três grupos emitiram 
um comunicado em Londres no qual se 
recusavam a participar de negociações 
de paz promovidas no Cairo pelo Egito e 
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Itália, ex-potência colonial. 
Mesmo depois de ter perdido o con

trole do país, o presidente Barre se 
manteve entrincheirado por mais de 15 
dias no palácio presidencial, de onde 
lançou uma proposta - imediatamente 
rejeita da - de renunciar formalmente ao 
cargo, se os guerrilheiros concordassem 
com um cessar-fogo. 

Acusado de nepotismo, corrupção e 
de perseguir os opositores, o governo de 
Siad Barre vinha sendo alvo de contun
dentes críticas, dentro e fora do país. Ao 
asswnir o poder, em outubro de 1969, à 
frente de wn grupo de oficiais, o general 
Siad Barre deu início a profundas refor
mas no país, entre as quais a adoção do 
socialismo científico e a alfabetização, 
num tempo recorde, de 90% da popula
ção em idioma somaliano (elaborando 
para isso uma escrita, com caracteres la
tinos, já que essa língua só tinha até 
então expressão oral). Outra inovação 
foi a forma usada por ele para combater 
em 197 4 a terrível seca que assolou a So
mália . Na época, o presidente Barre 
impulsionou uma campanha de fixação 

da população nômade (maioria no país), 
através do incentivo às atividades pes
queiras e agrícolas. 

Ao cabo de alguns anos, porém, o go
verno do presidente Barre foi mudando 
de orientação, abandonando os seus ob
jetivos sociais e incorrendo em erros do 
regime anterior. Essa mudança foi 
acompanhada de wn novo alinhamento 
no plano internacional. De firme aliado 
dos soviéticos, o presidente Barre pas
sou a aceitar o papel de peça-chave da 
estratégia dos Estados Unidos para o 
Mar Vermelho, cedendo, inclusive, à es
quadra norte-americana, o uso da base 
do porto de Bérbera. 

Além desse, vários outros fatores 
contribuíram para o desgaste interno do 
governo: a guerra pelo deserto de Oga
den com a vizinha Etiópia (que na 
disputa recebeu o apoio da União Sovié
tica, de Cuba e da maioria dos Estados 
africanos); a crise econômica, que levou 
o governo a assinar um acordo com o 
FMI, que teve wn alto custo social, 
e a perseguição aos opositores do regi
me. 

si dente Samuel Doe, até ser assassinado, em setembro passado; 
o grupo rebelde do ex-funcionário do governo deposto, Charles 
Taylor, o mais importante do país; e uma dissidência deste, a 
Frente Patriótica Nacional Independente, dirigida por Prince 
Yormie Johnson. 

Monróvia: em muitas zonas da capital já há luz e água 

LIBÉRIA 

Reconstruir o país 

Nas zonas sob controle da força de paz da Comunidade Eco
nômica de Estados da África Ocidental ( Ceao) - um contingente 
de seis mil homens da Gâmbia, Gana, Guiné, Serra Leoa e Ni
géria que supervisiona o cessar-fogo - já há luz e água, que 
estiveram cortadas desde julho pelos seguidores de Taylor. A 
segurança melhorou e foram montados postos de controle de ar
mas nas estradas que dão acesso à capital. 

A força de paz conseguiu confinar os homens de Prince 
Johnson na sua base da ilha de Bushroad, segundo informações 
do seu porta-voz. Já o líder rebel9e Charles Taylor - que chegou 
a controlar 90% do território liberiano - e seus s~guidores fo
ram expulsos de Monróvia para a localidade de Paynesville, a 
cerca de 32 quilômetros da capital, enquanto que as forças do 
ex-presidente Doe estão confinadas nos quartéis da Escola Mi
litar de Barclay. 

Depois de uma guerra civil na qual morreram milhares de 
pessoas e mais de 600 mil se refugiaram em países vizi

nhos, a Libéria começa a voltar à vida normal. Gradativamente, 
os comerciantes estão retomando às suas atividades em Mon
róvia, a capital, e alguns serviços básicos já estão restabeleci
dos. 

A paz só foi obtida após a assinatura em novembro passado 
de um cessar-fogo entre as partes em conflito: os remanescentes 
da Guarda Nacional da Libéria, que eram comandados pelo pre-

O governo interino do economista Amos Sawyer, que tem re
cebido o apoio dos cinco mais importantes partidos políticos da 
Libéria, está exortando a população a participar na reconstru
ção do país. As consequências da guerra ainda são visíveis: 
edifícios bombardeados ou com impactos de balas, carros des
truídos e crânios humanos espalhados em algumas áreas. 



Maior integração pelo comércio 
Nossos negócios com nossos parceiros angolanos tem 6 anos de sólida base de cooperação. Ternos 

orgulho de estar contribuindo para o desenvolvimento de nossos países irmãos. Através do 
intercdmbio comercial de serviços e produtos promovemos uma integração duradoura entre 

Brasil e Angola. Unidos vamos edificar um futuro melhor para nossos povos. 

BRASIL 
ATC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 5/ A. 
Av. República do Chile, 230 - 16º andar. 

Rio de Janeiro - CEP - 'D' (021)210-1208 
Fax: (021 )240-3505 / 240-3553 

Tix.: (21)3?011/36828 / 38290 ATCQ BR 

PORTUGAL 
DISCO COM ÉRCIO EXTERIOR, 

PORTUGAL 5 / A. 
Av. Brdsil, 43 - 9° andar - direito 

1700 - Lisboa 

'U' 793-3784 / 793-3914/793-3958 - Fax: 772028 
Tix.: 64328/ 61770 

ANGOLA 
ATC Angola Ltda . 

Rua Manuel Fernando Caldeira, 29 R/ C. 
Coqueiros - Luanda. 

'U' 392282 / 391136 
Tix.: 4041 



Brasília 

Recorro aos préstimos 
desta revista, para externar a 
minha surpresa a respeito do 
que li em um determinado 
jornal, cujo teor é o seguinte: 
alguém pedindo para o 
presidente Collor trazer a 
capital do país de volta para o 
Rio de Janeiro. 

Não parei de pensar o que 
isso representaria para a 

nossa classe política e, 
principalmente, ·para os 
parlamentares que 
transformaram em lei a 
decisão do presidente 
Juscelino. Naquela época, 
sim, deveria ter sido feita uma 
campanha de esclarecimento, 
mostrando os prós e os 
contras, para que, mediante a 
luz da realidade, se pudesse 
dizer sim ou não. Agora, trinta 
anos depois, é inadmissível. 

Se tal coisa acontecesse, o 
que serza da nossa 
arquitetura, que, com a 
construção da própria 
Brasília, passou a ocupar 

· lugar de destaque no cenário 
mundial? Como ficariam 
figuras como Bernardo Sayão, 
Burle Marx, Niemeyer, a 
própria memória de 
Kubitschek como ficaria? 
Brasília foi o maior feito da 
nossa história, o mundo 
inteiro ficou deslumbrado com 
esse histórico acontecimento. 

CARTAS 

Sua beleza arquitetônica 
significou o passaporte, com o 
qual o seu arquiteto-mor 
ingressou na fama e, queira ou 
não queira, o sezl p1·estígio, 
além de vitalício, assegura-lhe 
a imortalidade. 

Nunca é demais 
acrescentar que Bras{lia 
surgiu numa época em que 
tudo de bom acontecia no 
Brasil: a conquista do 
bicampeonato mundial, 
títulos de Miss Universo, 
apareceram Éder Jofre, 
}.faria Esther Bueno, Dr. 
Zerbini ... Brasília surgiu 
como um despertador, 
acordando o Brasil para 
levantar-se do "berço 
esplêndido" e ficar de pé, em 
condição de igualdade com as 
grandes nações. 

Brasília dotou o coração 
do brasileiro de fertilidade, 
parofazergenninarasemente 

imprensa livre é como o 
sangue sadio que con-e pelas 
veias· para impulsionar o 
coração". O coração da 
imprensa é a verdade. 

Antonio de Araújo 
Rio de Janeiro - RJ 

Diálogo 

Antes de mais nada, quero 
parabcnizá-los pelo trabalho 
que reali::am,publicando essa 
excelente revista, da qual sou 
leitor assíduo. Considero-a, 
para nós do Terceiro !lfundo, a 
única fonte de informações 
que nos ajuda a conhecer 
melhor nossa realidade. 

Ênio Martins Filho 
Paraíba do Sul - RJ 

da esperança, essa semente Cuba 
cresceu e, aos trinta anos de 
existência, é uma árvore com 
raízes tão profundas que não 
pode ser arrancada 
facilmente, pode até ser 
cortada pelo machado da 
indiferença, mas, logo 
reflorescerá. 

Abro aqui um parêntese, 
para dizer que vejo a imprensa 
como o altar cívico, no qual 
presta-se o culto da 
informação à consciência da 
coletividade - vejo também o 
jornalismo como a chave que 
abre todas as portas da 
cultura e, obedecendo ao 
processo de metamorfose, é 
também a bússola que nos 
conduz ao porto seguro da 
evidência dos fatos. 

Se saber é a luz que nos 
livra das trevas da 
ignorância, a imprensa é o 
castiçal que está 
cotidianamente diante de nós, 
proporcionando uma nova 
luminosidade. 

Certa feita disse o senador 
Argemiro de Figueiredo: ''.A 

8 

Sou um leitor assíduo da 
revista terceiro mundo e li a 
reportagem "Comer, ler, 
viver"', na edição 133, p. 57. 

A ONU elaborou uma 
classificação das nações, 
quanto ao desenvolvimento 
humano, conceito baseado na 
expectativa de vida, grau de 
alfabetização e poder de 
compra básica dos cidadãos. 

O Japão lidera a lista, seguido 
da Suécia, Suíça e Holanda. 
Pretendo saber por que não 
incluíram Cuba. 

Será que a situação do 
povo cubano está ruim? Será 
que o salário mínimo dos 

cubanos não dá mais para sua 
manutenção mensal? Por 
favor, dê-me uma explicação 
detalhada sobre como está 
Cuba, atualmente. 

José Ferreira Neto 
Missão Velha - Ceará 

Índios 

Foi muito gratificante a 
reportagem sobre os índios 
ianomtimis no terceiro 
mundo nº 132. Acredito que 
só pessoas com integridade e 
interesse pela vida teriam a 
coerência e a 
responsabilidade de levar até 
a sociedade a idéia de 
conscientização sobre a 

questão daqueles que são, de 
fato, os verdadeiros 
habitantes desta terra. 

A pouco tempo, fiz um 
trabalho para o curso de 
antropologia cultural sobre a 
questão indígena no Brasil, 
utilizando os dados de 
terceiro mundo como fonte 
de pesquisa. 

Fico muito grato a todos 
aqueles que em nome da 
humanidade lutam para 
preservar a cultura indígena 
no Brasil. Eu sei que esta luta 
não será em vão. 

José Ednaldo Feitosa 
da Silva 
Caixa Postal 36 
58100 - Campina Grande 
PB-Brasil 
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MATÉRIA DE CAPA/ GUERRA DO GOLFO 

A guerra 
petrolífera 
de Bush 
As causas 
aparentes 
e os motivos 
reais do 
confiito que 
levara1n 
a destruição 
e o terror ao 
Oriente Médio 

Fuzileiros navais 
norte-americanos avançam 
em direção ao Kuait 

N i a Morei,11 

D
iplomatas africanos que estiveram re
centemente nas Nações Unidas, em 
Nova Iorque, foram surpreendidos com o 

clima de frustração ali dominante. O governo 
norte-americano conduziu os entendimentos e 
as votações sobre o Iraque como um rolo com
pressor, mas, sobretudo, com um argumento 
enganador, que venceu as vacilações de muitos 
delegados, o da guerra curta. "Diziam aos che
fes de delegação que informassem a seus gover
nos que, em 48 horas, o Iraque se renderia. O 
avanço tecnológico da aviação norte-americana 
era de tal ordem, que asseguraria operações ci
rúrgicas, quase sem vítimas civis", confiden
ciou a um desses diplomatas um alto 
funcionário da ONU. E isso era o que faltava 
para superar a indecisão e o oportunismo de 
muitos governos. 

O argumento era, no entanto, mais que in
sufi ciente para justificar um voto a favor da 
guerra. Tomado a sério e levado às últimas con
sequências, significava que o assalto aéreo 
seria de tal dimensão que o país, em 48 horas, 
ficaria devastado e com suas defesas destruídas 
ou desarticuladas. Era o preço a pagar pela paz 
vitoriosa que logo viria. 

A realidade foi totalmente diferente. Mas, 
mesmo que pudesse ser reeditada com êxito a 
velha guerra-relâmpago de Hitler - a blitz
hrieg, com suas divisões panzers e os seus 
aviões Stukas - não teria sido um argumento 
suficiente para entregar-se aos generais do 
Pentágono decisões, cujas consequências hoje 
ainda não podem ser medidas. Primeiro, por
que as Nações Unidas não foram constituídas 
para fa zer a guerra, mas para construir e man
ter a pa z; segundo, porque às vezes se sabe 
como começa um confli to, mas nunca como vai 
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evoluir. Mais ainda: as possibilidades de uma 
solução diplomática do problema do Kuait, 
com um bloqueio realmente efetivo, estavam 
longe de ser esgotadas. 

A guerra tem o domínio sobre o seu próprio 
desenvolvimento. Uma vez deflagrada, quase 
sempre sua condução escapa dos gabinetes ci
vis para os comandos militares. A primeira vez 
que ouvi falar da "ética da guerra" foi nos idos 
dos anos 70, em Montevidéu, em w11 imenso co
mício da oposicionista Frente Ampla, quando 
já sopravam os ventos do confronto interno. O 
general Liber Seregni, presidente daquela 
união de forças democráticas, mais estadista 
que militar, chamava a atenção de seus colegas 
generais, para a "ética da guerra", a autonomia 
que as operações conferem aos que as condu
zem no campo de batalha e definem o seu 
desenvolvimento. Seu aviso foi perfeito. O 
Uruguai foi envolvido pela "lógica da guerra", 
com a destruição de sua vigorosa democracia e 
os sacrifícios de uma parte considerável de sua 
população. 

Reencontro, agora, 
em circunstâncias ainda 
mais dramáticas, novas 
referências ao tema. 

Na sua entrevista co
letiva, explicando a 
renúncia ao cargo de mi
nistro da Defesa da 
França, Jean-Pierre Che
vénement voltou à 
advertência do general 
Seregni: "A lógica da gue
rra arrisca a nos afastar, 
a cada dia, dos objetivos 
das Nações Unidas", dis
se o dirigente francês. 

guerra" poderia surpreender aos desavisados 
delegados na ONU ou ao próprio sr. Chevéne
ment, mas não aos falcões do Pentágono. 

Cada dia, torna-se mais evidente que aí es
tá o centro nevrálgico da trágica decisão de 
destruir o potencial econômico-militar do úni
co país árabe decidido a enfrentar os Estados 
Unidos. O outro, a Síria, considerado também 
no Pentágono como potência média que deve 
ser neutralizada, deixou-se envolver em dispu
tas interárabes secundárias, perdendo a visão 
histórica e as características geoestratégicas 
do conflito. 

Estimulado pela posição soviética e da Eu
ropa, o sr . Bush já fala em liderança dos 
Estados Unidos não pelo que resta do século, 
mas por todo o século XXI, e anuncia uma "no
va ordem" no mundo, sem sequer inovar o 
termo que Hitler deixou tão desgastado. 

Mas, quem, na verdade, pode acreditar 
que, no caso do Kuait, o que move Bush é a or
dem legal, se a história do seu país está cheia 

de invasões, desem
barques, golpes contra 
governos que se opu
seram a seu domínio? 
Os casos de Granada e 
do Panamá são recen
tes. Tropas 
norte-americanas ain
da ocupam esses 
países. 

Mas, se em vez de 
petróleo o Kuait só ti
vesse camelos e 
tãmaras, seria igual a 
resposta da Casa 
Branca ao Iraque? 

Em lúcido comentário Bush: o interesse pelo petróleo falou mais alto 
E as Nações Uni

das? O governo de 
Israel pôs na cesta de 

lixo todas as resoluções da ONU, que determi
navam a desocupação dos territórios 
palestinos. Há 23 anos a entidade denuncia a 
situação na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, 
porém se limita a redigir essas resoluções sem 
adotar nenhuma iniciativa para tentar fazer 
com que elas sejam obedecidas. Israel, por sua 
vez, se limita a ignorá-las. 

sobre o desenvolvimento 
da crise no Golfo, o jornal romano Ciuiltá Cat
holica, que expressa frequentemente o 
pensamento do Vaticano, tornou mais ampla 
aquela advertência: "A ONU se deixou arras
tar pela lógica da guerra", asseverou. 

Os motivos reais - Há, no entanto, um 
pressuposto inicial: o caso do Kuait, que ainda 
poderia encontrar uma solução negociada, se
ria o motivo real da guerra? Ou apenas um 
pretexto, para que os Estados Unidos im puses
sem seu domínio total ao Oriente Médio e 
pudessem firmar ali , com a apropriação de 
gr ande parte do petróleo árabe, sua condição 
de potência mundial já não apenas hegemóni
ca, ma s exclusiva? Nesse caso, "a lógica da 

Com o Iraque, porém, a reação foi fulmi 
nante. Poucos meses ejá um enorme exército 
estava pronto na Arábia Saudita para atacar o 
infrator. Dois pesos e duas medidas. 

Tudo isso cheira a uma manipulação gros
seira do governo Bush de decisões 
diplomáticas e militares que só aos planos he
gemónicos norte-americanos interessam. 
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A guerra do petróleo- Os Estndos Unidos 
construíram sua economia na base do petróleo 
barato e, ·apesar da imensa produção, ainda im
portam quase a metade do que consomem, a 
maior parte do Oriente Médio. 

Recentemente, a revista Newsweek divul
gou estes dados sobre o consumo de petróleo nos 
Estados Unidos: 

"De 1985 a 1989, as importações de petróleo 
pelos Estados Unidos aumentaram 63% - de 
4,9 milhões para 8 milhões de ban-is/dia. No fim 
do século, os americanos est.m·ão importnndo 
60% de seu consumo de petróleo. De 19 6 a 
1990, além disso, a produção de petróleo nos Es
tados Unidos sofreu uma redução de 2 milhões 
de barris/dia - mais que a pi-odução do Kuait 
antes da invasão." 

Aí entra maciç.."l.rnente o pefróleo árabe. 
A situaç{IO de aliados europeus dos Estados 

Unidos é, também, de dependência do óleo cru 
árabe, que no Japão chega a 100% de todo o seu 
consumo. As multinacionais norte-americanas 
e inglesas já controlam a prndução da Arábia 
Saudita e dos pequenos países do Golfo que, pa
ra a Casa Branc.."I., são mais poços de petróleo do 
que nações independentes. Faltavam o Irã e o 
Iraque. A oportunidade do Iraque chegou. 

Os iranianos sabem que, na dinastia dos Re
za Pahlevi, esse domínio estava resvalando 
para as "Sete Irmãs" do petróleo, controladas 
por Washington e Londres. A revolução do aia
tolá Khomeini mudou o rumo dos 
acontecimentos, mas isso não significa que as 
multinacionais tenham renunciado a dominar 
o petróleo persa. 

Com todos os seus erros políticos e milita-

Apesar de seus erros 
políticos e militares, o 

governo de Saddam Hussein 
impediu a entrega do 
petróleo iraquiano às 

multinacionais. Na foto 
embaixo, instalações 
petrolíferas do Iraque 

bombardeadas pela força 
aérea dos EUA. 

res o governo d Saddmn Hussein impediu a 
enLrega do p Lróleo iraquiano às multinacio
nais e, desde que o sou partido, o 1311aLh Árnbe 
Socialista, assumiu o poder em 1968, vem ado
tando uma política de defesa das riquezas 
nacionais. 

O domínio do petról o árabe é essencial à 
geoestraLégia dos Estados Unidos e também à 
grave si Luação de sua economia. 

NoLcJ.fondcDiplomalique, um arLigomui
to atunl do professor Michael Klare, da 
Univorsidnde de PiLt.sburg, especialista em Le
mas de defesa, resume assim a renlidade norLe
nmericnna: 

'·Seria vão querer inferir uma lógica única 
p..-.rn a atunl política dos Estados Unidos. Are
cessão, o endividamento da sociednde em todos 
os níveis, a fragilidade crescente dos bancos, 
após o escândalo da poupança, a concorrência 
do Japão e da Europa e o fim da Guerra Fria são 
fatores que deveriam contribuir para os 'divi
dendos da paz', isto é, reforçar as bases 
econômicas do país, reerguer sua infra-estrutu
ra e retomar a pesquisa. A esta lógica da paz se 
opõe a lógica imperialista, que se estende pelas 
ruínas do antigo obstáculo soviético, visando à 
exportação, às fontes de matérias-primas e ao 
controle do Terceiro Mundo, não necessitando 
mais combater os movimentos guerrilheiros. A 
partir de então, os Estados Unidos deverão ter 
que enfrentar as potências regionais dotadas de 
armas sofisticadas. Nesse sentido, a crise do 
Golfo se torna mais um ensaio para as gverras 
futuras." 

As potências desativadas - E se os moti
vos reais da guerra ·tornam-se cada vez mais 
claros, como explicar a posição da Europa Oci
dental e da URSS frente à obstinação 
militarista do sr. Bush? E a China? 

Quando a crise diplomática ameaçava evo
luir para um confronto armado, a esperança dos 
que não queriam a guerra era que a URSS e a 
China vetassem, no Conselho de Segurança, as 
resoluções que. abriam caminho às operações 
militares. A URSS votou tudo de acordo com os 
Estados Unidos e a China optou pela abstenção, 
quando, se usasse do seu direito de veto, teria 
oposto um importante obstáculo à guerra. 

Mas, os chineses estão longe do teatro da 
crise e, embora tenham adotado politicamente 
uma atitude vacilante, que a História lhes co· 
brará no futuro, não têm a responsabilidade 
imediata no problema, como a URSS e a Europa 
Ocidental. 

O mais lamentável, na situação do governo 
socialista francês, é sua renúncia a atuar na cri-



se como um novo pólo de poder internacional, 
buscando por meios diplomáticos a desocupa
ção do Kuait, e que uma figura do porte do 
presidente Mitterrand dê o aval a uma aventu
ra militarista, que faz a civilização regredir a 
um tempo de barbárie. À barbárie eletrônica, 
da morte por computadores. 

Mas, a posição da URSS é ainda mais dificil 
de entender. Uma potência do seu nível não 
pode subordinar decisões tão graves à ajuda ex
terna para compensar tuna crise alimentar, ou 
à complacência da Casa Branca na questão do 
problema das nacionalidades, que atormentam 
o governo do sr. Gorbachev. 

Há sinais de resistência na União Soviética 
à guerra de destruição do Iraque. O exército co
meça a perguntar-se se essa é a melhor posição 
do seu governo. Seus gener_ais estão questio
nando uma linha diplomálica que permile aos 
Estados Unidos instalar-se numa região crítica 
do mundo como o Oriente Médio, bem próximo 
às fronteiras militarmente mais sensíveis da 
URSS. O jornal oficialista "Prav<la"já classifica 
o ataque ao Iraque como uma "guerra colonia
lisla". 

As inicialivas de paz, que se sucedem, têm 
sido originadas no Kremlim ou têm seu caloroso 
apoio. O plano de paz de Gorbachev, que levou 
o ministro das Relações Exleriores, Tareq Aziz, 
a Moscou, foi prontamente aceito pelo Iraque. 
Mas, todas as iniciativas para por fim à guerra 
se chocaram com o projeto do governo Bush, que 
recusou as propostas de paz,jogando na solução 
militar essencial ao seu projelo geo-estrntégico. 

O Oriente Médio do pós-guerra -A per
gunta que se faz, hoje, no mundo, é se a vitória 
militar do sr. Bush pode ser encarada como um 
êxito polílico. 

As primeiras semanas da guerra já deixa
ram muitas surpresas, sobretudo no campo 
militar, e permitem sentir que os Estados Uni
dos vão encontrar obstáculos inesperados no 
desenho geopolítico do novo mapa do Oriente 
Médio. 

A idéia do sr. Bush e dos seus generais de 
ganhar a guerra no grito, através de seus bom
bardeios cada vez mais indiscriminados, 
frustrou-se. Funcionou como a preparação da 
guerra no deserto, mas sem evitar que a mesma 
ocorresse. 

As dúvidas para a Casa Branca se situam 
hoje em dois pontos, além das incertezas da pró
pria guerra: o novo mapa político do Oriente 
Médio e a posição do Iraque no seu contexto. 

Não vamos radicalizar o raciocínio, para 
adot..•:i.r a antiga máxima de que a guerra é a par-

Um helicóptero francês 
Puma sobrevoa um tanque 

AMX 10-RX também 
francês. A posição do 
governo socialista de 

Mitterrand decepcionou 
uma boa parte da opinião 

pública mundial 

te ira das revoluções. Sobretudo, não seria esse 
o nível político do mundo árabe. Mas, do atual 
conflito podem nascer modificações profundas, 
muitas delas escapando ao controle de Was
hington. 

A propaganda norte-americana tem insisti
do que a luta contra o Iraque, além de libertar 
o Kuait, pode, também, significar um avanço 
democrático. Ora, falar em democracia entre os 
aliados árabes do sr. Bush é uma pilhéria. É na
tural que o trauma ideológico e político 
provocado pela luta contra Saddam Hussein, 
além da própria mobilização que a guerra exige, 
ampliando a participação popular, desperte nos 
povos da Arábia Saudita e das outras autocra
cias do Golfo, que vivem sob governos 
anacrônicos e desafiadores dos tempos moder
nos, novas esperanças democráticas. 

O deputado Ahmed al-Saadum, presidente 
do parlamento kuaitiano no exílio, disse que a 
única alternativa à situação atual do seu país é 
a democracia. A oposição repele a volta "a um 
sistema que causou danos ao nosso país e ao 
nosso povo". Referia-se, naturalmente, ao siste
ma monarco-feudal imperante antes da 
ocupação iraquiana. 

E seria pueril supor, que a reconstituição da 
geopolítica da região possa realizar-se sem a 
participação do Iraque e sen1 levar em conta um 
fato marcante, que é a ascensão do Irã como 
uma potência média muito influente na área, 
notoriamente islâmica e antiamericana. 

A própria situação de Israel também não 
será a mesma. Fortalecida, com apoio financei
ro e sofisticados armamentos durante a guerra, 
sua posição será outra, depois que os canhões 
silenciarem. Primeiro, porque os mísseis ira-



Em outubro de 1979, o pre
sidente Saddam Hussein 
concedeu uma entrevista ex
clusiva à terceiro mundo. 
Desta entrevista, destaca
mos a se~r alguns trechos 
que podem dar uma visão do 
seu pensamento sobre o que 
ele considera a nação árabe: 

"A nação árabe, nos últi
mos cem anos, foi separada 
em pedaços e numerosas for- . 
ças internacionais estão 
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quianos revelaram que, como os demais, Israel 
é wn país vulnerável. Além disso, os sentimen
tos antiisraelenses no mundo islâmico não 
arrefeceram, mas aumentaram. Ainda com um 
agravante: mesmo do lado norte-americano, os 
adversários árabes de Israel passaram a ocu
par uma posição mais influente. E, em um 
campo e outro, tudo converge para a exigência 
de uma solução justa para a causa palestina, 
sem a qual a paz no Oriente Médio será uma ilu
são. 

A guerra não será, assim, a solução para os 
problemas que a geoestra tégia dos Estados 
Unidos confronta no Oriente Médio. 

O sr. Bush mexeu num formigueiro. E não 
será fácil sair dele. Tentou fazer de Saddam 
Hussein um monstro e está convertendo-o - in
dependente do resultado da guerra - em um 
her6i árabe, na linha hist6rica de Saladino e 
N asser. E não conseguiu livrar-se de uma guer
ra custosa, brutal na destruição de objetivos 
não-militares e na morte de milhares de civis, 
por isso mesmo mais impopular, a cada dia, não 
apenas nos países fora do conflito, como na pr6-
pria Europa. 

A devastadora fase aérea 
da guerra preparou 

Não seria a primeira vez que uma guerra 
não forjaria os elementos políticos da paz, con
trariando as expectativas, os desejos e 
ambições dos vitoriosos . A Alemanha e o Japão 
converteram-se em potências, depois da maior 
derrota da história moderna. Seria um perigoso 
exercício de futurologia prever o que sairá desta 
guerra, numa área conflitiva e na qual a aliança 
formada pelos Estados Unidos é contraditória e 
extremamente vulnerável. • 

os enfrentamentos no 
deserto e debilitou 
o exército iraquiano 

Saddam, dez anos antes 

atuando contra seus interes
ses. Mas os povos árabes 
sempre ambicionaram a 
unidade e a liberdade. Por 
esta verdade histórica e por
que não podemos aceitar 
com resignação a destruição 
da unidade árabe, é que tra
balhamos a ti vamen te no 
sentido inverso. Estamos 
convencidos de que a unida
de árabe será um dia 

· conquistada, de uma manei
ra ou de outra, e que isso vai 

de encontro à vontade do 
povo árabe e do desafio da 
História, porque correspon
de às necessidades do 
presente e às exigências do 
futuro. O que, resumida
mente, queremos dizer é que 
o processo ~e unificação da 
nação árabe expressa since
ramente o desejo de todo o 
povo árabe, seja ele qual for, 
ainda que esse desejo se ma
nifeste de forma diferente, 
de lugar para lugar." 

"O imperialismo e o sio
nismo são os principais 
inimigos da unidade. Eles 
vão tentar minar a unidade 
árabe de muitas formas. 
Mas essa ação, a longo pra
zo, virar-se-á contra eles. 
Porque o que conseguem 
com as suas atividades sub
versivas é que a nação árabe 
tome cada vez mais cons
ciência de que sem unidade 
nunca se libertará dessas 
duas forças malignas." 
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O que há por trás da história 

anexação do Kuait pelo 

Alraque chamou de for
ma dramática a aten

ção n11.1ndial para um 
problema que se alastra desde 
o começo do século e que, de 
tempos em tempos, provoca 
tensões e conflitos violentos 
no Terceiro Mundo e mesmo 
na Europa: a artificialidade 
das fronteiras traçadas pelas 
potências vencedoras da Pri
meira e da Segunda Guerra 
Mundial, que repartiram en
tre si os despojos dos impérios 
derrotados. 

No caso dos países árabes, 
essa partilha foi particular
mente dolorosa, pois acabou -
transitoriamente? - com o 
sonho de voltar a unificar o 
conglomerado humano que 
tem na história, na geografia, 
na língua e na cultura árabes 
e na religião muçulmana a 
sua cimentação. Ao longo dos 
séculos, os árabes têm acalen
tado a esperança de voltar à 
sua época de ouro, quando 
eles eram a vanguarda do 
mundo civilizado na ciência, 
na cultura e até mesmo nas 
artes militares. E sabem que 
isso só será possível se recons
truírem, primeiro, a sua 
unidade política, a mesma 
que permitiu, ao longo de vá
rios séculos, até o apogeu nos 
séculos XI e XII, forjar o mais 
extenso império já conhecido 
na época, que ia da 'Africa do 
Norte e quase toda a penínsu
la ibérica, no ocidente, até o 
Paquistão e Afeganistão, no 
leste (os limites desse império 
ficaram definidos aproxima
damente no século VIII). 

O criador dessa vasta na-

çüo árnbe é Maomé, o profeta 
que uniu diversas tribos da 
península arábica através de 
tuna fé, o Islã. Ele tinha uma 
clarn percepção de que, só uni
dos, os árabes deixariam de 
ser dominados ou marginali
zados. 

Na sua última fase antes 

árabes e asiáticos dos turcos. 
A Grã-Bretanha somou, as
sim, ao seu controle 
preexistente do Kuait, os ter
ritórios de Barém, Emirados 
Árabes Unidos, Omã, Iêmen, 
Palestina, Iraque, Transjor
dânia, Qatar, além do 
controle indireto sobre a Ará-

Duas visões diferentes 
se chocaram no Golfo: 

a ocidental, que decidiu usar meios 
ntilitares para únpor o direito 

internacional, e a oriental, que se 
ren1onta ao passado para 

reivindicar iuna solução ao que 
considera u111a injustiça herdada 

da época colonial 

do declínio, a capital do impé
rio árabe foi transferida de 
Damasco (na Síria), para Bag
dá (no atual Iraque). Foi 
nessa época que a civilização 
árabe conheceu o apogeu em 
todos os campos, e o idioma 
árabe se transformou na lín
gua falada pela elite culta da 
época. Bagdá foi destruída pe
los mongóis, que mataram o 
último califa em 1258. No sé
culo XVI, os turcos otomanos 
unificaram toda a região sob o 
seu domínio. 

Quando a Primeira Guer
ra Mundial acabou com o 
Império Otomano, a França e 
a Grã-Bretanha repartiram 
entre si os últimos despojos 

bia Saudita. Os franceses, por 
sua vez, assumiram ·o manda
to sobre o Líbano e a Síria. 1 

Ao ocupar militarmente o 
Kuait, e mais tarde decla

rá-lo a sua 19~ província, o go
verno do Iraque alegava estar 
remediando - pelas próprias 
mãos e unilateralmente - a 
injustiça que teria sido come
tida pelas potências colo
niais, no caso a 
Grã-Bretanha, ao d'es
membrar, segundo as suas 
conveniências, os territórios 
árabes conquistados e ane
xados pelos turcos até a sua 
derrota em 1917. 

Certamente não era a me-
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lhor forma de começar a reu
nificar o império perdido. Mas 
as ex-potências coloniais, 
quase todas elas fazendo par
te do Conselho de Segurança 
da ONU, sabiam que a insa
tisfação com as fronteiras 
políticas atuais é um dos pro
blemas latentes em vastas 
áreas do mundo. E pelares
ponsabilidade histórica que 
lhes cabe, por ter sido elas 
quem definiram essa ordem 
mundial no pós-guerra, po
deriam ter pensado se a forma 
mais adequada de responder 
a uma injustiça histórica é 
utilizar a força militar. 

Muitas análises têm sido 
feitas sobre a guerra do Golfo, 
suas origens e consequências. 
Mas talvez a que melhor a de
fine, em poucas linhas, seja 
uma publicação dos jesuítas 
europeus. A revista critica a 
ONU por ter-se deixado arras
tar para a guerra e diz que o 
conflito se deve a duas inco
municabilidades e duas 
visões opostas: "A de Saddam, 
de tipo histórico e geopolítico 
(responsabilidade das potên
cias coloniais, e sua 
necessidade de saídas segu
ras para o mar e de controlar 
as jazidas de petróleo); e a das 
Nações Unidas e das potên
cias coloniais, de tipo 
jurídico-legal (violação da 
Carta da ONU). Tudo isso 
sem permitir uma mediação 
entre o fato e a legalidade, en
tre a História e o Direito". • 

Beatriz Bissio 

'Ver 'Arabes, historia y presencia', de Pablo 
Montero. (Liga dos Estados Árabes e Museu 
Na::ional das Culturas, México) 





A destruição por um míssil 
norte-america,w de um abrigo antiaéreo 
em Bagdá pôs por terra a propaganda 
dos ''bombardeios cirúrgicos" contra 
objetivos militares no Iraque. Quase 400 
mortos, wna centena de crianças, a 
maioria bebês de menos de um ano de 
idade, chocaram a opinião pública 
internacional, inclusive nos países 
envolvidos na guerra. 
A massiça destruição do Iraque, 
sobretudo de Bagdá e Basra; suas 
cidades principais, aumenta as 
desconfianças sobre os verdadeiros 
objetivos da ofensiva norte-americana. 
As bombas estariam visando ao pafs 
como um todo e não a alvos militares 
selecionados. 
O massacre do abrigo antiaéreo acelerou 
as iniciativas de paz e despertou nas 
populações árabes - mesnw dos países 
oficialmente em, gue!7"a co111, o Iraque -
sentimentos e revoltas 
ant i-norte-aniericanos. 



A 29 de novembro passado, o Conselho de Segurança da ONU adotou a resolução 678, autorizando o uso do forço militar contra o Iraque 

A ONU no front 
P 1·ocópio Mineiro 

k
s resoluções do Conselho de Segurança 
da ONU contra o Irnque estabeleceram 

bases para as operações militares das 
forças multinacionais, capitaneadas pelos Es
tados Unidos, que compõem a quase totalidade 
das tropas, tanto as terrestres, quanto as aé
reas e navais. Esta característica torna a Guer
ra do Golfo uma operação de fato 
norte-americana, o que é confirmado pela ação 
diplomática e pela condução militar, que não 
contam com qualquer movimento efetivo das 
Nações Unidas. Uma vez cobertos-pelas resolu
ções do Conselho de Segurança, os Estados Uni
dos assumiram de fato o comando do assunto. 

E o assumiram de forrna ampla, a ponto de 
alargarem o sentido da resolução final, que fi
xou o prazo para a retirada das forças 
iraquianas do Kuait, sob pena de se proceder a 
uma retirada pela força. Um mês depois do iní
cio da guerra, o Kuait é a região onde menos se 
combateu, porque as operações, basicamente 
de bombardeio, se concentram contra território 
do Iraque, em especial a capital, Bagdá, aspecto 
não autorizado pela resolução da ONU. 

Esta interpretação ampla à decisão do Con
' selho de Segurança - adotada com votos 

contrários de Cuba e Iêmen e a abstenção da 
, China - tem agora a contestação de setores 

O papel da 
Organização 
das Nações 
Unidas na 
Guerra do 

Golfo suscita 
controvérsias 

aliados aos Estados U niclos, como foi a renúncia 
do ministro francês da Defesa e a do chefe das 
forças italianas. A própria União Soviélica, des
de o início comprometida com a decisão de 
evacu::içtio do Kuait pelos iraquianos, passou a 
fazer observações e gestões contrárias ao que 
passou a ser o objetivo norte-americano: des
truir o Iraque como potência emergente no 
Oriente Médio e modificar seu regime político, · 
se possível com o assassinato do presidente 
Saddam Hussein, como cheg::iram a afirmar au
toridades norte-americanas. 

A União Soviética, de um Gorbachev cada 
vez mais prndente, vem aprofundando as críti
cas, a ponto de o ''Pravda", de 8 ele fevereiro, 
estampar um comentário sobre a ação norte
americana contra o Iraque como um ato de neo
colonialismo, inteiramente fora dos limites 
estabelecidos pela resolução do Conselho de Se
gt1rança. Aliás, uma ação militar previsível a 
partir dos interesses definidos já na década de 
setenta pela Trilateral (EUA, Europa Ociden
tal, Japão). 

Parece uma ironia da história que o fórum 
da paz, a ONU, tenha cometido um ato de guer
ra, que começa a ameaçar o clima de 
desarmamento mundial iniciado com a peres
froika no Kremlin. 

Já se discute o pós-guerra, incluindo are
construção do Iraque sob um regime 
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identificado com os interesses norte- nmericn· 
nos. Certamente, se imporá logo a discussão 
sobre apr6pria ONU. Elapnssnrá, a pnrlir elos
te precedente, a intervir-ou a dolegnr a funç:",o 
a uma polôncia, como na realidade ocone ngnrn 
-em queslões entre membros, sobretudo qunn· 
do estiver em jogo - como fica ngora 
caracterizado - o abaslecimento de mnlérins
primas estratégicas para os países 
industrializados? O Terceiro Mundo Leme ser 
obrigado a fazer a inquielante reflexão: após o 
petróleo, o quê? 

Direito em construção - Na opinião ele 
um estudioso do Direito Internacional e diplo
mata com larga experiência internacional, que 
pede o resguardo de sua identidade, para que 
suas conclusões não sejam confundidas com po· 
sições oficiais do governo brasileiro, o episódio 
da Guerra do Golfo levanta questões de grande 
importância, pois está se fixando um preceden· 
te, que, entre outros aspectos, é desfavorável a 
um país do Terceiro Mundo. 

"A efetividade da ONU é pequena, pois ela 
cristaliza um sistema de Direito Internacional 
sem sanção. E uma das caracte
rísticas do Direito Internacio
nal é que está ainda em 
construção jurídica, não é como 
o Direito Interno, que estabele
ce os princípios e as sanções. Se 
a ONU já tivesse atingido sua 
fase ideal, ela seria um tribu
nal, com os diplomatas 
atuando como juízes, que se 

· pronunciariam de forma defi
ni tiva sobre os eventos 
inter nacionais que suscitas· 
sem conflitos. Emitiriam 
sentenças e sua aplicação. As 
críticas que hoje se fazem à 
ONU não são de hoje, mas vêm 
de longe, desde sua primeira 
versão, que foi a Sociedade ou Liga das Nações, 
criada ápós a I Guerra Mundial", comenta. (Ve

ja quadro) 
"O caso da Sociedade das Nações foi bastan· 

te grave, porque os principais países do mundo 
dela se retiraram. Epis6dios, como a invasão da 
Abissínia pela Itália ou da Manchúria pelo Ja
pão, acabaram com o valor político e moral da 
entidade", aponta. 

"No entanto"- ressalta o professor - "é pre· 
ciso notar que existe em andamento um 
processo cultural, na época estimulado pela So
ciedade das Nações e hoje efetuado pela ONU, 
que é a ampliação da compreensão mundial em 

O Secretário Geral da ONU, 
Pérez de Cuellar se reuniu 
com Tareq Aziz (foto 1) e com 

Saddam Hussein (foto 2), 
mas não conseguiu impor 
a lógica da paz 

favor da fixação de normas internacionais de 
convivência, que evitem ao máximo os conflitos. 
Este é hoje o grande papel da ONU. A entidade 
é uma caixa de ressonância, ela capta o pensa
mento da opinião pública mundial, ela 
considera essa opinião pública internacional. 
Enquanto executar esta tarefa, é útil, mesmo 
com baixa efetividade em casos concretos. Mas, 
a fonte de Direito que ela gera ainda está em 
construção". 

Precedente - No caso de conflitos, há uma 
gradação de formas de intervenção da organiza
ção, que começa com a advertência e termina 
com a intervenção direla de uma força interna· 
cional. "Seria preciso verificar, 
cuidadosamente, porém, se os procedimentos 
foram mesmo observados neste caso do Iraque", 
pondera. 

''Existe, neste caso específico do Iraque" -
continua- "um fato concreto que precede a todo 
Direito, que é a circunstância de que naquela 
região se concentram 60% do petróleo que abas· 
tece o mundo inteiro, um produto essencial e em 
exaustão, pois acabará em mais algumas déca· 
das. Surge a pergunta: deve o proprietário 
desses recursos se submeter a regras interna
cionais? Caso não se admita essa hipótese, 
deve-se concluir que o proprietário pode fixar o 
preço que quiser ou que o mercado conseguir 
pagar", sem por isso incorrer em sanções. 

''Este ponto é importante" - observa - "por· 
que uma intervenção militar, wna guerra por 
causa do petróleo estabelece um precedente, 
que pode ser aplicado a outras matérias-primas 
que sejam consideradas essenciais pelo mundo 
desenvolvido. Veja o caso do Brasil: é um país 
continental, com imensos recursos naturais 
praticamente intocados. O assunto deve nos fa. 
zer meditar. É natural que o mundo 
desenvolvido, que já exauriu ou nunca teve de
terminadas matérias-primas em quantidades 
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apreciáveis, ou nas proporções requeridas por 
sua máquina econômica, olhe com atenç.i.o ns 
fontes desses recursos. Cabe aos possuidor0s 
dessas riquezas naturais saber negocinr em 
condições vantajosas", adverte. 

Ultimato- Não sei se foram esgotadas, d,_ 
vidamente, todas as instâncins de negociação e 
se a própria ONU utilizou todos ou recursos dl' 
pressão. Parece-me, contudo, que o Iraque se 
viu confrontado com um ultimato, que lhe im
punha sair primeiro do Kuait, antes de clis utir 
suas razões. Parece-me que leria havido assim 
empecilhos ao debate de todas ai implicações 
jurídicas, políticas e econômicas do conflito. No 
entanto, não se conhece, ao certo, o conteúdo 
das diversas gestões diplom.Hic.1s que ten ta
vam evitar a guerra. De qualquer maneira . o 
ultimato para a saída prévia das forças iraquia
nas do Kuait, antes de qualquer neg ciaç{w, 
demonstra que houve falta de flexibilidade. Em 
que grau ocorreu a intolerância , de pnrte de 
quem e em que circunstâncias, tudo isso ficarú 
para ser conhecido, quando, um dia, vier m à 
luz os detalhes das gestões que puderam ser fei
tas. A renúncia do ministro da Defesa da 
França, Pierre Chevéneme.nt, e a do chefe das 
forças italianas estacionadas na Arábia Sa udi 
ta revelam falta de unanimidade e insinuam a 
gravidade da situação", medita . 

O professor aproveita para lembrar que hâ 
duas linhas políticas dentro do Direi to In terna
cional. Aqui nós seguimos uma linha ma is 

Soldado britânico na Arábia 
Saudita: a guerra e uma 
realidade 

id alista, mas a tracli~·i\o urop~ia é a ela 1-eol
polilil1, oncl os inl r ss s imcdintos dos mais 
forl'SS impõun. 

"No nlanto"-pond •1·a l - "nãosepod di
z r qu a ONU t nha s tornndo r fém dos 
Estad s Unidos, a pnrlir d sse pisóclio. Isto, 
porque existe uma mmn clecisivn na ONU, a 
nbstençl\o ou o voto cont.nhio. AI m disso, exis
te o Conselho cfo Segurnnçn, onde têm assento 
as polên in.s, com direito a velo", umn herança 
do Congresso d Viena, de 1815. 

Do ponto d vista jurídico, pod -se imagi
nar s gundo o professor, que n Guerra no Golfo 
poderia npressar odes nvolvim nlo do Direi lo 
Internncional, com o eslauel cimenlodeprincí
pios e respeclivns sanções. Isto eslnria até de 
acordo com o pensamen lo jurídico predominan
te nas Américn.s. Seria a Sltperação da base da 
n.•alpolilik predominnnte na Europa. 

'l\fos, um avanço depend , ria também de 
uma reforma das Nações Unidas, onde se teria 
que abnndonar o conceito de predominância 
das potências na organizaçtw" -nss inala. "Mes
mo assim, algum espnço precisaria ser dado às 
potências, pois não haveria como ignorar essa 
realidade política, embora com aspectos dife
rentes da situaçlio atual". 

De qualquer maneira, mesmo sem uma re
forma nessa direção, sua opinião é de que a 
ONU permanece com o valor de caixa de resso
nância e de formador de consciência 
internacional, embora sujeita a eventuais atro
pelos impostos pelas potências. • 

Os tropeços da Liga 

A Liga das Nações surbriu como 
resuliado da I Guei-ra Mundial, 
com o objeii vo de servir de fórum 
p;ira o debate e a superação pací
fica das questões internacionais. 
Mas, sofreu, desde o início, ades
confiança e o desfalque de países 
importantes. Os Estados Unidos 
recusaram-se a entrar na Liga, 
por não disporem do mesmo po
der de voto do já decadente 
Império Britânico e também por
que considerava contrário à sua 
soberania participar de even
tuais bloqueios ou boicotes 
econômicos ou assumir o com
promisso de defender 

países-membros que tivessem so
frido invasões exte1·nas. 

Em 1935, por não pei·tencer à 
Liga e considemr um ntcntado à 
lihcL'dade de comé1·cio o boicote 
imposto pela oi·ganização contra 
a Hália, que acabara de invadir e 
conquistar a Abissínia (Etiópia), 
tornando-a uma província, os Es
tados Unidos continuaram a 
fazer negócios com o governo de 
Bcnito Mussolini. Também não 
respeitaram o embargo a Ale
manha, de Aelolf Hillcr, e o 
Japão. Além ela F1·ança, que re
solveu seguir a posição elos 
Estaelos Unidos. 

Estes posicionamentos fm·run 
considerados o toque fúnebre da 
Liga das Nações, que deixou en
tão de exercer qualquer papel 
relevante, antes de desaparecer 
de vez com a explosão da TI Guer
ra Mundial. Mas, ainda chegou a 
condenar a União Soviética pela 
invasáo da Finlândia e pedi1· a 
formação ele um exército interna
cional contra Moscou, que já 
sofria a agressão de Hitler. 

O Brasil abanelonou a Liga em 
1926, descontente por ver negaela 
sua reivindicação de integrar o 
Conselho ele Segurança como 
membro permanente. 
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A aldeia bombardeada 
A trans1nissão da guerra ao vivo cria uma cadeia 1nundial de Tv 

' que está afundando nas próprias contradições 

AldoGamboa 

C
oletiva de imprensa no Pentágono, duas 
horas após o início dos bombardeios à ca
pital iraquiana. Um jornalista levantou 

timidamente a mão, e perguntou: "O que está 
acontecendo realmente em Bagdá?". Dick Che
ney, secretário da Defesa dos Estados Unidos, 
sorriu e respondeu: "Quem sabe o que está 
acontecendo são os rapazes da CNN". 

A resposta, que foi recebida entre os jorna
listas presentes no Pentágono com algumas 
gargalhadas, continha ao mesmo tempo um re
conhecimento e um alerta. Era, de alguma 
maneira, a declaração do início do reinado das 
grandes redes de Tv à escala planetária, a tão 
sonhada aldeia global dos norte-americanos. 
Mas a frase de Cheney permitia também ler 
que o esforço informativo dessas redes, e parli
cularmente da Cable News Network (CNN), 
podia atrapalhar a guerra de propaganda na re
taguarda dos bombardeios a Bagdá. 

A primeira rede de Tv a anunciar o início 
dos ataques norte-americanos sobre a capilal 
irnquiana foi a ABC, mas as comunicações des
sa emissora foram cortadas quase a seguir. 

A Cable News Network, a 
mundialmente famosa CNN, 
se impôs na cobertura da 
guerra contra o Iraque, 
transformando-se numa 
ca,deia de alcance mundial 

Outras redes, como a NBC e a CBS também ti
veram suas linhas diretas interrompidas. Só a 
CNN conseguiu levar ao mundo todo o som ao 
vivo da "chuva" de bombas. 

Essa transmissão causou impacto, princi
palmente entre os contribuintes 
norte-americanos que liveram que arcar com os 
custos da guerra. O som que chegava pela tela 
da CNN não deixava dúvidas de que seu dinhei
ro estava sendo bem empregado. A Tv, e 
especialmente a CNN, reinaram absolutas du
rante um dia inteiro, segurando na frente das 
telinhas milhões de pessoas em todos os países. 

Mas, um dia depois, no auge da euforia nor
te-americana pela "vitória", o próprio Cheney 
pediu aos jornalistas estrangeiros que ainda es
tavam em Bagdá que saíssem o mais rápido 
possível rumo à Jordânia, pondo um ponto final 
às transmissões "ao vivo". É que o 'já ganha
mos" do Pentágono não batia com a aparente 
calma em Bagdá e com as imagens de Saddam 
Hussein cumprimentando pessoas na rua. 
Mais ainda: os bombardeios provocaram devas
tações em áreas civis, desmentindo a 
propaganda dos bombardeios "cirúrgicos" alu
didos pelo Pentágono. A realidade mostrava-se 
mais forte que o reinado das redes de televisão. 

A aldeia de Babel - Poucos mi los norte
americanos foram construídos com a paciência 
e a habilidade da aldeia global, sugerida pelo 
teórico da comunicação Marshall McLuhan. A 
teoria divide os meios de comunicação em "frios 
e quentes" segundo a rapidez na decodificação 
da mensagem pelo receplor, .e prevê que o mun
do se dirige rumo à aldeia global, isto é, uma 
sociedade unificada, sem espaço nem tempo, 
onde a Tv criaria uma linguagem comum aos 
homens: a da imagem. 

Com o tempo, a aldeia saiu da teoria dos liv
ros e se transformou em tática da expansão das 
comunicações. Além de construir um "mundo 
global" por cima de fronteiras nacionais, cultu
ras, leis, línguas e credos, representava um 
perspectiva tentadora para as redes norte-ame 
ricanas de Tv, tendentes cada dia mais ' 
concentração monopólica, mais grave aind 
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quando essa prática está a serviço de uma es
tratégia político-militar. 

Quando grande parte do planeta entrou na 
sintonia da CNN, especialistas dos cinco conti
nentes se apressaram em anunciar o advento 
da aldeia. Tradutores de plantão em cada emis
sora de Tv começaram a trabalhar para fazer 
inteligíveis as palavras que chegavam em in
glês pelas ondas. 

O que ninguém imaginava é que as bombas 
jogadas tão longe acabariam explodindo tam
bém nessa aldeia. Com o começo das 
transmissões, por cada novo espectador ligado 
à tela, um anunciante fugia de qualquer ligação 
de seu produto com a guerra. 

O jornal Wall Street Journal afirmou que a 
rede NBC (N ational Broadcasting Corpora Lion) 
perdeu três milhões de dólares em publicidade 
na primeira semana de guerra. Segundo ames
ma fonte, por suspender os programas normais 
para transmitir ao vivo um bombardeio, as re
des ABC, CBS e CNN perderam, juntas, quase 
15 milhões. Na Europa, a situação não era di
ferente. Só na França, os canais TFl e Antena 
2 calcularam seus prejuízos em 300 mil dólares 
diários. A "Tempestade no deserto'' acabou 
afastando os anunciantes para bem longe das 
telas. 

Às perdas econômicas, no caso da CNN, so
mam-se as críticas da concorrência, que alega 
ser suspeito o convite que o governo iraquiano 
fez a wn repórter dessa emissora para perma
necer em Bagdá. Muitas vozes na Europa, 
particularmente as dos donos de Tvs, insinua
ram que existiria um acordo da CNN com o 
governo iraquiano para obter a exclusividade 
da cobertura. Essas vozes lembraram que a 
CNN foi a única rede de Tv a transmitir- tan1-
bém ao vivo - a repressão aos estudantes 
chineses em 1989. 

Um mundo só, uma voz só- O Pentágono 
anunciou a expressa proibição de filmar mor
tos, feridos ou corpos de soldados retornando 
aos Estados Unidos, mas a idéia de criar a ima
gem de uma guerra sem vítimas nem 
sofrimento ficou desmascarada rapidamente. 
David Hackworth, um coronel aposentado do 
exército norte-americano, disse à própria CNN 
que o Pentágono "não diz a verdade" sobre os 
ataques aéreos sobre Bagdá. Hackworth é con
siderado o "soldado vivo mais condecorado" dos 
Estados Unidos. 

Garry Sick, integrante do Conselho de Se
gurança Nacional dos EUA no governo de 
Jimmy Carter, destacou que çlas mais de cinco 
mil incursões aéreas, só foram divulgadas 

Peter Arnett, veterano 
correspondente de 
guerra, foi autorizado 
pelo governo do Iraque 
a permanecer em Bagdá 
e cobrir a guerra para 
a CNN 

meia dúzia de imng ns t.elevisi vas" como prova 
<ln pontaria dos aviões nort.e-americanos. Sabi
ne Christ.iansen, apresentadora do principal 
programa de auditório da TV nlem:1, reconhe-

u que a imprensa d ss país trabalha com 
informação "r t.o ada e unilateral, provenient.e 
d umpool sob censura pormanent.e". 

Também na Alemanha, Ileiko Engelkes, 
subdiret.or ela Tv da Ronania do Nort.e-Wcst.fa
lin disse que a Casa Branca "ainda credit.a que 
perdeu a guerra do Viet.n:1 pelas Leias da Tv, e 
agora t nt.'1 ganhfl-la primeiro nelas". A insis
t ·ncia de Bush em que "est.e não será um outro 

iet.nã · pode estar pnrcialment.e relacionado 
c mo papel informat.ivo que a t.elevisão desem
penhou naquela guena. 

A in apacidade do Pent.ágono de disfarçar 
minimamente a sua política de comunicações 

fez com que as cdt.icas sur
gissem ele todos os lados. O 
exérci Lo de jornalistas ins
talado na cidade saudita de 
Darham, centro nervoso da 
máquina de guerra norte
americana, est.a sendo um 
dos geradores mais pobres 
em termos de informação, 
limitando-se a fazer a co
bertura de uma ou outra 
coletiva de imprensa, com 
generais medindo as pala
,Tas. 

A voz única criada pela 
cadeia liderada pela CNN 
mostrou muito rápido as 
suas contradições, e os 
"confirmados" que eram 
"desmentidos" minutos de
pois acabaram por irritar a 

maioria dos espectadores. Os jornais noticia
ram, inclusive, que no México a polícia teve que 
intervir para evitar que uma multidão linchas
se dois apresentadores de Tv acusados de 
"distorcer as not.ícias". Jornalistas venezuela
nos tornaram público um manifesto de repúdio 
à cobertura jornalística do conflito e à manipu
lação informativa. 

A linguagem da guerra - Com estes pro
blemas em evidência, muitos colunistas e 
repórteres se encarregaram de lembrar aos lei
tores a velha frase de que a primeira vítima 
numa guerra é a verdade. Mas o problema é 
mais profundo. Não existindo a verdade, tam
bém não existe a mentira. Tudo é verdade (ou 
pode ser), e a mentira mais evidente é uma ver
dade possível, e por isso impune. Nunca antes 
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na Tv brasileira foram usados tanto os condicio
nais quanto nos dois primeiros dias de coníli Lo 
nrmado no Golfo Pérsico. Os "teria atacado", 
"teria retaliado", "seria um míssil com arma 
química", "teriam derrubado" bombardearam 
os brasileiros, que assistiam a tudo sem saber 
direito o que estava acontecendo. 

Dos canais do Rio de Janeiro, um deles "con
firmou" por duas vezes que o Iraque "teria 
lançado" armas químicas contra Te! Avive 
"confirmou" minutos depois que Israel "est.-1ria 
retaliando". A fonte? No caso, um repórter da 
TV norte-americana que disse ter "ouvido al
guns aviões decolando rumo a Bagdá". 

O canal interrompia as notícir1s da guerra 
para dar f7ashes dos preparativos para a apre
sentação de um conjunto de rock 
infanto-j uvenil. No mesmo jornal, um corres
pondente em Nova Iorque explicitou seus 
próprios preconceitos e afirmou que a guerra 
seria curta, pois, segundo ele, o árabe não sabe 
lutar, nem se defender, além de ser fraco e me
droso. 

Uma outra emissora de Tv carioca também 
"confirmou" que Te! Avive Haifa "teriam sido 
atacadas com armas químicas", mas que não fo. 
ram todos os mísseis, mas só a metade que 
continha "gás mostarda". 

O canal mostrou seu diretor justificando 
uma retaliação imediata de Israel baseando-se 
na "moral do povo judeu", deixando os próprios 
apresentadores da emissora constrangidos 
frente às câmeras. A fonte?Uma repórter da Tv 
norte-americana em Jernsalém (cidade que não 
foi bombardeada) transmitindo ao vivo com a 
máscara antigás. 

Esse tipo de tratamento da informação faz 
com que o espectador perca o sentido da propor
ção. O mundo treme ante a possibilidade de que 
o Iraque utilize gás mostarda , como se isso pu
desse ser muito pior que 18 mil toneladas de 
bombas despejadas por dia sobre uma cidade 
densamente povoada como Bagdá, ou o na
palm ou o agente lara11ja utilizado pelos 

Cenas da destruição 
de Bagdá pelos 
bombardeios 
norte-americanos, 
mostrados ao mundo 
pela CNN 

Estados Unidos no Vietnã durante anos. A uti -
lização desse tipo de armamento é condenável 
em qualquer caso, mas a imprensa em geral 
mostrou uma marcada tendência à memória se
letiva. 

Quando a Tv reproduziu as cenas dos mili
tares norte-americanos presos no Iraque, um 
dos canais do Rio afirmou que eram combaten
tes "que o Iraque diz ter feito prisioneiros". O 
canal parecia sugerir que isso somente era uma 
versão iraquiana. Segundo esse reciocínio, os 
homens que apareciam na tela podiam ser sim
ples fantasmas ou inventos de Saddam 
Hussein. 

Mas essa abordagem da notícia não impediu 
que a emissora condenasse o governo de Bagdá 
"por torturar prisioneiros de guerra". A idéia 
era que, embora os aviões tivessem sido derru
bados com baterias antiaéreas, as marcas que 
os pilotos mostravam no rosto bem poderiam 
ter sido provocadas por socos dos soldados de 
Saddam Hussein. Quer dizer: poderiam ter sido 
socos ou 11ão, mas, na dúvida, não custava nada 
carregar nas tintas. 

Do mesmo modo, as entrevistas e coletivas 
de imprensa no Pent{1gono são confimiações de 
fatos, enquanto a Rádio Bagdá emite versões 
dos mesmos. A mesma disciplina aplicada para 
invariavelmente chamar Bush de "presidente 
norte-americano'', aplica-se para chamar Sad
dam Hussein de "ditador iraquiano", um tema 
incómodo para os Estados Unidos, com tantos 
reis despóticos, sheiks e emires autocráticos lu
tando ao seu lado "pela democracia". 

A ambiguidade do discurso - um antigore
curso para disfarçar ideologia com roupagens 
de notícia - atinge também o linguajar técnico. 
O controle do Pentágono sobre as informações 
são normas de ética ou revisão de segurança, en
quanto o Iraque censura. Até agora, as forças 
aliadas só "eliminaram centros militares estra
tégicos", o que quer dizer que foram mortas as 
pessoas que defendiam o local. Os ataques aé
reos, afirmava o Pentágono, tiveram um 
sucesso de 80%, sem fazer menção algwna do 
destino dos 20% restantes. À morte de cidadãos 
civis atingidos por bombas dá-se o nome de des
truição colateral, que soa melhor. 

Assim, é difícil saber o que aconteceu real
mente nas primeiras semanas de guerra. O 
professor Domício Proença Jr., da Universida
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, ver 
entrevista), disse na Tv que as crianças de hoje 
saberão futuramente mais sobre o conflito que 
os homens de hoje. Com os resultados da aldeia 
global à vista, o alerta indica que o perigo está 
longe do fim. • 
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A batalha 
das ruas 

A guerra no Golfo Pérsico ativou 
uni "exército", que toniou 

as ruas das 1nais iniportantes 
cidades do 1nundo e, se o conflito 

se alastrar, a1neaça desviar 
o seu rurno 

que têm em comwn Assunção, no Para-

º guai, e Peshawar, no Paquistão, além da 
miséria? Nestas duas cidades, separa

das por vários milhares de quilômetros, as ruas 
são palco de um outro tipo de combate nesla 
guerra: a batalha da opinião pública. 

A saída em massa de centenas de milhares 
de pessoas às ruas, nas principais cidades do 
mundo, mostrou que a guerra não se trava so
mente no Golfo Pérsico, mas também em 
refrigerados escritórios de presidentes e minis
tros, preocupados com as manifestações nas 
ruas. 

As demonstrações públicas de protesto pela 
guerra no Golfo não demoraram muito em ga
nhar as manchetes dos jornais, e não por acaso 
começaram nos Estados Unidos. 

O maior exército - Os números são ex
pressivos do espírito que a guerra despertou: 
em 15 de janeiro, data limite imposta ao Iraque, 
200 mil pessoas rodearam uma base norte-ame
ricana na Alemanha. Dois dias depois, 1.500 
manifestantes, num movimento que vinha se 
gestando há vários dias, se concentram em 
frente da Casa Branca, enquanto 400 pessoas 
eram reprimidas pela polícia em São Francisco. 

Passada a euforia dos primeiros dias, as ma
nifestações nos Estados Unidos aumentaram. 
Em 27 de janeiro 250 mil pessoas marcharam 
em Washington e 35 mil em São Francisco, dei
xando um resultado de 1.800 detidos. No dia 28, 
foi a vez da Europa: 10 mil pessoas em Paris, 7 
mil em Londres, além de manifestações em Ma
dri e Barcelona. Outros pontos, como Toronto 

Manifestação pacifista 
em Londres: os protestos 
contra a guerra se alastram 
por todo o mundo 

(Cnnadú), Manila (Filipinos), Seul (Coréia do 
Sul) e Krunpola (Uganda), também viram suas 
ruas invadidas por manifestantes contra a 
guerra. 

As passeatas tiveram wn sentido especial 
nos países que mantêm soldados no Golfo, e isto 
compreende nações como os Estados Unidos, 
Argentina e Bangladesh. Nas ruas de Buenos 
Aires, os manifestantes pediram o imediato re
torno dos dois navios argentinos e a retirada 
das trop..'1s norte-americanas do Golfo. Bangla
desh, que enviou 2.500 soldados à região do 
conflito, também teve protestos de rua. 

A maioria barulhenta - No caso especial 
dos Est.ados Unidos, da França, do Reino Unido 
e da Itúlia, o impressionante desfile de pessoas 
de todas as idades - levando cartazes contra a 
guerra e contra a participação de cada um des
ses países no conflito - mostrou que a opinião 
pública mobilizada pode alterar a bússola dos 
respectivos governos. 

Uma economia em plena recessão, o aumen
to do desemprego e do déficit de moradia não 

ajudam na hora de convencer os contribuintes 
a entrar numa guerra que ninguém sabe quan
do vai acabar. 

Se o conflito armado no Golfo se alastrar 
sem definições por dois ou três meses, não so
mente o futuro de Bush como seu próprio 
presente estarão comprometidos. Nos primei
ros três dias, cenas de "videogame" mostrando 
a habilidade e assepsia dos pilotos norte-ame
ricanos têm servido para mascarar a violência 
da guerra, mas isso começou a mudar com os 
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primeiros combales em terra. 
Um problema exlra para a adminislração 

Bush é o proles Lo dos negros norle-americanos. 
Eles representam quase 12% da população dos 
Estados Unidos, mas na frente de guerra esse 
índice sobe para 25%. 

O caso da França não é muito diferenle . 
Uma pesquisa anlerior à renúncia do minislro 
da Defesa, Jean Pierre Chevénement, moslrou 
que 72% da população apoiavam o presidenle 
Mi LLerrand, mas somente 36% acredi k'lvam nos 
argumenlos libertários dos Eslados Unidos. 
Com a saída de Chevénement, as pressões so
bre o presidenle francês aumentaram ainda 
mais. A França tem mais de 10 mil homens no 
Golfo. 

Por sua vez, o comandanle da frola italiana 
de cinco navios no Golfo Pérsico, o contra-almi
rante Mario Buracchia, pediu seu a fastamento 
do cargo pelas pressões sofridas após declarar 
que o bloqueio econômico ao Iraque era mais 
efetivo que a guerra, e que ela poderia ter sido 
evitada. 

Lutando do lado errado - Porém, se os 
governos desses países têm que enfrentar pres
sões populares por participar do conflito, outros 
mandatários também passam pelo mesmo pro
blema, mas por não terem entrado, ou terem 
entrado do lado não desejado pelo povo. É o caso 
da maioria dos países árabes e muçulmanos. 

O Egito participa da frente aliada com 35 
mil soldados, mas fontes extra-oficiais indicam 
que há quase meio milhão de volunk/4.rios egíp
cios prontos para se deslocar até o Iraque e 
lutar do lado do Saddam Hussein. As manifes
Lações em todo o país estão rigorosamenle 
proibidas, perante a absoluta falta de apoio ao 
presidente Hosni Mubarak. 

As manifestações pró-Iraque têm sido maci
ças também no Paquistão, país muçulmano 
com cinco mil homens na frente de combate. 
Apesar da população - majoritariamente mu· 
çulmana - apoiar Saddam, o governo militar 
tenta reconstruir as suas relações com os Esta
dos Unidos, abaladas após a ve rsão 
não-confirmada de que o Paquistão teria cons
truído a bomba nuclear, e por posições de 
independência adotadas pela ex-primeira-mi
nistra Benazir Bhutto. 

A Turquia, Jordânia, Argélia, Síria, Irã e a 
Tunísia não foram exceções. Milhares de pes
soas saíram às ruas exigindo a saída das tropas 
norte-americanas da região e o apoio dos gover
nos desses países ao Iraque. No lêmen, o único 
país árabe a integrar o Conselho de Segurança 
da ONU, o povo tem apoiado nas ruas a linha 

pró-Iraque adotada pelo governo. 
Na cidade de Tiro, no Líbano, 10 mil pales

Linos desfilaram levando cartazes de Yasser 
Arafat (líder da Organização para a Libertação 
da Palestina-OLP) e do Saddam Hussein. No 
Marrocos, após uma greve geral que paralisou 
o país, o povo foi às ruas em protesto pelo ali
nhamento do governo com os Estados Unidos. 

Nesses países houve festas nas ruas cada 
vez que a imprensa noticiava a queda de um 
míssil iraquiano em Israel, particularmente em 
Damasco, na Síria, e em Amã, na Jordânia. 

Antes do pl'imeh·o tiro - Na época do de
sastre norte-americano no Vietnã, a opinião 
pública ganhou uma força antibelicista que 
nunca tinha tido, mas esse fenômeno só se deu 
após longos anos de guerra, quando os mortos 
já eram milhares. Desta vez, no entanto, essa 
força começou a se manifestar ainda antes de 
soar o primeiro tiro, apesar da pouca ou escassa 
coberlura nos jornais. Assim, a exigência de paz 
adiantou-se a uma guerra com data e hora mar
cadas para começar. 

Analistas políticos dos cinco conlinentes 
tentam responder à pergunta sobre o poder real 
dessas manifestações de rua, e até onde os go
vernos estarão dispostos a ir de encontro a essa 
corrente, ou se Lerão condições para tal. • 

A/do Gamboa 
Na Palestina ocupada (acima), em Nova Iorque (centro) ou em Berlim, a palavra 
de ordem é a mesma: "D~ter a guerra" 
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As incertezas do conflito 
O tipo de ataque contra o Iraque indicaria que os Estados Unido::, 

não buscani libertar o Kuait, segundo o rnandado da ONU, 

Claudia Qujmaráes 

P
rofessor da área de Ciên
cia e Tecnologia da Cop
pe/UFR,J e membro do 

Inst.iluto lnlernacional de Es
tudos Estratégicos, de Lon
dres, Domicio Proença J r. tem 
se dedicado a est.uclar a evolu
ção das forças armadas e as 
causas, desenvolvimenlo e 

con::=equências elos principais 
"' "litos bélicos que ocorrem 

no mundo. 
U1ante de uma guerra com 

as caracteríslicas da que se 
trava no Golfo, suas observa
ções ganham parlicular 
imporlância. Em entrevista 
exclusiva a lc1·ccil·o mundo. 
ele foz uma análise das forças 
que estão envolvidas no con
íli to, do Lipo ele armamento 
usado e das molivações ele ca
da lado. Co1110 um estudioso 
do te111a, ele ressalta a impor
l:i ncia de se conhecer a 
história da evolução dases
tratégias militares para se 
poder entender a.s atuais con
cepções em choque. 

Desde o início da guerra, 
especialistas em direito inter
nacional lêm questionado até 
que pon lo o governo norte
ameri cano estaria de falo 
cumprindo a resolução elas 
Nações Unidas e se leria ex
trapolado o mandado que 
recebeu para participar da cle
soc upa ção do Kuait. O 
professor Domicio Proença Jr. 
é da opinião de que haveria 
outras formas do governo 

e sÍln afiançar a sua hegenionia 

Bush se conduzir ne.::,:;0 c-pisó
dio, se tivesse d~iclido que o 
seu papel seria apenas cum
prir o manJad das n~-õ s 
Unidas. 

'Os Estados Unidos" -
afirma - 'não esti't nessa 
guerra np('nas para lib dar o 
Kuait. ou pelo petróleo. Est."'10 
p;1rn d •f1nir (Junl P o seu p:ip, ·1 

mar ao Irnqu qt1 no caso d 
int ~rfi,rir na op ração de dc
so upaç{IO do Kunit, estnria 
suj ilo a retalinções nos s us 
aeroportos e instalações mili-
1:"nes. Pnsso seguint. , as 
forçns aliadas começariam 
u111 maciço bombardeio, nrns 
ainda li111i lado às t.ropas ira
ci ui n nn;:: que n.'io tivf'SS<•m 

ca hol'l'O pnra lalir, mas tal
vez tampouco fosse necess{irio 
sollá-lo clenlro da casa dule". 

A nl"lc ela gucua - Com o 
início clns l,at.alhas t.erreslres, 
a guerra no Golfoent.ra em ou
tro ritmo. O professor cln 
UFH,J lembra que, nesse cnm
p,1. muito;:: f:1tores el evem s0r 

Desde o inicio da guerra, especialistas em di,eito internacional têm questionado até que ponto Bush 
estaria cumprindo as resoluções da ONU 

numa nova orcl-,m muncli:,I ele 
segurança E isso cliver,;f' elo 
111anclaclo elo Conselho cll' Se
gurança ela;:; -;-:,1çúes Unicl.is''. 

O professor rf'laciona 
quais serinm º" pnssos a SP· 

rem S(•guiclos no 
cumpriment,1 c•,.:lrito d;, r,•,.:o
lução ela O,'U: J) clecl:irur 
uma zona ele exclusfio 111ilil.-,r 
em torno elo Ku:,i t; 2) dar 18 
horas pnra s<•r vncuncln; e 3) 
atacar o que Psliv ·&-;e d ·ntro 
dessa árna. 

"Feit.o isso, deveria infur-

abamlunaclo o Kuait. SP, de
pois disso, o Iraque 
re;,ponclPsse, ludo o que nós 
Yimos alé ag,,ra p<,c.l •rin acon
lPcer, mas como úllimo 
rc·curso", r(..,;salta. 

Pn.>Pnça recorre a uma 
imng,•m pnra mostrnr o que 

r•·1ba da ati t ucle norte -a111eri
c:1n:i no conílilo: "Se eu l nho 
um C:ll'horro l,ravo no meu 
prclim, (•u não sollo ele sobre 
as crianças. Eu o deixo preso a 
uma corrcnLe. No caso ele Sad
clam, não seria suL1ciente pôr o 

kvaclos f'm conta pur nml.,us 
os lados, como o relevo elo ter· 
reno, ns estrnclas, os 
aeroportos ela regi.'lo. 

Ele cxplicn que umn elas 
carncl(•rís ticas de uma bata
lha no cl(•;:;erlo é sf'r muito 
món•l e t• ·r muito 111:ii;: n n·r 
com umn balalhn navnl elo 
que com u111a gu('rrn u;;unl
menlc c.> ntenclicla como 
tctTL·:-ln•. Em nmh,;; º" ca==<•", 
a posse elo t rreno nt10 é t,'lo 
relevanle e o objetivo é a clL•S· 
t.ruiçflo ela forçn inimign. 



p •rg\lnti,<l sol.ire O p,.1ssí
vcl <les molnr <los coml.Jales 
nes e t rrr.no, Dvmiciu Prc,en
ç-n Jr. respo nde com cinco 
p,'rg\lntns conli<lns no livro "A 
nrt <ln g\lPrrn", escri lo no sé
cu lo V n.C. pelo chinês Sun 
Tzu: 

"ll Qunl <l s governnnles e 
<las nnçi,es :=:li\ de acor<lo com 
oseu lempn'.' Qual e:::;l;\ fazcm
<lo nq\lilo ([li' <leve ser feitt,'.'; 

2) Qu m l m a vanlng1•111 
do climn?; 

3) Quem tem a vanlngem 
<lo terreno?; 

4) Quem l1.;m a vantagem 
<lo comnndo'.'; 

5) Quem lem a melhor 
doutrina?'' 

Para o professor, npesar 
do lempo decorrido e <las pro
fundas mudançns que o 
mundo sofreu, nesse clássico 
se poderinm encontrar até ho
je algumas respost.-1s parn os 
conflitos modernos. 

Proença lembra que h:we
rin outro falor a considerar na 
nluação das forç.'ls com::rnda
das pelos Estados Unidos, 
para as qunis a mídia usn a 
expressão de "força aliada'', 
cunhada em outro cont.exlo 
histórico, no conflito mundial 
dos anos 40. Após a II Guerra, 
recorda, os exércitos das prin
cipais polências foram 
treinados para atuar contra a 
ameaça comunista, possivel
mente em solo europeu. ''Não 
estavam, portanto, prepara
dos para combater num 
cenário com condições físicas 
e climáticas Lão diferentes. 
Não creio que algum estrate
gista militar houvesse 
pensado antes na hipótese dos 
Estados Unidos se verem en
volvidos numa guerra no 
Golfo Pérsico, contra uma na
ção que, no mínimo, sempre 
consideraram neutra e, muito 
possivelmente, aliada. Então, 
você tem o exército enado, no 
lugar errado, contra o inimigo 
errado". 
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A formn como se resolver,\ 
essa g11errn , ressnlln, vai ler 
um impn cto enorme soure a 
mnn eira c0mo as oulrns na
ções d o mun<lo irão se 
orgn ni znr m lermos mililn
res. '·lJ mn g\le rra d, grande 
~rle como essa pi',c em xe'1ue 
as doulrinns, equi pamenlos e 
furmas ele orgnnizaçfío soure 
as quais o poder militar est:\ 
conslruído. I~la leva ao campo 
de uulalhn - que é o seu leste 
final - as aluais concepções 
eslralégicas e Ulicas <los 
exércitos''. 

TURQUIA 

Como exemplo, ele diz que 
se ficar eslnbelecido que só 
lendo armas <lo <leslruiçúo em 
massa uma nação consegue 
manter sua soberania, "mui
tos pníses, inclusive o 11ras il , 
viío ler que reava! iar sun:=: po-

ARÁBIA SAUDITA 

Do deserto saudita as forças comandadas pelos EUA lançam os 
ataques contra as forças iraquianas 

sições em relação ao progra
ma nuclenr e à própria bomba 
atômica". 

Armamento limitado -
O prolongamento da guerra 
além do tempo previsto pelo 
Pentágono começa a levantar 
diferentes tipos de problemas 
para os aliados, como odes
canso forçoso dos pilotos 
encarregados dos bombar
deios ao Iraque, a 
manutençáo da rede de supri
mentos e de comunicações, a 
reposição de peças, o desgaste 
do equipamento, a destruição 

de armas, et.c. 
Sobre este último a:=:pccto 

em particular, Proença assi
nala que a magnitude das 
operações militares estaria 
dando ao cidadão comum a 
falsa sensação de que, no cam
po nort~-americano, existiria 
uma quantidade quase ilimi
tada de armamentos 
sofisticados. 

"O nosso imaginário" - diz 
- "ainda está dominado pela 
idéia da II Guerra Mundial. 
Já naquela época, o primeiro
mi nislro bri lânico, Winston 
Churchil, afirmava que, em 

• Riad 

termos de produção bélica, a 
coisa funciona assim: no pri
meiro ano, nada; no segundo, 
um pouquinho; no terceiro, 
ludo o que você qui:=:er. O que 
ficou para as pessoas foi a úl
li ma frase. Só que nós 
estamos - apenas como ima
gem - no primeiro ano da 
guerra. Então, em termos de 
produção bélica séria não 
existe nada. As forças aliadas 
eslão lutando com os arsenais 
de tempos ele paz". 

Ele lembra que o próprio 
preço do armamento usado no 
conflito impede sua produção 
em massa: os míssei"s Toma
hawk custam em torno de um 
milhão e meio de dólares cada 
um, o mesmo que os Patriots. 
"Devem existir no mundo 
6.200 Palriots, se é que já fo
ram lodos produzidos. No 
caso dos Tomahawks, segun
do as informações de que 
disponho, eles praticamente 
pararam de ser produzidos (a 
produçáo está em três por 
mês)". 

Em resumo, afirma, não só 
o arsenal bélico sofisticado é 
limitado, como demora algum 
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As '' estrelas'' do deserto 
Em 1982, as manchetes dos jornais de 
todo o mundo abriam espaço para des
crever as proezas do míssil francês 
Exocet, utilizado pela Argentina contra 
a Grã-Bretanha na guerra pelas Malvi
nas . Desta vez, a "estrela", para os meios 
de comunicação ocidentais, ganhou ou
tro nome: Patriot. Até o cidadão comum 
já incorporou ao seu vocabulário o nome 
desse míssil e o do Scud, utilizado. pelas 
forças iraquianas. 

Porém, muitas informações distorci
das, por ignorância ou má fé, têm sido 
passadas à população em relação a esses 
dois armamentos, afirma o professor 
Domicio Proença Jr.: 'O Patriot é um 
sistema extraordinariamente com plexo 
compacto e eficiente para aquilo contra 
o qual ele foi desenhado: aviões e mísseis 
guiados. Devido ao seu 
sofisticado mecanismo, 
ele destrói 99 % dos 
aviões e mais de 80% dos 
mísseis guiados que ten
tarem passar pela sua 
defesa. Mas, segundo 
minhas estimativas, 
possivelmente ele des
trua apenas 5 a 10% dos 
mísseis balísticos contra 
os quais ele tiver de 
atuar, como é o caso do 
Scud". 

Ele revela que - ao 
contrário do que tem si
do mostrado pela 
imprensa - para fazer 
uma interceptação de 
um míssil balístico "tal
vez seja preciso disparar 
10 ou até 20 mísseis Pa
tri ot para cada Scud 
derrubado". 

Ele afirma que "poli
ticamente, é razoável 
que se enviem mísseis 
Patriot para Israel e eles 
sejam tratados como 
uma real defesa contra 
os Scuds. Eles viraram 
um símbolo da ajuda, do 

americano. Mas o Pnt.riot é m últ.ima 
análise, tuna arma psicol gica. Porqu 
importante dar a sensaç{10 que • st .. í 
se defendendo". 

Quanto ao S ud utilizado pelas for
ças iraquianas, o professor explica que 
eleéummÍ' ilbalí fico: implifi ando, 
é um grande foguete com um sistema d 
orientação'·. Quando está subindo el 
leva em conta ond cst e aond quer ir, 
corrigindo sua traj , t ria em pi no ar . 

Os mísseis balísticos t ·m um grande 
ai anc , mas não são muito pr isos -
caem num raio de um quilômetro em 
volta do alvo - em compara~"io com ou-
tros armamentos. 

Eles atuam como uma pedra, "que 
você joga para o alto e descreve uma pa
rábola . As bombas V-2 dos alemães na II 

Cu rra são uma v rsão primiLiva do 
aluai míssil balíst.ico'', lembra. 

Con retamenLe, afirma, não exisLe 
d fosa para um míssil balísLico como o 
S ud. Isso porque "em meados da déca
da de 60 os Estados Unidos e a União 

vi ~lica, com vistas a mante1· um equi
líbrio d forças, firmaram um acordo 
proibindo o desenvolvimento de armas 
capaz s de defendê-los de mísseis balís
ticos. O 'Guerra nas Estrelas', quase 30 
anos d pois, teria sido o primeiro arma
mento pensado para dar uma defesa 
conlra os mísseis balísLicos". 

O míssil balísLico - prossegue - se 
conLrapõe aos mísseis guiados, que 
voam se orienLando, conLrolados por al
guém ou por um computador dentro 
deles. Nessa categoria se incluiriam ou-

tras duas "estrelas" da 
guerra no Golfo, os mís
seis Cruise e 
Tomahawk. Sua maior 
vantagem, assinala o 
professor Domicio, é a 
precisão. 

compromisso norte- O Scud (esq.) e o Patriot (dir.): armas sor,sticaoas que a guerra popuiarizou 

"Os mísseis guiados 
iêm uma precisão de 30 
cm a três metros, de
pendendo do tipo de 
terreno sobre o qual eles 
voam. Além de mais 
precisos, são menos ca
ros que os mísseis 
balísLicos". Essas carac
terísticas lhe dão um 
papel especial num con
flito como o do Golfo: ''Se 
eu quero destruir um 
prédio no fraque - e eu 
estou pensando com a 
cabeça de um militar 
norte- americano - me 
valho da precisão de um 
Tomahawk. Se eu usar 
um míssil balístico, vou 
ter que disparar vários 
e destruir o quarteirão 
inteiro para terminar 
atingindo o prédio que 
era meu alvo inicia l", 
diz Proença Jr .. 
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tempo pnra ser renovado. O 
problema não é só quanto 
Lempo se leva para produzir 
os mísseis, mas quantos se po
de produzir com as 
i nstal nçõcs existentes. "Ilá 
um limite de produção cm 
funçlio da cnpacidade instala
da. Isso se aplica a qualquer 
unidade produtiva, como uma 
pndnria, por exemplo. Ela tem 
uma cnpacidade instalada x, 
ou seja, um número de fôr
mas, de fornos, de depósiLos 
de pão. Não importa quanlo 
tempo leve para prnduzir o 
p.'10, ela sempre lerá um limi
Lc - que chamamos de gargalo 
de produç.'ío - de pães que vai 
consegui r fnzer num deLermi
nndo Lempo". 

O professor ressai ta que 
em épocns de pnz, a produção 
bélica Lem uma dinâmica pró
pria: "Por exemplo, 
imaginemos que eu sou um fa
bricant.e de mísseis e recebo 
uma encomenda do governo 
norte- americano para fabri
car mil mísseis. Como é que eu 
organizo a minha fábrica para 
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cnda mês". 
Pergunu-,do sobre o do::sfc

ch o dessa guerrn, Dnmicio 
Proença Jr. é cnuleloso. Ele 
afirma que o concei lo de vi ló
na não é monolítico e pr,de ser 
entendido de várias f<Jrmas: 
··o que é uma vitória 11:1 cabe
çn das pessoas? Novnmente, o 
inrnginário dns pcssons ainda 
está muito preso n i<léin de \'Í
tória da II Guerra J\fundinl, 
onde o embale enlre o Eixo e 
os Aliados Lrazia consigo a 
perspectiva do exlermínio de 
um dos lados. Náo é o caso da 
guerra do Golfo, pois não exis
Le a hipótese de Saddam 
Hussein desembarcar nacos
ta dos Estados Unidos e 
ocupar Washington". 

Para o professor, vi Ló ria 
total para Saddmn Hussein 
seria terminar a guerra de 

"Qualquer vitória norte-americana já não é perfeita. Pode ser 
mililDr, mas não estratégica" 

produzir essa quanLidade? Ilá 
várias ai Lcrna Li vas. Dentro do 
capiLalismo, e levando em 
contn as normas de gesl...'i.o de 
empresa, eu não vou montar 
uma fábricn capaz de produzir 
mil mísseis num mês, conLra
tar dezenns de milhares de 
pessoas, Lrabalhar durante 30 
dias e d,~pois fochar as portas. 
Normnlmentc, como fabricnn
le, eu pediria um prazo maior 
e faria um esLudo de quantos 
mísseis poderia produzir a 

posse do Kuait, sobreviver en
quanto governo e manter 
praticamente intacto o seu po
der militar, apesnr da 
destruição do país ("É ingê
nuo pensar que essa 
destruição não havia sido pre
vista. Não se pode imaginar 
que alguém entre numa guer
ra contra os Estados Unidos 
pensando que vai sobrar al
gum aeroporto, estrada de 
ferro, ponte ou represa de 
água doce intactos"). 

Mesmo no caso de que 
Saddam Hussein morra e o 
seu exército seja destruído -
diz o especialista-esse resul
Lado pode significar um 
empale, dependendo do custo 
em Lermos de vidas humanas 
pnra ns forças aliadas. 

"Se os Estados Unidos Li
vessem sido c::ipazes de 
npenas pelo embargo ter de
sarmado Saddam Hussein, 
destruído seu governo e liber
La d o o Kuai t, essa seria a 
vilória esLraLégica dos Esta
dos Unidos. Comojádizia Sun 
Tzu, 'ganhar a guerra matan
do o inimigo não é o auge da 
habilidade; o auge da habili
dade é ganhar a guerra com a 
espada embainhada'." 

Mas Washington - ponde
ra perdeu essa 
oportunidade: "Qualquer vi
Lória norle-americanajá não é 
uma vitória perfeita. É uma 
vi Ló ria militar, mas não estra
tégica. Pode até ser 
considerada uma vilória mar
ginal, mesmo que tenha 
poucas baixas". 

A preocupação do governo 
Bush em ganhar a guerra 
mantendo a imagem de que se 
limitou a cumprir o mandado 
da ONU e tratou de preservar 
a populaçáo civil iraquiana é 
analisada por Proenç..'l.: 

"Os Estados Unidos, por 
razões internas, principal
mente, mas também externas 
têm que procurar ser cuidado
sos no uso da violência. Não 
pode atuar como um policial 
que para prender o ladrão jo
ga uma granada de mão na 
sala do dono da casa. Eles têm 
que nos vender a idéia que são 
um atirador de elite, que vai 
disparar exatamente na ore
lha esquerda do ladrão, sem 
machucar ninguém". O pro
blema, afirma o professor, é 
que existe uma quantidade li
mitada de alvos estratégicos e 
militares. E depois de des
truir esses alvos, o que 



acontecen'l?, perguntamos: 
"Se, depois de todos esses 

ataques, o Iraque continuar 
resistindo, por uma lógica ine
xorável da guerra os EUA vão 
começar a destruir tudo o que 
sobrou, incluindo instalações 
civis. Porque se os iraquianos 
continuarem a lutar porque 
ainda têm pão e água, então 
pão e água se tornarão alvos 
estratégicos das forças alia
das". 

Na opinião do professor, "o 
esforço dos E ta dos Unidos de 
produzir uma vitória militar o 
mais limpa possível não é um 
gesLo de bondade. É um gesto 
necess.\rio politicamente. O 
governo norte-americano não 
pode transformar em sinôni
mo do seu apoio ao Kuait a 
completa destruição daquele 
país. No caso do Iraque, ele 
não pode transformar em fer
ramenta básica da sua 
política externa a ameaça de 
extermínio. A nação norte
americana não toleraria isso 
como política explícita, embo
ra já tenha tolerado antes 
como política implícita". 

Ele lembra, porém, que o 
ponto de vista militar nem 
sempre coincide com o da ci
dadania: "Não é da lógica 
militar aceitar limites ao em
prego do poder. É da 
obrigaçáo do poder político es
tabelecer esses limites e 
fazê-los cumprir. Infelizmen
te, as portas do genocídio 
estão sempre abertas diante 
da capacidade de· destruição 
dos arsenais modernos". 

Domit.:io Proença Jr. ad
verte para os perigos que uma 
opção militar dessa natureza 
traria aos Estados Unidos: 
''Se se tornar sinônimo da in
tervenção norte-americana a 
total destruição de uma na
ção, eu deixo aos leitores a 
pergunta: quem estará dis
posto a chamar um guarda, 
que, para prender o ladrão, in
cendeia o bairro?''. • 
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De Napoleão 
a Saddam 

E
ntre os temas estudado~ 
pelo professor Domi io 
Proença Jr. estn a evo

luç.'io da instituição militar ao 
longo da histórin parti ulnr
mente até a II Guerra Mun
dial quandoseesla I ram 

pad1·ões qu predominam até 
hoje. Ele considera importan
te esse conh imento paras 
entender as atuais concepç- 'S 

estratégicas em jogo na guer
ra do Golfo. 

Só após a Revoluçúo 
Francesa, em 17 9, exército e 
nação passaram a Ler uma 
identidade. Se, até então, as 
forças armadas eram compos
tas por mercen.frios 
profissionais, pagos, inde
pendentemente de sua 
nacionalidade, a partir de a
poleão passou a existir uma 
ligação muito forte entre a ci
dadania e a conscrição. Ou 
seja, se estabeleceu uma rela
ção entre você ser cidadão de 
uma nação e ser convocado co
mo soldado para lutar e 
morrer por esse Estado". 

Com a I Guerra Mundial 
(1914-1918), a organização 
militar, "que havia evoluído 
para um sistema que chama
ríamos de especialização 
militar" - com a formaçáo de 
um estado-maior, corpo de ofi
ciais permanentes, promoção 
por mérito - encontra seus li
mites na guerra de 
trincheiras. 

"Aquele coníliLo" - reflete 
- "ensinou aos povos e elites 
civis do mundo o termo 'in
competência militar'. Havia 
uma enorme distância entre o 

sofrimento ht111rnno e ns n -
cessidad s do Estado. A 
França r ex mplo, snngrou 

Os tempos mudam, mas a arte 
da guerra permanece inalterada 

toda uma geração de 18 a 25 
anos. Metade dos homens que 
tinham essa idade tombaram 
em combate. Houve bnL'llhas 
onde morreram no primeiro 
confronto meio milhão de ho
n1ens". 

Nessa época os generais, 
quando entravam numa guer
ra, ainda pensavam em 
termos de Napoleão. "Os sol
dados marchavam em fila 
para tomar um- ninho de me
tralhadoras. Imaginem um 
quadrado de pessoas, como 
numa parada de 7 de Setem
bro, descendo uma rua ao 
fínal da qual há um homem 
com uma metralhadora ... E os 
militares queriam convencer 
seus povos que era assim que 
se ia ganhar a guerra. Mas 
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nenhuma nnçflo d s jn ga
nhar umn gu rra perd ndo 
Loda uma g ração", afirma 
Pi· nç<'1. 

A pnrLir d ntflo, os stra
Legist.as militnr s com nram 
a pensnr novas formas de 
combnter. P las característi
cas da I Guerra, a maior 
preocupaçflo ainda era como 
alrav ssar as trincheiras ini
migns. 

Uma dns soluçõ s foi a tá
t.ica ai mfl da infíllraç..-i.o, que 
até hoje é utilizada pelos exér
citos mod 'rnos. "Nflo se trai.a 
de tomar a trincheira toda e 
sim de ir nos pontos fracos", 
diz. A resposta aliada foi 
"criar um veículo à prova de 
balas capaz de tomar a trin
cheira Loda". 

No entre guerra, muiL'ls 
questões, de fundo, passaram 
a ser estudadas com concei Los 
modernos: como o poder civil 
vai controlar o poder militar; 
como o poder industrial vai 
servir no poder militar, orien
tado pelo poder civil; e como 
este poder mili lar vai ser or
ganizado, de maneira 
concreta. 

Durante a II Guerra Mun
dial, os alemães criaram o 
conceito da blitz-krieg (guer
ra-relâmpago), a guerra 
integrada terra-ar, enquanto 
os Estados Unidos inventa
ram outro conceito - batizado 
de "grande estratégia" - que é 
a maneira pela qual o poder 
da nação pode ser integrado 
para produzir uma paz me
lhor, afirma o esp0Cialist.'l. 

Apesar das grandes inova
ções tecnológicas do 
pós-guerra - e levando em 
conta experiências como a 
guerra da Coréia e do Vietnã 
-ainda é basicamente a partir 
desses conceitos que os es
pecialistas militares 
estabelecem até hoje suas es
tratégias e táticas num 
conflito bélico. (C.G.) • 
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O Islã e a Teologia da 
Libertação 

I nlelectuais árabes aproxiniani o islarnis1no 
do cristianis1no latino-aniericano 

José Aug·ust.o n ibeiro 
m grupo de 40 teólogos 

Ude todo o mundo, com
prometidos com a Teo

logia da Liberlação, reuniu-se 
em Petrópolis, em janeiro, 
com a pn rtici pnção de frei Leo
nardo norr e ou trns grandes 
personalida<lcs <lo movimen
to, para discutir o tema "As 
transformnções no mundo e a 
crise <lo socialismo". 

Os jornais não deram 
qualquer nolícia, até porque 
os org:rnizadores e participan
tes do encontro procuraram 
realizá-lo sem alarde. A única 
nolícia foi uma reporl.'1gem na 
H~-\<lio Jornal <lo Brasil, uma 
entrevista com um dos parti
cipantes, frei Waldemar BofT, 
condenando a guerra do Golfo 
e criticando a postura das 
grandes potências, que recor
r e ram à força sem tentar 
esgotar ou ao menos explorar 
mais a fundo o recurso à nego
ciação. Se fosse essa a única 
deliberação do encontro dos 
teólogos sobre a guerra, eles 
não estariam indo além das 
veementes declarações dopa
pa João Paulo II, que não é -
muito pelo contrário - um 
pns tor complacente com os re
beldes da Teologia da 
Libertação. 

Mas não se trata de delibe
rações - ou de declarações. O 
mais importante no encontro 
dos teólogos - que discutia o 
fenômeno da "mundialização" 
das relações econômicas e 

suas inevitáveis consequên
cias negativas na América 
Latina - foi a constatação de 
um novo processo, político e 
intelectual, no horizonte da 
Teologia da Libertação. 

Antes do início da guerrn, 
antes mesmo, 
talvez, da 
eclosão do 
conflito do 
Golfo pela 
anexação <lo 
Kuait pelo 
Iraque, uma 
parte, pelo 

da menos, 
in telectuali
da de do Islã 

naquela ampla faixa do Ter
ceiro Mundo que fica no 
Ocidente, e é a se<le e a ma
triz intelectual da Teologia da 
Libertação, sobre o Islã con
temporâneo e - além <los 
es tercóti pos jornalísticos - so-

bre a 
modernidade 
do Islã? 

Mesmo os 
regimes mais 
laicos, mais 
livre-pensa 
dores do 
mundo ára

entregara-se 
ao estudo da 
Teologia da 
Libertação e 
de suas pos
síveis 
vinculações 
com a realida- ...... M.uoes""'q'""uita de Bagdá em meio 

para 
usarmos um 
conceito 
europeu, em
punham a 
bandeira do 
Islá, que vai 
muito mais 
longe que a 
simples idéia 
do panara
bismo. Nós 
náo snbemos 

de social e aos destroços das bombas 

econômica do 
mundo árabe, 
ou, mais amplamente, do 
mundo islâmico. 

No encontro de Petrópolis, 
já deílagrados o conílit.o e a 
própria guerra, os repre
sentantes da Teologia da 
Libert.açáojá se encontravam 
diante de um fato consumado: 
o convite para participarem 
de um encontro islâmico no 
norte da África, ainda no pri
meiro semestre deste ano. 

Que é que se sabe, porém, 
no chamado Ocidente, mesmo 

o que pen
sam as melhores cabeças do 
IsH\, mas elas estudam, entre 
outras doutrinas - o quê? - a 
Teologia da Libertação. Como 
lembra Arthur J. Poerner, 
que viveu na Europa, exilado, 
o período .crítico do fim dos 
anos 60 e de quase todos os 
anos 70, Roger Garaudy, o 
grande e mais talentoso teóri
co do Partido Comunista 
Francês, rompeu com o mar
xismo clássico, ortodoxo, para 
aderir ao Islã, tendo encontra-

do em Maomé uma semente 
socialista fecunda e prematu
ra, mil anos mais antiga que 
Karl Marx. 

Não deve ser surpreen
dente o ílorescimento, no Islã, 
de uma curiosidade - que é 
uma sementeira de identida
de - quanto à Teologia da 
Libert::ição. Nem que os teólo
gos da libertação, tão 
absorvidos pelo destino dos 
oprimi<los do mundo dito cris
tão - a parte que lhes coube 
nesse latifúndio -reajam com 
certa surpresa ao convite que 
recebem para tornar-se inter-
1 oc u tores desses mulás, e 
quem sabe aiatolás, que come
çam a encontrar no Cristo de 
Medellín, da opção pelos po
bres, a melhor inspiração da 
palavra do Profeta. 

O Cristo que antes de ser 
de Medellín foi da Judéia e da 
Galiléia, de províncias rebel
des e quase tropicais do 
Império Romano, do Terceiro 
Mundo que então se podia 
conceber, tornou-se, com o 
tempo, o emblema de uma 
Igreja do Primeiro Mundo, 
embora com grande presença, 
ora conformista e oficialista, 
ora contestadora e persegui
da, nos países pobres. As 
confissões protestantes, outro 
grande rebento do insubmisso 
da Galiléia, são ainda mais 
primeiro-munclistas. A maior 
corrente religiosa do mundo 
de hoje ainda sediada no Ter
ceiro Mundo é o Islã -
estatisticamente uma religião 
de oprimidos, do Saara a Ban
gladesh. 

O encontro, quando ocor- ' 
rer, dos pensadores do Islã e 
dos pensadores da Teologia da 
Libertação, será um dos acon
tecimentos mais importantes 
deste fim de século. Será a 
derrubada de um muro mais 
alto, muitomaisantigoemui
to menos retórico que o Muro 
de Berlim. • 
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México: sua capacidade produtiva é 27 vezes menor que a dos Estados Unidos 

Uma faca 
de dois gumes 

O acordo de livre com,ércio entre os EUA e o México -
que daria a este último a.cesso a. um mercado de 380 
milhões de consum,idores - é uma grande tentação 

para este país latino-americano, mas implica., 
também, riscos para sua economia 

. Roberto Bardini 
ames Robinson, diretor do American 

JExpress e presidente do grupo em
presarial Business Round Table ("A 

Mesa Redonda dos Empresários"), que 
reúne as 200 companhias mais importan
tes dos Estados Unidos, afirmou recente
mente que nos próximos 18 meses seu 
país e o México deveriam concluir o Acor
do de Livre Comércio (ALCJ. 

Outro dos representantes da organi
zação empresarial, Kay Whitmore, 
presidente da Eastman Kodak, disse que 
o México é o terceiro parceiro comercial 
dos Estados Unidos, que, por sua vez, é o 
mais importante sócio do país asteca em 

termos comerciais. Mediante a assinatu
ra do ALC "será possível crim a entidade 
econômica mais importante do mundo", 
disse vVhitmore. 

Já um terceiro integrante do Busi
ness Round Table, J. W. Marriot, 
presidente do conselho de administração 
da Corporação Marriot, coincidiu com 
':"hitmore e foi, inclusive, mais otimista: 
um tratado entre o México, Canadá e os 
Estados Unidos "formará um dos blocos 
econômicos mais importantes do mundo, 
inclusive mais forte que a Ásia e Europa". 

O mercado potencial que representa o 
Acordo de Livre Comércio é 14 vezes 
maior que o da Comunidade Econômica 
Européia (CEE) e 45% superior ao da Ba-

eia do Pacífico. As perpectivas futuras, 
porém, são um pouco mais complexas e 
encerram alguns riscos. O caso do Cana
dú é eloquent. . 

Sócios próximos - Em janeiro de 
198 , os Estados Unidos e o Canadn as
sinaram oALC, um complexo documento 
de 315 púginas e mais de 2.000 artigos. O 
trntado enfrou em vigor no ano seguinte. 

O ncordo enfre Wnshington e Ot.tawa 
consiste, em ess·ncia, num processo de 
inv st.imento estrangeiro e de eliminação 
grndunl de impostos durante um período 
d d z nnos, tanto para mercadorias 
quanto para a prestação de serviços, in
cluindo os financeiros. 

Com uma superfície de mais de nove 
milhões de quilômetros quadrados, o Ca
nadn é o segundo país do mundo em 
extensão. Considerado uma nação desen
volvida, tem 26 milhões de habitantes e 
na última década - segundo dados do 
Banco Mundial - sua t..1.xa média de iníla
çáo foi de 4,6% ao ano. 

Uma pesquisa do Centro de Estudos 
Econômicos do Setor Privado (Ceesp), so
bre os efeitos do ALC para o Canadá, 
indica que "em termos gerais, ele deixou 
um saldo positivo em relação às princi
pais variáveis econômicas: aumentou o 
investimento, neutralizou as perdas de 
emprego e estimulou a racionalização 
das indústrias, enquanto que diminuí
ram alguns preços e se impulsionou o 
comércio com os Est..1.dos Unidos". 

O Ceesp aponta que a perda de em
pregos em algumas indústrias mais 
vulneráveis - principalmente as têxteis· 
foi compensada com a criação de novos 
postos de trabalho nos setores de metais 
primflrios, transporte, maquinaria, equi
pamento, produtos químicos, alimentos e 
bebidas. Em termos reais, se ofereceram 
mais 440 mil empregos, afirma o estudo. 

Porém, existem aqueles que não se 
mostram tão otimistas e apresentam ou
tras cifras. Dawn Black, deputada do 
Partido da Nova Democracia (PND), do 
Canadá, de tendência social-democrata, 
afirmou na capital mexicana que em um 
ano de funcionamento o ALC provocou a 
demissão de 160 mil canadenses. 

Por outro lado, Dave Barret, líder do 
PND, declarou: "Os Estados Unidos con
seguirão, finalmente, realizar seu velho 
sonho de anexar o Canadá. Não através 



de incursões militares ou da penetração 
comercial, mas de um acordo assinado 
pelo nosso próprio governo". 

Segundo Barnett, o raciocínio de 
Washington é: o México proporcionará a 
mão-de-obra barata; o Canadá, os recur
sos naturais; e os Estados Unidos, o 
capital e a tecnologia. Assim, o papel de 
seus vizinhos "será o de parceiros de uma 
obra na qual as grandes corporações te
rão o controle e o papel principal". 

O aspecto mais controvertido do acor
do entre os Estados Unidos e o Canadá é 
o petróleo, e a maioria das opiniões coin
cide em que Ottawa saiu prejudicada. 

AMÉRICA LATINA/ MÉXICO 

representa 24% do 
comércio internacio
nal do seu vizinho, 
enquanto que o do 
México só alcança 
sete por cento. 

O México é o ter
ceiro importador de 
todo tipo de merca
doria e serviços 
produzidos nos Esta
dos Unidos. É, além 
disso, o principal for
necedor de todos os 
produtos manufatu
rados para a 
indústria de equipa
mentos e aparelhos 
eletrodomésticos do 
país vizinho. 

Alguns analistas 
consideram que o 
México iniciará as 

Os dois países têm acesso indiscrimi
nado e recíproco às respectivas reservas 
de hidrocarbonetos. Mas o convênio esti
pula que, no caso de escassez, não se 
poderá diminuir a exportação e esta de
verá receber um tratamento 
proporcional à redução do fornecimento 
interno. Em outras palavras, o Canadá se 
comprometeu a abastecer de petróleo os 
Estados Unidos, mesmo no caso de que os 
seus habitantes enfrentem uma situação 
de desabastecimento interno. Anúncios de empregos: a oferta poderá diminuir com o acordo 

negociações para 
chegar ao estabeleci
mento de um acordo, 
mas que este o deixa-

Vizinhos distantes - A princípio de 
dezembro, os representantes comerciais 
do México, Estados Unidos e Canadá se 
reuniram na Bélgica para definir os pon
tos iniciais de um acordo trilateral. As 
negociações poderiam começar a meados 
desse ano com vistas a derrubar os obstá
culos comerciais em 1992. 

Se for concretizada a criação do 
"maior mercado do mundo", ele repre
sental'ia 380 milhões de consumidores 
e movimentaria muitos trilhões de 

dólares ao ano. 
As diferenças nos níveis de desenvol

vimento entre o Canadá e o México se 
tornaram mais patentes na sua relação 
com os Esta.dos Unidos. O Produto Nacio
nal Bruto (PNB) canadense é oito vezes 
menor que o dos Estados Unidos e nove 
vezes maior do que o do México. Por sua 
vez, o PNB mexicano é 27 inferior ao nor
te-americano. 

Por outro lado, o acesso de produtos 
do Canadá ao mercado norte-americano 

Grande parte do petróleo mexicano vai para o mercado norte-americano 

rá em condições 
desvantajosas. Nesse sentido, indicam 
que a capacidade de produção dos mexi
canos é 27 vezes inferior à dos 
norte-americanos, que a inflação é três 
vezes maior e que suas exportações 
anuais são 40% menores do que as ven
das externas mensais do seu vizinho do 
norte. 

Os mexicanos costumam dizer como 
piada que sua desgraça está no fato de vi
verem tão ''longe de Deus e tão perto dos 
Estados Unidos". Compartilham três mil 
quilômetros de fronteira, dois oceanos, 
um passado turbulento e um presente 
complicado. Os temas que preocupam a 
Casa Branca e o Palácio Nacional são o 
aumento dos imigrantes ilegais ou espal
das mojadas ("costas molhadas"); a 
violência das autoridades fronteiriças de 
ambos os países; a pesca pirata e o cada 
vez mais alarmante aumento do tráfico 
de drogas. 

O México, sem dúvida, se dispõe a ini
ciar um dos processos econômicos mais 
transcendentes de sua história. Mas 
ficam pairando no ar duas pergun
tas: até quando será possível a 
integração.com seus vizinhos do norte e 
a que preço? • 



Recorde de bilheteria em vários pilÍses, o filme tem sido illvo de crític.Js de pais e especfolistas pelas cen.Js fortes 

A violência das 
''tartarugas ninjas'' 

Organizações 
e indivíduos de 

vários países 
condenani o fillne 
norte-a1nericano 
por excesso de 

violência e influêncla 
negativa sobre 

as crianças 

E
m todo o mundo, psicólogo!,\ e gru
pos de cidadãos vêm protestando 
contra o filme norte-americano 

"As tartarugas ninjas", por considerá-lo 
"psicologicamente nocivo". Segundo a 
Coalizão Internacional contra o Entrete
nimento Violento (Icave), que reúne or
ganizações de 23 países, o filme, recorde 

de bilheteria nos Estados Unidos, apre
sent..'l nada menos de 194 atos de violên
cia. 

Afirma a lc..'lve que o filme glorifica e 
promove a cu! tura da violência, obser
vando que a maioria dos atos violentos 
nele exibidos são cometidos pelos "he
róis". A organização recomenda que pais 
e filhos evitem ver o filme e a respectiva 
série de desenhos animados que vem sen
do ri presentada pela Tv em vários países. 
Sugere ainda que o filme deveria trazer 
uma etiquet..'l de advertência, à maneira 
dos maços de cigarros. 

Os ''heróis" do filme são quatro tarta
rugas do tamanho de um homem que 
empregam chutes, socos e todo tipo de 
golpes e armas proibidas para pôr fim à 
violência das gangues de rua de Nova Ior
que. A polícia é apresentada como 
totalmente incompetente. No final, o par
ceiro humano das tartarugas mata a 
snngue frio o vilão capturado, triturando
o em um cnminhão de lixo. 
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Clol'ificnçfio da violência-A !cave 
observa que o filme promove a violência 
por mos! rnr o bem vencendo repelidn
menle o mal através do uso da força, e por 
apresenlnr a violência como o melhor ou 
único meio de se atingir algum objetivo. 

A glorificnção da violência e da vin
gançn n:10 é mnterial adequado prtra 
espectadores de qualquer idade, afirma a 
!cave, que se mostra preocupnda com o 
grande número de criançns e adolescen
tes que lêm assistido o filme. 

O nívd de violência mostrado em "As 
tart..'lrugas ninjas" -194 cenas-constitui 
um dos mais altos entre os filmes norte
americanos do ano passado, diz a !cave. 
Apesar disso, o filme foi liberado para 
crianças pela censura de mui Los países. A 
!cave protesta contra a tolerância das au
toridades na área do lazer e 
entretenimento, e diz que filmes dessa 
natureza deveriam ser proibidos para 
menores de 18 anos. 

Ao erguer sua voz contra "As tarU1ru
g:1s ninjas", a !cave assinala que a 
tolerância demonstrada pelas autorida
des responsáveis pela censura indica não 
que o filme seja adequado para platéias 
jovens, mas sim que é de fácil comercia
lização entre crianças e adolescentes. 

Segundo uma pesquisa promovida 
pela coalizão, muitas crianças e adoles
centes aplaudem a violência exibida nas 
telas de cinema nos Est..'ldos Unidos. Os 
pesquisadores afirmam que seus estudos 



el 111onsLrnrn111 <Juea violência vemscnelo 
npt· nelidn p<'lo C':"J'X'c!aelor. 

Efoitos 1wgnl.ivos - O elr. Joseph 
SLrnyhorn, psiquiaLra norte·americano 
ela Universieladede PiLLsburgh e auLor de 
livros sobre o desenvolvimento infantil, 
eliz: "Constitui uma iragéelia o fnt.o ele 
que, apesar ela maciça evidência sobre os 
efoilos nc-gntivos que as fantasias ele vio
lência exercem sobre as crianças 
normais, a cultura mundial continue a 
produzir e a vender essa violência. As 
ca111panhas ele publicidade vendem esses 
fil111es t\s criançRs, mas nunca lhes dizem 
R verdade pura e simples sobre o mal que 
eles causam . Enquanto nossa sociedade 
continuar a glorificar e reverenciar he
róis violenLos, não haverá progresso 
durndouro na direção de um mundo não
violcnto''. 

O dr. Thomas Raclecki, psiquiatra e 
diretor de pesquisas da kave nos EUA, 
declarou durante uma entrevista à im
prensa: ''Exis tem provas inefuláveis de 
que os modelos violentos e o ensaio fan
tasioso da violência tornam muito mais 
prováveis os ai.os de violência ... Natural
mente, existem muitos outros filmes 
piores do que este. Contudo, os resulta
dos elas pesquisns indicam, sem sombra 
de dúvida, que 'As iariarugns ninjas' en
sina uma fil os ofin de violência às 
crianças e adolescentes de todo o mundo. 
É de se lam e ntar que nenhum governo 

/ 
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tenha lo111ado nlguma medi ela significati
va para corrigir essa situação". 

Max Hall, diretor do Australian Chil
dren's Tv Action CommiLtee, afirmou: 
"Aqui na Austrália, já havíamos protes
tado contra a série de desenhos para 
televisão, mas este filme é ainda mais 
violento. É chocanLe verificar o que vem 
sendo feito às crianças e à cultura adoles
cente ele nosso país por filmes como este, 
os ele Batman e similares. Faremos tudo 
pnra advertir o maior número de pessoas: 
não vejam esse filme". 

E acrescentou: "Por que permiti mos a 
promoção unilateral desse tipo ele violên
cia através ele filmes e da Tv, mas nunca 
apresentamos aos espectaelores a verda
de - o fato de que filmes desse tipo são 
psicologicamente nocivos?'' 

l\liclori Suzuki, diretor do Forum fur 
Chilelren's anel Citizens' Tv, do Japão, 
disse estar "preocupado com a violência 
apresentada neste e em outros filmes se
melhantes, destinados a crianças e 
adol0scentes ... Esses filmes terminam 
apn.recendo na televisão e são oferecidos 
em vídeo-cassete, conquistando enormes 
plnt.óias. Isto não é bom para os estudan
tes japoneses ou para a culturajaponesa. 
Precisamos tomar medidas mais severas, 
fazendo advertências educacionais na te
lcvisüo e nos cinemas, não só no Japão, 
mas t.ambóm em todos os países elo mun
do". 

A Icave observa que mais de 700 es-

tudos realizados em 25 países demons
traram os efeitos nocivos, sobre 
espectadores de qualquer idade, da apre
sentação de aios violentos na televisão e 
no cinema. 

As crianças ficam insensíveis -
Em depoimento perante o Congresso dos 
Estados Unidos, a Associação Norte 
americana ele Psicologia afirmou que "há 
uma correlação pai pável e duradoura en
tre a violência apresentada na Tv e os 
atos de agressão". Esses efeitos incluem 
a perda de sensibilidade em relação à vio
lência, o desenvolvimento de sistemas de 
valores favoráveis à violência e um au
mento da incidência de atos violentos e 
agressivos. 

Estudos abrangendo prolongados pe
ríodos ele tempo já demonstraram que a 
exposiçáo de crianças na fase ela pré-ado
lescência a entretenimentos violentos 
tem efeitos de longa dun::iç..qo, capazes de 
perdurar durante a adolescência ea vida 
adulta. O resultado é que essas crianças 
tendem mais a cometer atos graves de 
violência e exercer atividades anti -so
ciais quando se tornam adultos. 

Para a Icave, é especialmente preocu
pante a possibilidade de que esses efeitos 
venham a se agravar, uma vez que a 
criança norte-americana assiste a cerca 
de 200.000 atos de violência na televisão 
ou no cinema antes de completar 18 anos. 
Embora a Tv dos Estados Unidos seja 

mais violenta que a de ou
tros países, a Icave afirma 
que os níveis de violência 
subiram em todo o mundo 
em virtude da crescente 
disponibilidade de apare
lhos de televisão e vídeo. 

A Icave recomenda a 
apresent aç.'íodiária , na te
levi são , de adve rtê ncias 
diri gidas a crianças , ado
lescen les e ad ullos sob re 
os efeitos psicológicos noci- , 
vos que o entretenimento 
violen to exer ce sobr 
pec l a dor<>s n ormnis. E 
sug<>re que adve r tênlias 
semelhan tes acompanhem 
t.ambóm todos os filmes fc i
t os para o cin e ma que 
apresent em grande núme- 1 

ro de cenas de violência. • ' 
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A REVOLUÇAO 
DEMOCRÁTICA 

Profundas mudança estão em marcha na República Popular de 
Angola. Quinze anos depois de sua independência, obtida em 
condições difíceis pelo enUio Movimento Popular de Libertação de 
Angola (MPLA) - liderado por gosLinho NeLo -Angola inic ia uma 
série de Lransformações que visam a inserir o país nas mais 
avançadas tendências cont mporâneas e resolver os complexos 
problemas político-militares e sócio-econômicos que a nação atravessa. 
Dirigido atualmente pelo MPLA-ParLido do Trabalho e pelo j ovem e 
pragmático presidenle José Eduardo dos Santos, esse país afr icano 
está promovendo alt erações que vão desde o fim do sistema de partido 
único até a adoção da economia mista e do socialismo democrático 
como nova base teórica do partido de governo. Essas teses foram 
sistemaLizadas e consagradas no III Congresso do partido, realizado 
na capital angolana, em dezembro último. Tais mudanças têm um 
objeLivo imediato: retirar da Unita, organização rebelde apoiada pelos 
Estados Unidos e África do Sul, todos os pretextos para continuar a 
guerra de desestabilização, substiLuindo o confronLo armado pela 
competição política e democrática. 
Esses ternas são analisados neste artigo, exclusivo parn a nossa 
revista, do jor.nalista angolano João Melo, que dirige o escritório da 
agência Angop no Brasil e colabora há vários anos com lerceiro 
mundo. Ele expõe as principais medidas tomadas no III Congresso do 
MPLA-Partido do Trabalho e também os obstáculos que a Unita 
continua colocando à total pacificação e democratização de Angola. 
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João Melo 

º
MPLA-Partido do Trabalho, que _governa Angola 
como partido único desde a independência do país, 
em novembro de 1975, não é mais o mesmo. No final 

do seu III Congresso, realizado em Luanda, de 4 a 9 de de
zembro passado, resolveu abandonar o marxismo- leninis
mo, ideologia oficial da organização desde 1977, e aceitou 
implnntar o multi partidarismo no país, o que implica a rea
lização de eleições gerais. 

O p1·esidente José Eduardo dos Santos já anunciou que 
o sistema multipartidário será formalmente implantado 
em abril deste ano, mas ainda não há data para as eleições, 
pois isso depende do fim do conflito armado, que contrapõe 
o governo aos rebeldes da Unita, apoiados pelos Estados 
Unidos e África do Sul. 

Atualmente, esláo sendo elaborados por uma Comissão 
de Revisão Constitucional, criada pelas autoridades, os es
tudos e documentos necessários à institucionalização das 
transformações decididas pelo ~rtido no poder. Além de 
uma revisão parcial da Constituição, que inclui asuootitui
ção do monopartidarismo pelo mulliparlidarismo, a 
separação Partido/Estado e a despartidarização das forças 
armadas, estão sendo preparadas uma Lei dos Partidos Po-
1 í ticos, uma Lei das Associações e uma nova Lei da 
Nacionalidade. Todas essas mudanças serão aprovadas pe
la Assembléia do Povo (Parlamento), durante este mês de 
março. 

U lll pm·tido renovado - Em vez do marxismo-leninis
mo, o III Congresso do MPLA-Partido do Trabalho resolveu 
adotar o "socialismo democrático" como nova base teórica 
da organização. Isso volta a aproximá-lo dos partidos so
ciais-democratas e socialistas da Internacional Socialista, 
com os quais o Movimento Popular de Libertação (MPLA) 
mantinha, durante a luta anticolonial, relações especiais, 
mas dos quais se afastou após a radicalização decidida em 
1977. 

Mais do que acompanhar a tendência, iniciada entre os 
partidos comunistas do Leste europeu, para a reviravolta 
da maioria das organizações que, nos vários continentes, 
adotava o marxismo- leninismo, os fatores internos pesa
ram de forma determinante na decisão dos 700 delegados 
ao último Congresso do MPLA-Partido do Trabalho. De fa
to, a definição do partido como "partido de vanguarda da 
classe operária" revelou-se extremamente limitadora e 
afastou do MPLA grupos sociais importantes, cuja adesão, 
sobretudo numa fase de concorrência multipartidária, é es
sencial. 

"O nível de desenvolvimento da economia angolana e 
das forças produtivas correspondentes, agravado nos últi
mos 15 anos pela guerra e pela crise financeira 
internacio!lal, está longe de poder constituir a infra-estru
tura de um sistema político baseado nos princípios 
ideológicos da democracia popular e do socialismo", reco
nheceu, por outro lado, o presidente José Eduardo 
dos Santos, no discurso de abertura do III Congresso 

do MPLA-Partido do Trabalho. 
A necessidade de mobilizar as mais amplas camadas so

ciais para as tarefas políticas inerentes a um sistema 
multipartidário e também para poder solucionar os com
plexos problemas econômicos do país, alguns dos quais 
agravados pelo modelo excessivamente centralizado adota
do nos últimos 15 anos, convenceu, portanto, os 
congressistas de que era necessário transformar o MPLA
Partido do Trabalho de um partido de classe em um partido 
de massas. Como reflexo dessa decisão, por exemplo, reli
giosos e proprietários voltam a poder militar no partido. 

Outras mudanças - A alteração da linha político
ideológica e do caráter de classe do MPLA-Partido do Tra
balho foi acompanhada de uma renovação nos órgãos 
dirigentes da organização, que não deixa de ser surpreen
dente, pelo menos do ponto de vista numérico. 

De fato, pouco mais de 50% dos membros do anterior 
Comitê Central do partido viu sua reeleição negada pelos 
congressistas. Entre os dirigentes que saíram, destacam-se 
dois membros do Birô Político, Pedro Maria Tonha (Peda
lé), também ministro da Defesa, e Alexandre Rodrigues 
(Kito), coordenador da antiga Comissão de Revisão e Con
trole do partido, além de um membro do Secretariado, 
André Pitra (Petrof), e de vários embaixadores. Note-se que 
pesavam sobre alguns dos antigos dirigentes que não foram 
reeleitos vagas suspeitas de corrupção e até de possível 
participação num complô não-comprovado para derrubar o 
presidente angolano. 

O tema da corrupção, especialmente, pairou sobre os 

O Terceiro Congresso do MPLA-PT abandonou o 
marxismo-leninismo e introduziu reformas políticas e 
econômicas profundas 
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Savimbi sempre contou com o apoio da Casa Branca. Com 
Bush (foto 1), no Salão Oval em dezembro passado. José 

Eduardo dos Santos (foto 2): uma política audaz de abertura 

s>isdiasdoCongr sso,comoqueanl ipnndonspr ocupa
çõ s que os militanl s do MPLA-ParLido do Trabalho Lerão 
d enfrentnr, no c núrio mullipnrt.idúrio já anuncindo. O 
próprio president.e diss , t. mpos n!.t·i1s1 que a corrupção é 
os gundo probl ma mais grav do pnís, d pois da gu rra. 

Os r sult.ados da vot.aç{10 inLcrna r nlizada duranle o 
III Congresso d MPLA-Partido do Trabnlho, de um modo 
gemi confirmnram a t ndência renovndorn do pari.ido ma
nit ~tada sobr ludo no úlLimo ano, d pois que Dos Snnlos, 
no dia 12 d jan =>iro de 1990, anunciou a necessidade deam
plinçlio da d mo ra ia no pari.ido e na sociedade. Assi m, 

r x mplo, ent.rc oo 30 m mbros mnis votados do novo Co
mi!· nt.ral (o número t.ot.al é de 90), a maioria é compost.a 

l'j v ns de m nos 40 anos e esl...-\ clnrnm nle comprome
lida ·om as mudnnçns. 

Ent.retanlo, os m smos result.ados crinm t.ambém al
guns problemas, o mais complicndo dos quais é a 
r pres nt.aLividade r gional. Se é verdade que foram elci
los muitos dirigentes originários do centro e sul do país 
lzonas de iníluência dos rebeldes da Unila), acontece, 
igualmente, que deixaram d fazer pari.e do Comilê Cen
Lrnl importantes líderes locais de Cabinda, Catei.e e Bengo, 
três áreas poliLicamente sensíveis. Do mesmo modo, é es
C..'lSSO o número de intelectuais e de angolanos brancos que 
inLcgram o novo Comi Lê Cenlral. 

Os principais dirigentes do MPLA-Pari.ido do Trabalho 
estão conscientes dessas arestas por npmar. "O partido de-

U111a constituição n1oderna 

As autoridades angolanas 
estão empenhadas atual
mente na revisão da lei 
fundamental do país, o que 
será feito em duas fases. 
Inovações importantes es
tão previstas, como a 
constituição de regi me semi
p resi d en ci alista (à 

francesa), o fim da pena de 
morte e a criação de um sis
tema de economia mista. 

No que respeita à "revi
são parcial", a curto prazo, o 
Congresso formulou a reco
mendação de "consagrar na 
Constituição o multiparti
darismo e aprovar a 
principal legislação comple
mentar referente aos 
partidos políticos, associa
ções, direito de reunião e Lei 
de Imprensa; consagrar na 

Constituição a instituciona
lização das Forças Armadas 
nacionais, como instituição 
do Estado, apartidárias e 
subordinadas aos órgãos de 
soberania do Estado". E, em 

· segundo lugar, "que para o 
período compreendido entre 
a institucionalização do 
multi partidarismo e a reali
zação de eleições livres e 
gerais, os Organismos com
pelentes do Est.ado tomem 
as medidas necessárias com 
vistas a assegurar uma par
ticipação plena da sociedade 
civil, nos esforços do Estado 
de democratização crescen
te da sociedade .. . " 

Relativamente a "revi
são profunda" a longo prazo, 
o III Congresso recomendou, 

entre outras questões, que a 
Constituição preveja e ga
ranta: 

- A consagração de An-
gola como Estado 
democrático de direito. 

- O multipartidarismo e 
a participação dos partidos 
políticos na formação dos 
'Orgãos do Estado, através 
do sufrágio universal. 

- A despartidarização 
das Forças Armadas Nacio
nais e a sua subordinação 
aos órgãos de Soberania do 
Estado. 

- A ampliação do reco
nhecimento e da proteção 
dos direitos e liberdades 
pessoais. 

- A consagração da in
violabilidade da vida 
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humana, da liberdade de ex
pressão, associação, 
informação, imprensa, reli
g1ao, reunião e 
manifestação, a liberdade 
sindical, o direito à greve, a 
proibição do lockout e o di
reito à segurança social; 

- O direito à especia l 
proteção pelo Estado das 
viúvas e dos filhos menores 
do§l cidadãos que morreram 
na guerra, bem .como de to
do~ os cidadãos deficientes 
físicos e psíquicos em conse
quência da guerra. 

- Um sistema de "econo
mia mista" baseado nas leis 
do mercado, que garanta a 
mais ampla participação de 
todos os cidadãos na recu pe
r ação e desenvolvimento da 
economia nacional. .. 
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ve cuidar dos in Leresses de Lodos os grupos sociais e raciais, · 
como se faz em Lodo o mundo", afirmou Marcolino Moco, 
membro do Birô PolíLico e secreLllrio para os Assuntos Po
líLicos, originário do centro do país(Iluambo). Essa e outras 
quesLões relacionadas com a adequação da máquina parLi
dnria e da linha de atuação a adotar no futuro quadro 
multiparLidário serão discuLidas num Congresso ExLraor
dinário a realizar-se este ano, possivelmente até o mês de 
junho. 

A campanhajá começou-Ao abdicar c.le sua condição 
de parLido único, o MPLA-ParLido do Trabalho reLirou da 
Uni La o úlLimo preLexLo para prosseguir a guerra de deses
Labilizaçãoque, apoiada pelos EsLados Unidos e pela África 
do Sul, mantém há ló anos conLrâ o governo. 

Ao mesmo tempo, reno-
vando-se internamente e 
ampliando sua base social 
de apoio, antecipa a cam
panha eleitoral, cuja data 
depende de árduas negocia
ções de paz com a Unita, 
atualmente em curso, sob 
mediação de Portugal e ten
do os Estados Unidos e a 
União Soviética como obser
vadores. 

Nessa fase de transição 
para o multipartidarismo, 
as autoridades angolanas 
atuam em duas direções: a 
nível do Estado e da socie
dade, o objetivo é criar um 
quadro insliLucional que 
permiLa a realização de mu- Lopo do Nascimento 

danças num clima de 
estabilidade e concórdia, est:=mdo ~m curso, para isso, refor
mas no sistema político-econômico e também na 
administração, além de tuna abertura informativa. En
qua nto isso, o MPLA-Partido do Trabalho aprofunda as 
medidas para se modernizar int.ernamente, de cujo estudo 
foi encarregado o membro do Birô PolíLico e um notório re
novador, Lopo do Nascimento. 

São esperadas, para os próximos meses, medidas gover
namentais de profundo impacto social, em especial nas 
áreas do abastecimento, saúde e educaç..-'io. Certos observa
dores consideram também que o MPLA-Partido do 
Trabalho deve aprofundar as suas iniciativas políticas, 
aproximando-se, sobreLudo, de outras correntes e setores 
patrióticos e progressistas, para poder enfrentar os aliados 
dos Estados Unidos e da África do Sul. 

Afinal de contas, desgastado por 15 anos de exercício 
ininterrupto e solitário do poder - o que foi agravado pela 
guerra, pela crise financeira inLernacional e por uma acu
mulação de ei-ros inegáveis - o parLiclo, que levou Angola à 
independência, terá pela frente batalhas mui Lo cluras e 
complexas. • 

Aproximação con1 a I.S. 
Pontos principais da resolução aprovada pelo III 
Congresso do MPLA-Partido do Trabalho: 

Organização e atividade político-partidária 
*Observara maior descentralização no processo 

de alargamento da base social do padido, de manei
ra a corresponder ao seu caráter de partido de 
massas;* Substituir os métodos administrativos de 
trabalho pelo contato direto com o povo ... 

Sistema político * Proceder à revisão da Lei Constitucional, que 
deve abranger todos os domínios da vida da socieda
de e do Estado e consagl'ar o multipa1'tidarismo e o 
Estado baseado na unidade nacional e no pluralis
mo;* Prosseguir a reforma administrativa com a 
transformação concreta das entidades e do aparelho 
de administração pública; * dinamizar a aplicação 
de uma política de itúo1·mação baseada na preserva
ção dos valores inalienáveis da independência, 
sobe1·ania e unidade nacional; p1·omoção da demo
cracia e do progresso social e incentivo de um debate 
de idéias organizado e sério, assim como da partici
pação democrática dos cidadãos em todos os 
domínios da vida; formação de uma opinião pública 
informada, patriótica, participativa, cdtica e res-1 
ponsável; defesa da paz, solidariedade internacional · 
e amizade enfre os povos. 

Participação da sociedade civil 
* Defender uma participação mais atuante das 

m·ganizações de massas e sociais;* Incentivar a cria
ção de novas associações sócio- profissionais, 
culturais, cívicas e ouh-as organizações não-gover· 
namentais; * Continuar a pugnar pela promoção e 
participação ativa da mulher na vida política, econô
mica, social e cultu1·al do país.* Envidai• todos os 
esforços para o desenvolvimento e fortalecimento do 
movimento juvenil.* Pugnar por uma maior parti
cipação das instituições religiosas. 

Direção da economia 
* Materializai· as medidas que visem à estabiliza

ção da situação financeira e a valorização da moeda 
e do salário.* Maior autonomia administrativa e de 
gestão dos órgãos de poder local; * prestar particu
lar atenção às províncias onde as incidências da 
guerra mais se fazem sentil; à política agrária e de 
desenvolvimento rural, com o objetivo fundamental , 
de obter a auto-suficiência alimentai; e à investiga
ção científica aplicada ao desenvolvimento. 

Política externa 
1 * Reforçar e ampliar as relações com os partidos 

membros da Inteniacional Socialista e outros parti- , 
dos progressistas;* privilegiar relações com os 
partidos amigos dos países africanos de língua ofi-

1 

. 1 1 eia portuguesa; * continuar a pugnar pela 
ampliação das relações sul/sul. 

1 
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Unita aposta na guerra 
pesar da abertura democrática iniciada pelas auto-

Aridades angolanas, a Unita, organização rebelde 
1 chefiada por Jonas Savimbi, continua a apostar na 
1 guerra. Depois de ver fracassada a sua tentativa de impor 

wu modelo bipartidário em Angola, graças à decisão do pró
prio MPLA-Partido do Trabalho de criar um sistema auten
ticamente multipartidário, os rebeldes recusa am-se, até o 
início de fevereiro, a assinar um cessar-fogo, primeiro pas
so para a completa pacificação do país e para a realização 
de eleições gerais. 

No dia 4 de fevereiro, aniversário do início da luta ar
mada de libertação nacional (desencadeada em 1961 pelo 
MPLA), o presidente José Eduardo dos Santos denw1ciou, 
num comício em Cabinda, que homens chefiados por Sa
vimbi concentravam enorme quantidade de meios bélicos 
nas imediações da cidade de Kuito, capital do Bié (centro
sul do país), com o objetivo de tomá-la . Note-se que, depois 
de 15 anos de guerra, e apesar de contar com o apoio maciço 
dos Estados Unidos e da África do Sul, a Uni ta não conse
guiu tomar nenhuma capital da província. 

Coincidentémente, ou nem tanto, a tentativa de ocupa
ção do Kuito ocorria na véspera de mais uma rodada de 
conversações de paz entre o governo e a Uni ta, iniciada no 
dia 7 de fevereiro, em Lisboa. Não é a primeira vez que os 
rebeldes fazem uma ofensiva militar dias antes de uma 
reunião de paz. Desta vez, porém, e segundo consideram os 
observadores políticos em Luanda:, seu objetivo é mais am
bicioso: trata-se de conseguir uma posição de força nas 
complexas discussões que se seguirão ao cessar-fogo, com 
vistas à formação de um exército único - condição imposta 
pelas autoridades para realizar eleições, o que a Uni ta e os 
Estados Unidos já aceitaram. 

"A constituição do ex~rcito único é a questão principal 
das conversações" - concordou Lopo do Nascimento, chefe 
da del gação governamental nas negociações de paz, esco
lhido pessoalmente pelo presidente José Eduardo dos 
Santos. C rtas informações não confirmadas oficialmente 
mencionam um projeto elaborado pelas d uns grandes po
tências (que participam das negociações de paz como 
observadores), o qual prevê um exército único de 60 milho
mens, com 20 generais (12 indicados pelo governo e 8 pela 
Uni ta). Oobjeti oda Uni ta, aoiniciarumaofensivamilitar 
quando o cessar-fogo parece irreversível, é proceder a um 
recrutamento forçado do maior número possível de ho
mens. Desta forma, buscaria aumentar o seu poder de 
barganha durante as discussões para formar o exército úni
co - segundo explicou Lopo do Nascimento, em breve 
passagem pelo Rio de Janeiro. 

Outra questão-chave é a do prazo para a realização das 
eleições gerais. As autoridades angolanas propõem três 
anos a p6s o cessar-fogo, argumentando ser necessário tem
po para constituir de forma adequada o exército único e 
também para proceder ao recenseamento da população 
(não realizado há mais de 20 anos) e dos eleitores, além de 
criar as condições para a livre circulação de pessoas e de 
bens. A Unita, por sua vez, quer eleições em apenas um 
ano, o que os observadores interpretam como um sinal do 
seu receio de que, terminada a guerra, poderá fragmentar
se. A poderosa igreja católica angolana concorda com os 
argumentos governamentais de que é preciso mais do que 
um ano para preparar as eleições, mas não fala de prazos. 
É provável que as eleições sejam efetuadas em 18 ou 24 me
ses depois do cessar-fogo, como, aliás, os próprios Estados 
Unidos já deram a entender. 

A insistência da Uni ta em manter a guerra é atribuída 
por alguns analistas principalmente à sua aliança com os 
círculos mais conservadores da África do Sul. A lógica des
ses setores seria a seguinte: se o problema de Angola for 
resolvido rapidamente, isso significa que as pressões inter
nacionais se concentrarão na exigência de uma solução 
para a questão sul-africana, daí a necessidade de prolongar 
ao máximo a guerra de Angola. O governo do presidente De 
Klerk tem desmentido o prosseguimento do apoio à Uni ta, 
mas a verdade é que dezenas de assessores militares sul
africanos continuam na Jamba (quartel-general dos 
rebeldes) e todos os dias entra equipamento militar oriun
do de Pretória no sul de Angola, via Botsuana e a faixa de 
Caprivi, na Namíbia. Quanto aos Estados Unidos,já reite
raram que continuarão a apoiar a Uni ta. ''É o nosso papel 
histórico", afirmou Herman Cohen, subsecretário de Esta
do para os assuntos africanos. (J.M) • 



SUPLEMENTO BRASIL 
A semanas da entrada em vigor 

do novo Código de Defesa do 
Consumidor, os clientes de 

planos privados de saúde 
vivem incertezas. 

Por decisão unilateral dessas entidades, os 
contratos estão sendo modificados de forma 

impositiva, resultando em aumento de 
mensalidades e limites no alcance dos 
atendimentos, segundo as queixas dos 

consumidores desses serviços 

42 

Os debatidos Centros 
Integrados de Educação 

Pública-Ciep começam a ter 
seus resultados analisados. 
A avaliação indica que o modelo, além de 

apropriado às urgências educacionais do país, é 
superior à escola comum, de dois ou três turnos. 

Mais que um prédio especial, o programa dos 
Cieps é uma nova filosofia educacional, diz 

pesquisa universitária 

50 

O narcotráfico assumiu 
proporções tão gigantescas, 

que deixou de ser apenas um 
problema de costumes, para se 
transformar em aguda questão 

econômica internacional. 
Os produtores do Terceiro Mundo drenam para 
seus países bilhões de dólares dos países ricos, 
especialmente dos Estados Unidos, a cada ano. 

E este é o motor da reação norte- americana, 
que, com polícia e tropas, caça os 

narcotraficantes e seus laboratórios de cocaína · 
nas selvas sul-americanas 
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A saúde insegura 
Mudanças repentinas 
de contrato 
prejudicam milhões 
de pessoas que 
paga1n planos de 
atendimento médico 

Antônio Carlos Cunha 

º
governo Collor quer obrigar, a 
partir do segundo semestre deste 
ano, todas as empresas que ven-

1 dem planos de saúde a se transformarem 
e em seguradoras. A explicação para isso é 

que elas prestam um serviço que tem a 
natureza de seguro, mas não estão sujei
tas às regulamentações impostas às se-

e guradoras, ficando, inclusive, à margem 
e das fiscalizações sobre o setor, realizadas 
1 pela Superintendência de Seguros Priva
i dos-Susep. 

l ~ A decisão do governo, que, coinciden
temen te, atende a interesses das 

e próprias empresas vendedoras dos pia
' nos de saúde, poderá, no entanto, 
I prejudicar mais de 20 milhões de pessoas 
I usuárias desses serviços em todo o país, 

caso sejam permitidos os mesmos proce
dimentos adotados pela Golden Cross 
Assistência Internacional de Saúde. 

A empresa saiu na frente e criou a 
Golden Cross Seguradora, passando, 
desde o início de janeiro, a cancelar uni
lateralmente os contratos com seus 
associados e a impor-lhes o seguro, atra
vés de um novo contrato.Tais 
procedimentos, entretanto, foram consi
derados ilegais pelo juiz da 26~ Vara 
Cível do Rio, Waldir Ramos Cavalcante, 
que, na última semana de janeiro, conce
deu liminar impedindo os cancelamentos 
unilaterais dos contratos. A Golden 
Cross tem como sócios na seguradora Ro
berto Marinho (Organizações Globo) e o 

_ grupo Bradesco. 

Bw·la à lei - Segundo os advogados 
que acompanharam o processo junto à 
261 Vara Cível, o juiz Waldir Cavalcante 
chama de nítido abuso a atitude da Gold
en Cross, que "criou um artifício para 
escapar do controle de preço e do número 
de BTN's cobrado aos associados". 

O histórico desse mais recente caso 
entre ajustiça e a Golden Cross data do 
dia 5 de novembro do ano passado, quan
do o conselho de administração da 
empresa extinguiu os planos de saúde. 
Em seguida, através de cartas impes
soais, sob a forma de impresso, a empresa 
comunicou a decisão aos seus associados, 
informando- lhes, contudo, que, para con
tinuarem com a assistência de saúde, 
teriam que aceitar novo vontrato, tor
nando-se, doravante, um segurado. A 
concordância do associado com a sua no
va condição seria feita mediante o 
pagamento da primeira prestação (agora 
chamada de "prêmio") do novo carnê, cu
jos valores já estavam majorados em 
80%, em média, em forma de BTN's. 

Não foi só o juiz Waldir Cavalcante 
que entendeu a iniciativa da Golden 
Cross como um engodo, para burlar a de
cisão judicial anterior, que manteve as 
prestações de todas as empresas de pla
nos de saúde nas quantidades de BTN's 
contratadas em outubro de 1989. Éaopi
nião, por exemplo, do jornalista Antônio 
Avertano Rocha, associado há 12 anos à 
Golden. De repente, ele se viu na contin
gência de se desligar do sistema ou de 

Hélio Gama, auxiliado por Heloísa Carpena, 
levou o caso à Justiça 

Para fugir da agonia do atendimento público, 
a classe média entrou nos planos privados 

pagar mensalidades 100% mais caras em 
valores reais. 

"Ao transformar-se em seguradora e 
ao extinguir todos os contratos, de forma 
arbitrária e sem qualquer respeito pelo 
quadro social, a empresa nada mais fez 
do que se desvencilhar da obrigação de 
cumprir o mandado judicial e poder, as
sim, sob o pretexto de passar a reger-se 
pelas normas da Susep, aumentar a 
quantidade de BTN dos contratos, toda 
vez que lhe convier. Por outro lado, a car
ga de serviços que era obrigada a prestar, 
por força de contratos antigos, foi bastan
te reduzida, e a introdução, nos novos 
contratos, do sistema de reembolso sim
plesmente desfigura os objetivos iniciais 
do contrato original, que eram os de ob
ter-se uma assistência médico
hospitalar compatível com a condição so
cial dos associados". 

Segundo o jornalista, o cidadão de 
classe média perdeu, assim, a condição 
de poder manter um plano de assistência 
médica para seus familiares, tendo que 
se conformar, agora, com a precariedade 
dos serviços da previdência social oficial. 
"O ano de 1990", assinala ele, "marcou, 
em definitivo, a degradação social que vi
ve a classe média brasileira, que teve sua 
poupança confiscada e o salário em fran
co processo de redução, perdendo acesso 
à educação, saúde e habitação digna". 

Claúsulas leoninas - O supervisor 
da Equipe de Proteção ao Consumidor, 
órgão da Procuradoria de Justiça do Es
tado do Rio de Janeiro, Hélio Gama, foi 
quem conseguiu duas decisões judiciais 
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proibindo, com efeito retroativo a outu
bro de 1989, o aumento das quantidades 
de BTN's pagas pelos associados dos pla
nos de saúde, além de impedir o 
cancelamento unilateral dos contratos. 
Segundo ele, é até salutar a transforma
ção do sistema em seguro de saúde, a 
exemplo do que ocorre em diversos paí
ses. "O que se questiona", explica, "é a 
forma arbitrária, trazendo ônus imediato 
para o consumidor, o qual, sendo inteira
mente desrespeitado nos seus direitos, é 
obrigado a aceitar cláusulas contratuais 
leoninas e ilegais". 

A advogada Heloísa Carpena, da 
Equipe de Proteção ao Consumidor, 
afirma que o chamado regime de livre 
escolha, pelo qual o segurado que 
aceitasse o novo contra to teria direi to 
à escolha do médico, clínica especiali
zada ou hospital para atendê- lo, é 
mais um '1eitinho" de a empresa en
ganar o consumidor: "O usuário 
escolhe, mas tem que pagar logo, pa
ra ser reembolsado mais tarde pela 
seguradora. Aí aparecem dois proble
mas. O primeiro é que o reembolso 
está limitado às tabelas da própria 
Golden Cross e da Associação Médica 
Brasileira- AMB, que estabelece os 
pisos de remuneração. Ninguém co
bra o piso, mas a partir do piso. 
Então, o usuário vai pagar um valor 

!} 

Pelo novo contrato, o segurado poderá 
continuar usando a rede credenciada, 
mas, no caso da Golden Cross, ele não 
tem a garantia de que esta rede continua
rá existindo, porque a cláusula 7.2 
reserva à seguradora "o direito de cance
lar o credenciamento de hospitais, 
médicos, laboratórios e demais atendi
mentos a que se obriga ... " 

Outros aspectos, claramente prejudi
ciais ao consumidor, compreendem as 
cláusulas 12 e 13, com diversos subitens, 
que estabelecem prazos, as formas e os 
reajustes dos pagamentos dos prêmios 

e receber sempre menos do que de- Avertano: o consumidor desrespeitado 

sembolsou. O segundo problema é 
que não há prazo fixado em contrato para 
o reembolso, nem existe .cláusula deter
minando que o valor pago pelo segurado 
ao ser reembolsado será corrigido mone
tariamente. Numa economia de inflação, 
como a nossa, isso é totalmente injusto, 
até mesmo porque a seguradora, no que 
diz respeito aos prêmios que recebe dos 
segurados, prevê correção monetária, 
multa e suspensão automática do contra
to, diante de qualquer atraso de 
pagamento". 

Outras irregularidades - Pelos 
contratos antigos, basta ao associado 
procurar o médico ou o hospital creden
ciados e, ao término da consulta ou da 
internação, assinar o comprovante dos 
serviços prestados. O pagamento é feito 
diretamente pela empresa do plano de 
saúde ao hospital, ou ao médico que pres
tou o atendimento. 

(prestações). São enumeradas as hipóte-
ses que autorizam o aumento no número 
de BTN's, que cada faixa etária de segu
rados paga mensalmente. 

"As hipóteses", denuncia Heloísa, 
"prevêem, inclusive, awnentos nas quan
tidades de BTN's, até para o caso de a 
direção da seguradora vir a entender que 
a prestação tornou-se insuficiente para 
cobrir a parte do lucro da empresa, o que 
é facilmente comprovável. Isto coloca o 
consumidor por inteiro à mercê da segu
radora, sem qualquer garantia de 
contrapartida pelo que está pagando". 

Mas, não é apenas por esses proble
mas que a Equipe de Proteção ao 
Consumidor está recebendo, diariamen
te, no Rio de Janeiro, mais de 50 
reclamações de associados da Golden 
Cross, que se negam a aceitar a extinção 
dos contratos antigos para passarem 'à 
condição de segurados. 

Outra cláusula polêmica, entre as di
versas que tratam da não- cobertura de 
despesas, é a que exclui a geriatria do 
reembolso do seguro ou de atendimento 
médico-hospitalar na rede credenciada. 

Acontece que pessoas de 70 anos são 
aceitas ·como seguradas, desde que pa
guem prestações correspondentes à sua 
faixa etária, considerada de alto riscó e, 
por isto, com valoreé até dez vezes acima 
do que paga, por exemplo, um adulto na 
faixa dos 40 anos. 

É claro que, acima dos 70 anos, pode 
vir a ficar fácil para a seguradora deixar 

de cobrir determinadas despesas, 
com base nessa cláusula. Para piorar 
a situação, a cláusula 14 estabelece 
que as divergências de natureza clí
nica serão dirimidas por junta de 
três médicos, um da seguradora, ou
tro do segurado e um terceiro de 
ambos os lados, sendo que caqa con
tratante paga o profissional que 
nomear e a remuneração do terceiro 
é dividido em partes iguais. 

· Muitas vezes, toda essa despêsa 
não compensará o valor da dívida a 
ser dirimida. E~e problema já ocors 
reu, por exemplo, com uma senhora, 
que, sem opção, aceitou o novo con
trato, tornando-se uma segurada. 
Quando teve que ser assistida em um 
hospital, foi ávisada de que a cober-
tura das despesas seria parcial, por 
causa da cláusula que exclui a geria

tria do atendimento. 
Para Heloísa, se o plano de seguro fos

se bom, seria oferecido opcionalmente e 
não de forma compulsória. "O que foi feito 
contra o associado antigo da Golden 
Cross", lembra ela, "desrespeitou o que 
estava no contrato. Não respeitaram se
quer os 30 dias previstos, em caso de 
rescisão. Mandaram correspondência co
municando a extinção dos planos, mas 
eles não têm sequer como comprovar ore
cebimento desta correspondência pelos 
associàdos. O direito de rescisão, embora 
esteja no contrato, nunca foi discutido 
com os associados, que aceitaram a clásu
la obrigados, embora tivessem de 
cumprir carência de dois anos, pagando 
mensalmente as prestações. Se tiveram 
de esperar dois anos para usar plena
mente o plano de saúde, não se pode 
agora aceitar que tudo seja extinto, em 
apenas 30 dias". o 
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A tecnologia cria novas formas de organização do trabalho, com amplos reflexos sociais e produtivos 

Rumo à fábrica 
automatizada 

A auto1nação industrial é u1n processo cada dia 1nais 
extenso na produção e lança desafios econô1nicos) ·culturais 

e políticos a toda a hu1nanidade 

Marco Antonio Leite Brandão* 
rocura-se neste texto apresentar alguns aspectos da 

Pautomação flexível. Através de textos de Pedrosa, Co
riat, Feldman, Salerno, Herz e outros, nosso objetivo 

é fornecer ao leitor uma visão introdutória sobre aspectos 
básicos da automação flexível, seu impacto e perspectivas. 

Característica da transição da fábrica "tradicional" para 
a fábrica "flexível" são os novos paradigmas de organização 
do processo produtivo em busca da integração, produtivida
de e flexibilidade. 

Com Coriat e Pedrosa são levantadas questões funda
J mentais: a) o esgotamento do paradigma clássico do 

Taylorismo e Fordismo; e b) a grande corporação capitalis-

ta. 
Coriat (1988) comenta que "os paradigmas clássicos _da 

organização do trabalho, baseados no Taylorismo e no For
dismo, estão sendo renovados ou substituídos por novos 
paradigmas. Observa-se o esgotamento desta estratégia de 
organização científica do trabalho, da engenharia produtiva 
e, naturalmente, com conseqüente reflexo sobre sindicatos, 
partidos políticos e porta-vozes do proletariado - e assala
riados em geral- e, de outro, o reflexo da nova organização 
por parte dos gerentes do capital". 

Produtividade-Diz ainda Coriat: "Duas idéias devem 
ser registradas, quanto ao contexto da nova çiutomação. Ela 
é resultante da combinação de duas séries de novas exigên-
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cias: a primeira é renovar os suportes e os mecanismos clás
sicos para o desempenho dos ganhos de produtividade. A 
racionalização, do tipo Taylorista e Fordista, alcançou seus 
limites, tanto sociais (instabilidades nos processos de tra
balho baseados no parcelamento), quanto técnico-científico 
(perda de balanceamento, encadeamento ... ). A segunda é 
obter dos equipamentos e de suas combinações a capacidade 
de fabricação em lotes de produtos diferenciados, destina
dos e adaptáveis a uma demanda que tornou-se instável, 
seja em quantidade, seja em qualidade ( ... ). A redução dos 
custos de produção é buscada, desta forma, menos a partir 
da intensificação do trabalho vivo - chave da eficiência tay
lorista - do que pela produtividade da máquina". 

Mário Pedrosa 1 

empreendeu um ex
traordinário estudo 
sobre o desenvolvi
mento da grande 
corporação capitalista 
e o impacto da revolu
çã o tecnológica e 
científica. É curioso 
que praticamente ine
xista em nosso país, 
em trabalhos de estu
diosos e pesquisa
dores sobre estas 
questões, referência à 
obra deste autor. 

I 

• 

o seu controle está nas mãos de grupos cada vez mais oli
gárquicos. Com todas as suas ramificações pela vida 
econômica, social, cultural, científica, tecnológica do país 
(nota: referência aos EUA), o móvel íntimo que a impele e 
a põe em movimento é ainda privado. Sua finalidade intrín
seca é o lucro, lucro que, se dispersa em parte, se acumula 
também, se concentra em relativamente poucas 
mãos( ... ).". 

"Assim, em nome da revolução industrial tecnológica 
que representa a automação, a gerência das grandes corpo
rações tem a mesma visão, em face do trabalhador, que 
tinha em Taylor, o gênio da primeira revolução técnica do 
trabalho, o criador da produção em série, quando dizia: "A 

Comenta Pedrosa 
(1966): ''Na realidade 
do desenvolvimento 
da corporação, os po
deres da gerência se 
vão constantemente 
ampliando delegados 
a grupos determina
dos den~o da 

Os avanços estabelecem a superação do capitalismo individualista em favor do capitalismo corporativo 

empresa. Esses poderes se concentravam, primeiramente, 
nas a tividades técnicas conducentes ao I ucro. Depois, os po~ 
deres delegados já tinham a ver com a distribuição dos 
lucros e interesses entre holdcrs de obrigações. O controle 
se distancia da propriedade, à medida que, dentro da cor
poração, os poderes alcançam já um estágio que dá, aos que 
têm controle, a faculdade de usá-los contra os interesses da 
propriedade(. .. )". 

"A evolução do processo é, como se vê, no sentido de de
sapropriar os proprietários capitalistas em benefício do 
pessoal de dentro da sociedade, superintendentes e admi
nistradores , todo um grupo social novo, que vai saindo como 
um filão da ganga capitalista propriamente dita. Aproprie
dade priva da vai sendo expelida da grande unidade 
produtiva, que é a corporação( ... ). Os teóricos e panegiristas 
da corporação pretendem ter ela ultrapassado a esfera do 
capitalismo individualista, em que a propriedade privada se 
identificava como o dono pessoal da empresa. Mas, isso não 
é tudo, pois se a propriedade se volatiza em títulos, ações, 

ta.refa, que um homem numa produção pode executar, e o sa
lário, que deverá receber para executar essa tarefa, são 
questões que podem ser determinadas por investigação de 
peritos e assim deverão ser determinadas( ... ). Os trabalha
dores, o que devem fazer é o que lhes diz, e sem fazer 
perguntas ou sugestões". Era um conceito feudal num ho
mem de gênio; agora, o mesmo conceito é proclamado, mas 
já não por um homem de gênio e sim por uma equipe anô
nima de burocratas". 

Novas estruturas-Aponta Salerno (1988) que: ''É bas
tante comum a associação de novas tecnologias com novas 
formas de organização da produção e do trabalho. Paralela
mente aos robôs, comandos numéricos, controladores 
lógico-programáveis, etc., são introduzidos sistemasjust
in-time / Kanaban, tecnologia de grupo (não confundir com 
os grupos semi-autônomos suecos), células de fabricação, 1 

sistema flexível de fabricação (FMS), etc.". 
Quanto à flexibilidade e produtividade, Ferreira (1987) 



nejamento e controle. A 
dinâmica intrínseca é 
um critério de integra
ção e flexibilização, 
onde o conceito de feed
bach (realimentação) e 
closed- loop (malha fe
cl1ada) e base de dados 
é estrutural, comple
mentando-se num alto 
índice de produtivida
de. 

Por trás do Mazda japonês, um tipo de relaçao nova entre a empresa e o empregado 

Os FMS (Flexible 
Manufapturing Sys
tem) combinam má
quinas de controle nu
mérico, robôs, sistemas 
automáticos de contro
le, armazenamento, · 
transporte, etc .. Cons
titui-se no pata mar 
anterior ao que se de
nomina CIM. A 

comenta: "A perda de flexibilidade é ei,.-plicada pela limita
ção que os sistemas de carga/descarga têm em lidar com 
peças de tamanhos, especificações de precisão e pesos dife
rentes. Se os lotes de peças exigem ferramentas de 
usinagem muito diversas, o problema é agravado. Para re
solver esta limitação, desenvolveu-se a Tecnologia de 
Grupo. Esta tecnologia consiste na classificação de peças e 
componentes que tenham característica comum em termos 
geométricos, de peso, volume ou material empregado. Por 
meio desta classificação, obtêm-se famílias de peças, que 
apresentam requisitos de usinagem similares. A tecnologia 
de grupo permite racionalizar o planejamento de produção, 
fazendo com que peças similares sejam produzidas dentro 
de uma mesma ilha de automação. Isto exige que a organi
zação seja reestruturada, em comparação com a existente 
na base técnica eletromecânica; onde a flexibilidade e qua
lificação do trabalhador humano permitem que ele produza 
peças com especificações técnicas díspares, à semelhança do 
artesão". 

Engelberger (Bylinski, 1981) observa: "CAD/CAM -
computer aided design/ computer aided manufacturing -
tem mais potencial para aumentar a produtividade do que 
qualquer outro desenvolvimento, desde a eletricidade". 
Harvey (1984) diz: "Os robôs são um componente do sistema 
e célula de fabricação flexível. A interação funcional é outra 
direção do desenvolvimento do software. Resumidamente, 
isto significa que as aplicações de soft.ware não são apenas 
fisicamente integradas, mas, também, logicamente". 

Liberando mão-de-obra - Basicamente o CIM (Com
puter Integrated Manufacturing) é uma metodologia de 
automação do processo de geração, de filtragem e distribui
ção da informação entre os sistemas computacionais, para 
estabelecer, sob um critério ótimo, _um eficaz e eficiente pia-

concepção com auxílio do computador corresponde ao CAD 
(Computer Aided Design), que automatiza e otimiza as con
cepções dos projetistas. Feito o projeto, 
computacionalmente, os dados são fornecidos ao CAE (Com
puter Aided Engineering) para verificação da 
exeqüibilidade técnica e econôm,ica do projeto concebido e 
simulado. Os dados são enviados ao CAM (Computer Aided 
Manufacturing), que envia os sinais para as máquinas- fe
rramentas controladas por computador, aos robôs, AGVs, 
sistemas automáticos de armazenamento, etc., para fabri
cação do produto. 

O processo de consumo de matérias-primas é acompa
nhado em tempo real por sistemas como, por exemplo, o 
MRP (Manufacturing Resource Planning). 

A atualização da base de dados de todo o sistema é si
multânea, em tempo real integrado aos departamentos de 
finanças, marketing, compras etc .. 

Vaticina Rattner (1985): "Aos países em desenvolvimen
to, e especialmente nos NICs (os novos países 
industrializados), que conheceram um surto intenso de in
dustrialização nas últimas duas décadas, a situação 
afigura-se como muito mais grave. Com a introdução pro
gressiva dos robôs, o custo de produção tende a baixar, o que 
levará as em presai; transnacionais a reduzirem seus inves
timentos em instalações industriais no Terceiro Mundo, ou 
mantê-los altamente automatizados, buscando aproveitar o 
baixo custo das matérias-primas e os eventuais incentivos 
fiscais". 

O fator qualidade - Feigenbaum (1957) sintetiza a in
teração entre qualidade e processo de automação: ''Teremos 
maiores problemas de qualidade - não menores. Teremos 
maiores e mais pressões sobre os_ custos da qualidade, de al
to nível de controle de qualidade. De fato, a menos que o 
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controle de qualidade seja realmente feito, não haverá pro
dução automatizada". 

Cerca de 30 anos depois, o vaticínio de Feigenbaum é 
confirmado por lshikawa (1985): "É verdade que a melhora 
da qualidade representa um aumento de custos. Mas, a me
ta da qualidade deve ser estabelecida, tendo em mente as 
necessidades do conswnidor e, se for o caso, o mercado in
ternacional. Ademais, quanto mais próximo se chega da 
qualidade ideal, menores são os defeitos, as quebras e os 
custos, e aumenta a produtividade. Sem isso, a automação 
e o uso de robôs na produção seriam impossíveis. A melhora 
de qualidade propicia a redução dos custos, favorece o au
mento das vendas e, conseqüentemente, dos lucros". 

Era da informática - Herz (1989), ao comentar sobre 
o "Domínio da Microeletrônica" - base técnica da era pós
industrial - verifica que "da mesma forma que, no passado, 

mitiu investimentos estrangeiros nesse setor, por conside
rá-lo de segurança nacional. O resultado não poderia ter 
sido pior: hoje, o Brasil está praticamente dependente do 
fornecimento de Cls do exterior. Isso reflete não s6 no ex
cessivo custo dos nossos produtos de informática, mas, 
também, e principalmente, na dificuldade da indústria da 
informática estabelecida no país em acompanhar a dinãmi
ca do desenvolvimento de novas tecnologias". 

Homem-Organização - Verifica Pizza Júnior(1985): 
''Registra-se a denúncia de William White como reação à in
vasão da esfera privada do indivíduo por parte da 
organização, vale dizer, da mecanização da sua vida. O que 
White denomina homem-organização não se restringe 
àquelas pessoas que apenas trabalham para a Organização, 
mas que pertencem a ela, as que saíram de suas casas, fisica 
e espiritualmente, para tomar os votos da vida organizacio-

No mundo que avança sobre o cosmos, a transformação dos processos produtivos lança o desafio de nova organização 

a energia alimentava o progresso da hmt.anidade, nos dias 
atuais, e cada vez mais no futuro, a informação será a ma
téria-prima que condicionará a criação de riqueza na terra. 
Praticamente, todas as tecnologias utilizadas na geração, 
transmissão, arquivamento e processamento da informação 
utilizam a microeletrônica e, mais especificamente, os Cls 
(circuitos integrados), como ingredientes básicos( ... ) Quan
do a política nacional de informática brasileira foi 
estabelecida nos anos 70, as autoridades falharam em re
conhecer que jamais teríamos condições de construir wna 
legítima indústria de informática, com algum nível de au
tonomia, capaz de acompanhar em tempo hábil as inov"ações 
tecnológicas no setor, sem os recursos necessários para de
senvolver o elemento básico dessa indústria: o circuito 
integrado. As empresas nacionais não estavam em condi
ções de alocar os vultosos recursos financeiros requeridos 
para se implantar uma indústria de Cls e o governo não per-

nal, e que são a mente e a alma de nossas maiores institui
ções de autoperpetuação". 

No excelente estudo "O poder e difusão dos quadrinhos 
japoneses como reflexo da sociedade nipônica", Luy
ten(1988) registra uma declaração de um trabalhador 
japonês, funcionário de uma grande corporação: "Embora 
sendo apenas wn indivíduo, mera formiguinha numa imen
sidão operacional, sinto-me importante porque meu esforço, 
diluído nwn forte rio de energia hwnana, flui maviosamen
te no oceano da vitória. Como sou parte integrante da minha 
companhia, dedicando a ela todas as forças e energias, sin
to-me com se fosse a própria Mitsubishi. Percebo que as 
pessoas no metrô olham com inveja para o distintivo na mi
nha lapela: três losangos apontados em todas direções, 
fortes e persistentes. Represento e sou a Mitsubishi". 

Máquina X tr~balho - Procurou-se nos limites deste 
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texto fornecer ao leitor uma visão sistêmica do processo de 
automação rumo à fábrica "flexível". Através de textos de 
autores como Pedrosa, Coriat, Feldman, Ishikawa e outros 
nosso objetivo foi que funcionassem com um "dia!", tendo co
mo "display" o diagrama criado por Fukushi atai. 

Como se vê, a questão do impacto da automaçlio flexí el 
é bastante complexa. 

"A flexibilidade passa a ser obtida a partir dos próprios 
equipamentos e não mais, necessa
riamente, a partir do trabalho" (Fe
rreira, 1987). 

'·Hoje os robôs já competem em 
pé de igualdade até mesmo com a 
mão-de-obra barata, com a existen
te nos países do Terceiro Mtmdo, e 
por isso estão ameaçando empre
gos em diversos setores da 
economia. l\Iuitas empresas multi
nacionais, que se instalavam em 
países subdesenvolvidos para se 
utilizar do recurso {mão-de-obra 
baraw}, já estão pensando em re
verter ess..'1. tendência e concentrar 
suas operações nos seus próprios 
países de origem, utilizando robôs 
para baratear seus custos" (Feld
man, 1988). 

Pedrosa (1966) apresenta um 
vaticínio que me parece bastante 
instigante e propício a profunda re
flexão: "A ameaça da automação 
pesa sobre a classe dos assalaria
dos, a classe que se chama em 
tempos mais heróicos de classe 
operária. Essa classe seria assim 
ainda capaz de exercer alguma es
pécie de ação internacional 

ta a novos produtos de consumismo em massa). O homem 
não será mais o animal racional da tecnologia, nem o ho
mem simbólico de Cassirer, nem o animal capaz de fabular 
de Marx, mas o animal que consome. A sperança deles é a 
transposição à soei dade de monadologia de Leibnitz. Cada 
indi íduo é uma magnitud divisível infinitamente, e apto, 
pois, a consumir ad i11fí11itwn". 

A possibilidade diagnosticada por Pedrosa é terrível. 

(conjugada a uma ação interna, na- Começa a surgir o homem-organização, aquele que centra sua vida em servir à empresa 

cional) suscetível de encaminhar o 
processo de automação não apenas num sentido tecnologi
camente revolucionário, mas afastá-lo da via tenebrosa, 
atual, quando é conduzido por um miserável empirismo? 
Este, com efeito, consiste em deixar crescer a ritmos cada 
vez mais intensos o desemprego estrutural e procurar pa
liativos compensatórios do maior ecletismo, projetos 
governamentais assistenciais limitados e isolados, reivindi
cações sindicais defensivas e, por todos os meios, artiffciais 
e inaturais, o incremento até a maximização absoluta do 
trabalho supérfluo, o consumo conspícuo, os serviços p::ira
si tas e a criadagem multiplicada, além de espetáculos, 
divertimentos, esportes, lazeres, disseminação sistemática 
das puerilidades modernas, utilização das crises, doenças e 
excitações, tudo em massa e tudo o que o indivíduo, como or
ganismo, pode consumir, reclamado pelo seu 
funcionamento fisiológico ou não, ou apenas percebido limi
narmente (a percepção liminar é um mercado novo, já 
cientificamente estudado e de elasticidade calculada, aber-

Concluímos com Pizza Júnior (1985), que encerra o estudo 
''Máquinas e Mecanismos", dizendo que: "O presente artigo 
não pretende fazer apologia de eras pretéritas, nem execrar 
os tempos modernos - Jaspers adverte que temos· apenas 
uma realidade, a do aqui e agora! É um privilégio viver nes
ta época , em que, pela primeira vez na história da 
humanidade, pode-se concretizar o sonho de acabar com as 
doenças, a escravidão, a miséria. Para isso, foi necessário 
um pacto fáustico, que resultou em espetacular progresso 
material, mas inegável pobreza de espírito; é preciso rom
per esse pacto. É necessário que se proceda a uma 
restauração do legado clássico, para permitir refazer-se a 
realidade multidimensional abandonada com a eleição da 
razão utilitária e o predomínio de um mercado auto-regulá
vel, que abraçou e subordinou todos os demais enclaves". 0 

ºMarco Antonio Leite Brandão é professa do Laboratório de Dinâmica de Sistemas, do De
partamento de Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de S. Pau· 
lo-USP. 
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Biblioteca promete atividades 
Após paralisar a cultura por quase um ano, o governo cria novos órgãos para o 

setor e entrega Biblioteca Nacional a um poeta 

Nereida Daudt 

O 
governo começa a se mexer na 

área cultural do país, após ter 
provocado um terremoto com a 

extinção de diversos órgãos. Para o poeta 
A1Tonso Romano de Sant'Anna, empossa
do na presidência 
da Fundação Bi
blioteca Nacional, 
com o plano Collor 
"houve um trau
ma, principalmen
te com a dispensa 
de muitas pessoas 
competentes. Por 
outro lado, uma sé
rie de vícios foram 
eliminados, como o 
paternalismo e o 
cor1,orativismo". O 
poeta faz questão 
de frisar que, em 
sua gestão, o pes
soal não é es~olhi
do por indicação de 
A ou B, mas em 
função da compe
tência e do caráter. 

Estimular a 
leitura - Romano considera que a extin
ção dos antigos organismos culturais 
(Fundacen, Funarte, Fundação do Cine
ma Brasileiro, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Pró-Me-
1116ria) e sua substituição pelos Institutos 
Brasileiros de Arte e Cultura-Ibac e do 
Patrimônio Cultural, além da Fundação 
Biblioteca Nacional podem resultar nu
ma mudança para melhor. A 
possibilidade de que as mesmas distor
ções voltem a acontecer vai depender, na 
opinião do poeta, de quem estiver dirigin
do estes óq~ãos e da política a ser 
seguida. 

Fundada em 1810 e hoje com oito mi
lhões de volumes, entre eles 

preciosidades como bíblias de Gutem
berg e manuscritos medievais, a 
Biblioteca Nacional, segundo seu presi
dente, vai se tornar muito atraente. 
Verbas para a biblioteca serão captadas 
através de convênios e recursos no exte
rior, tendo como fator de agilização sua 

nova estrutura como fundação. 
Muito entusiasmado e afirmando es

tar com a cabeça fermentando de idéias, 
Affonso Romano de Sant'Anna diz consi
derar fundamental que se estimule no 
país o hábito da leitura, através de cam
panhas, como a do frisson delire, da 
França, ou a que é feita nos Estados Uni
dos, através da primeira-dama Bárbara 
Bush. 

Integração - Junto com essa cam
panha de leitura será desenvolvido um 
sistema nacional de bibliotecas que en
trelace as atividades municipais, 
estaduais e federais. 
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Fundação Biblioteca Nacional é de "tra
balhar conjuntamente com os governos 
do estado e do município", citando como 
perspectivas dessa atuação o Corredor 
Cultural, as campanhas de alfabetização 
e leitura e a formação do Sistema Nacio
nal de Bibliotecas. Ele pressente uma 

A Intenção do novo presidente da 

fase de grande atividade, em função de 
wn entendimento com as autoridades lo
cais ~ regionais, prevendo receptividade 
por parte do governador Leonel Brizola. 

O poeta exemplifica ainda suas esperan
ças com a nova imagem do Cristo 
Redentor, que passou por recente refor
ma promovida pela prefeitura carioca: "D 
Rio está renascendo. O prefeito Marcello 
Alencar tem realizado inúmeras obras e 
a restauração da imagem do Cristo é o 
símbolo da nova fase do Rio de Janeiro", 
na qual Affonso Romano de Sant'Anna 
quer marcar a presença e os serviços da 
quase bicentenária Biblioteca Nacional~ 



Ciep 
passa na 
prova 
Pesquisa apresentada 
à Universidade de 
Stanford estuda os 
Cieps, compara sua 
filosofia e resultados 
co1n a rede de ensino 
tradicional e conclui 
que o 1nodelo 
significa u1n avanço 
para a educação 
popular no Brasil 

Paulo Marinho 
Desde que foram criados no estado do 

Rio de Janeiro pelo governador Leonel 
Brizola, em sua primeira gestão (1983-
87), os Centros Integrados de Educação 
Pública-Ciep viraram temas de contro
versos e acalorados debates. 
Prejudicados pela paixão que envolve o 
assunto, as discussões em sua grande 
maioria não passaram da polêmica e, por 
isso, trouxeram poucas contribuições 
construtivas para o desenvolvimento do 
projeto. 

Mas, agora, sete anos após sua im
plantação, a filosofia emancipadora 
contida na proposta educacional do pro
grama virou tese de doutorado, em uma 
universidade norte-americana. Sua au
tora, a pesquisadora brasileira Ana 
Cristina Leonardos, também professora 
da Universidade Federal do Rio de J anei
ro, foi adiante e está coordenando outra 
pesquisa para comparar o desempenho 
de alunos de uma escola pública tradicio-
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na! e o de crianças matriculadas num 
Ciep, cuja proposta original não tenha si
do violentada.' 

Criativo - Enquanto fazia seu pri
meiro mestrado em educação na 
Universidade de Stanford, na Califórnia, 
a pesquisadora Ana Cristina Leonardos, 
nwna de suas vindas ao Brasil, em 1983, 
escolheu como tema da futura tese de 
doutorado os recém-lançados Centros In
tegrados de Educação Pública. 

''Decidi trabalhar um assunto de rele
vância e escolhi os Cieps, porque a 
filosofia de ensino ali adotada critica os 
grandes defeitos da escola tradicional, 
que passa ao indivíduo um conhecimento 
descontextualizado, sem relação com a 
realidade do aluno e responsável pela 
manutenção do modelo de sociedade exis
tente". 

Preocupada com uma possível reação 
negativa de seu orientador ao tema pro
posto, a pesquisadora Ana Leonardos foi 
surpreendida pela imediata aprovação 
por parte do renomado educador norte
americano Henry Levin que, na época 
(1986), estava desenvolvendo o projeto 
"Accelerated School" - destinado a rees
tru tur a·r as escolas bilíngües para 
latino-americanos e minorias sociais. De
correu daí, segundo lembra ela, uma 
forte identidade de propósitos, já que 
existem inúmeros paralelos entre aque
les grupos oprimidos nos Estados Unidos 
e os alunos de baixa renda brasileiros. 

Pesquisa - Procurando responder à 
questão sobre se "estaria o Ciep promo-

Para Ana Cristina Leonardos 
(foto menor), o Ciep 
deve ser entrendido 
como maneira 
mais eficiente 
e criativa de ensinar 

vendo oportunidades mais amplas, para 
que seus alunos se desenvolvessem de 
forma mais completa e libertadora?", a 
professora fez coleta de dados entre 1987 
e 1989, para elaborar a tese sobre "Opor
tunidades para aprender habilidades 
acadêmicas nas escolas públicas brasilei
ras: um estudo de caso comparativo". 

"Trabalhamos - lembra - com duas 
turmas de primeira série de duas escolas 
da rede municipal que serviam à mesma 
comunidade da Zona Sul da cidade, das 
quais uma ~eguia o modelo tradicional e 
a outra era um dos poucos estabeleci
mentos que ainda sustentavam a 
proposta educacional original dos Cieps". 

Caracterizando cada escola segundo 
sua organização interna, clientela, currí
culo, papéis e funções dos profissionais, 
treinamento, seleção de pessoal, perfil 
dos professores e recursos, a pesqtJ,isa
dora concluiu que "o Ciep tendia 
mais para o modelo capacitador-en
gajador-emancipatório, visando a 
uma eventual transformação da estru-



tura social vigente". 
Enquanto isso, constatou que a escola 

tradicional se inclinava para o molde res
trito e tradicionalista, voltado para a 
manutenção do estado de coisas. 

Engajamento -Ana Leonardos con
cluiu ainda que as diferenças 
encontradas entre os programas educa
cionais não podiam ser, somente 
atribuídas às diferenças organizacionais 
entre as duas escolas, mas ao compro
misso, engajamento e idealismo, comum 
tanto à equipe dirigente como aos profes
sores: "Apesar das dificuldades 
encontradas e falhas próprias de um pro
grama em fase de implantação, o Ciep 
estudado tinha uma filosofia viva e com
partilhada por seus membros, enquanto 
a escola convencional não seguia nenhu
ma linha aparente, atendo-se cegamente 
às regras, regulamentos e procedimentos 
burocráticos". 

Na tese de doutorado defendida na 
Universidade de Stanford, a pesquisado
ra relata ter presenciado uma aula, na 
qua l a professora do Ciep pesquisado 
con tou uma his tória sobre trabalho e pe
diu a ca da a luno que falasse de suas 
a tivi.dades fora da escola, partindo daí 
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para dar noções de disciplinas como por
tuguês, história e geografia: 
"Contrapondo-se à escola tradicional, on
de a autoritária imposição de 
informações gera alunos mais inseguros, 
a filosofia emancipadora contextualiza o 
conhecimento, a partir das experiências 
do próprio grupo, o que estimula a auto
estima do estudante e desperta seu 
interesse". 

Críticas - Presente ao simpósio "O 
desafio da Educação Básico: Qualidade e 
Eqüidade", promovido pelo Senado Fede
ral em setembro do ano passado, Ana 
Cristina Leonardos apresentou trabalho 
baseado em sua tese de doutorado no pai
nel "Experiências de escolarização em 
tempo integral: que diz a pesquisa?". Dis
se ela, na ocasião, que o compromisso com 
wna educação libertadora, capacitadora 
e transformadora é fundamental e, por 
isso, "devemos aproveitar e resgatar a fi
losofia adotada nos Cieps, mesmo que 
dificuldades de natureza econômica im
peçam seu funcionamento em tempo 
int~gral". 

Favorável a que a filosofia emancipa
dora de ensino deva envolver toda a rede 
de ensino público e não só os Cieps, a pro-

fessora identificou, durante a pesquisa 
que fundamentou sua tese de doutorado, 
falhas que precisam ser corrigidas. A 
mais grave-alertou-diz respeito à falta 
de um projeto de comunicação, capaz de 
explicar aos pais a importância do méto
·do educacional utilizado. 

Estigmatização -A pesquisadora 
explicou que uma investigação mais 
aprofundada revelou que muitos pais ti
ram as crianças da escola, porque estas 
não levam para casa o tradicional e obri
gatório dever, enquanto outros censuram 
as brincadeiras relatadas pelos filhos, 
·sem entender que elas são utilizadas pa
ra passar conhecimento. "Com isso -
lamentou -os Cieps, que abrigam alunos 
em sua maioria carentes, vão sendo pro
gressivamente esvaziados e acabam 
estigmatizados pela comunidade". 

'A frente de uma segunda pesquisa 
relativa ao desempenho de alunos matri
culados nos Cieps, nos últimos quatro 
anos, e dos alunos da rede convencional, 
Ana Cristina Leonardos lamenta que a 
descontinuidade administrativa promo
vida pelo governo de Moreira Franco 
tenha transformado tantos Cieps em es
colas tradicionais. e 

Comparando os efeitos na Zona Sul da cidade, mudou de direção e abandonou 
a filosofia inicial", lamenta Ana Laonardos. 

Até o final de junho próximo, o Núcleo de Estudos da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro terá concluído a pesquisa , que vai aferir 
os efeitos do programa educativo desenvolvido nos 
Cieps sobre os alunos oriundos de famílias de baixa ren
da. Iniciado no primeiro período letivo do ano passado, 
o trabalho está sendo coordenado pelas pesquisadoras 
Ana Cris tina Leonardos e Maria Vitória de Carvalho, 
que dividem a cadeira de Etnografia Educacional, no 
curso de mestrado em Educação da UFRJ. 

Contando com a participação de sete alunos do cur
so de mestrado, a pesquisa vai dedicar este primeiro 
semestre de 1991 à análise e interpretação dos dados e 
formulação de conclusões, a partir das informações le
vantadas junto a a lunos matriculados, nos últimos 
quatro anos, em escolas públicas tradicionais e aqueles 
que, no mesmo período, freqüentaram e concluíram o 
primeiro ciclo em Ciep. ''Infelizmente não pudemos tra
balhar com os mesmos estabelecimentos pesquisados 
para a tese de doutorado, porque o Ciep entâo visitado, 

Desprezando números comparativos, segundo os 
quais o índice de repetência nos Cieps é menor do que 
o verificado nas escolas convencionais (''Folha de S. 
Paulo" - 14/06/87), a coordenadora da pesquisa sentiu 
a necessidade de aprofundar a investigação. ''É impor
tante - argumenta - avaliarmos se os alunos de baixa 
renda, matriculados nos Cieps, estão assimilando as 
aptidões propostas, para levar ao conhecimento dos 
pais e reponsáveis os efeitos dos programas adotados 
nos dois tipos de educação pública existentes no esta
do". 

Para avaliar os benefícios da filosofia educacional 
emancipadora, agora na Zona Oeste carioca, Aha Lao
nardos investigou a apreensão da competência mais 
enfatizada entre dirigentes e técnicos dos Cieps que 
não foram modificados nos últimos anos: "Através de 
habilidades desenvolvidas pela escola, como a fala, 
leitura e escrita, vamos aferir a capacidade crítica 
dos estudantes, entendendo-se como tal o ato de ler 
com compreensão e escrever com consciência do 
que se fala". 
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Esterilização em 
debate 
A solução dos problemas sociais não 
está em impedir nascer, ,nas e,n educar 

Prof. Krishnamurti 
Sarmento 

O 
assunto que vamos abordar é a 

esterilização feminina. Inicial
mente, devemos entender o que é 

planejamento familiar, controle da nata
lidade e esterilização. 

controle da natalidade em 
diversos países. Mesmo as
sim, chegaram até nosso 
país, bcneuolenfemenfe, re
cursos enviados através da 
Agência para o Desenvolvi
mento Internacional dos 
Estados Unidos-Usaid, do 
Banco Mundial etc ... O planejamento familiar, em princí

pio, é o esquema traçado ou escolhido 
para estruturação da família, inclusive o 
controle da natalidade, que é o limite do 
número de filhos, o qual pode ser feito 
também pelo processo mais dramático, 
que é a esterilização da mulher 0igadura 
das trompas) ou do homem Oigadura dos 
canais deferentes ou vasectomia). 

Inutilizadas - Sete 
milhões de jovens já estão 
esterilizadas no Brasil, a 
partir dos 15 anos de idade. 
Este número denuncia ain
da mais sua brutalidade, 
quando nos lembramos que 

As mães pobres que abençoariam maior Justiça 
social para a vida de seus filhos, estão sendo 
Induzidas apenas a não procriar 

A preocupação com o controle da na
talidade quer se justificar com a 
perspectiva da superpopulação ou acha
mada explosão demográfica, que 
terminaria por levar a humanidade ou 
determinados países a sofrer a fome. Por 
outro lado, alega-se há muito que o Ter
ceiro Mundo chegaria a sua 
independência econômica à medida que 
tivesse menos gente. Daí, os inúmeros 
"planejamentos familiares" feitos por ou
tros países "muito preocupados" com 
nossa natalidade. Temos hoje mais de 
200 entidades filiadas à Associação Bra
sileira de Entidades de Planejamento 
Familiar (ABEPF), entre elas o Centro de 
Pesquisa e Assistência Integrada à Mu
lher e à Criança-CPAIMC, Bem-Estar 
Familiar-Bemfam, International Plan
ned Parenthood Federation-IPPF, 
Association for Voluntary Sterilization
AVS. 

Um fato que impressiona é o de que o 
Brasil não participou da reunião de Ge
nebra, em que se decidiu "ajudar" o 

equivale à população da Suíça e à da 
Áustria. Devemos nos ater a este assun
to, não só a classe médica, mas toda a 
população brasileira. 

A esterilização feminina através de 
contraceptivos, atualmente, chega a nú
meros alarmantes no Brasil, a pretexto 
de controlar o grande crescimento popu
lacional e evitar a intensificação da 
pobreza e da fome no Terceiro Mundo. 
Mas, se por um lado aumentou o fatura
men to dos fabricantes de pílulas 
anticoncepcionais, por outro lado não se 
alterou a situação de pobreza das popu
lações dos países subdesenvolvidos. E 
pior: a pobreza do Terceiro Mundo au
mentou. Vale ainda a observação de que, 
embora o país tenha tecnologia para a 
produção de contraceptivos, inclusive de 
pílulas, falta a decisão governamental 
para a produção, o que faz com que quase 
todos os anticoncepcionais usados no 
Brasil sejam importados. 

O medo de não ter alimento já está su
perado desde a década de 40, como 

comprovou Josué de Castro. A teoria neo
malth usiana, que previa a falta de 
alimentos pelo excesso de população, já 
caiu há muito tempo. Na realidade, a po
breza, e conseqüentemente a fome, é a 
causa verdadeira do crescimento popula
cional acelerado nos países do Terceiro 
Mundo. Um dado esclarecedor, da maior 
importância, é que, segundo levanta
mento da Organização para Alimentação 
eAgricultura-FAO, da ONU, só a peque
na região brasileira, ainda inexplorada, 
entre os rios Araguaia e Tocantins, teria 
condições de produzir alimentação para 
500 milhões de pessoas. · 

O que precisamos é de um programa 
verdadeiro de assistência integral à saú
de da mulher, aliado à proteção materno
infantil, para que a criança seja bem ge
rada, bem nascida e bem criada. O país 
precisa é de educação sanitária, para que 
as mulheres brasileiras não se sujeitem 
a uma esterilização que não respeita 
sua vontade, sua dignidade · nem 
sua saúde. 0 
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Da~ cinzas ao pó: 

O império da droga 

O narcotráfico exibe 
u1na face econô1nica 

que inco1noda os 
interesses 

norte-a1nericanos e 
1noviJnenta u1n 

processo de retaliação 
à 1noda da antiga 

política das 
canhoneiras 

José Luiz Villar Mella* 

O
s países latino-americanos, após 
amargarem, em diferentes inten
sidades, períodos de ditaduras 

militares, estão agora presenciando o 
crescimento da tirania de grupos arma
dos paramilitares, que exploram e pro
movem o narcotráfico. O que mais nos 
causa espécie, e até mesmo uma certa cu
riosidade, é o fato de podermos estar tes
temunhando um potencial processo de 
insolvência jurídica_ de um determinado 
modelo de organização política dos Esta
dos nacionais na América Latina. Proces
so este que, diga-se de passagem, 
remonta aos tempos da ação ostensiva 
dos Estados Unidos neste continente. 

Em outras palavras, trata-se aqui de 
frisar a relação existente entre o comér
cio ilegal de drogas e a ilegalidade da 
ação norte-americana, destacando a 
ameaça que ambas representam para a 
aplicação dos princípios mais elementa
res da função social do Estad·o e da 
autodeterminação dos povos. 

Bloqueio ao investimento - Na 

gestão de Belisário Betancur, o governo 
colombiano promoveu uma desesperada 
e derradeira tentativa, com o objetivo de 
encontrar uma solução institucional pa
ra a incompatibilidade entre a norma 
jurídica vigente e uma realidade econô
mica, na qual o tráfico internacional de 
drogas era responsável por 35% das ex
portações nacionais. 

Assim, em 1984 o governo de Betan
cur estudava a proposta de Pablo 
Es~obar Gavíria, chefe do já famoso Car
tel de Medellín. Segundo esta, os 
narcotraficantes colombianos compro
metiam-se a retirar- se do rentável 
negócio, desmontando seus laboratórios, 
desativando seus canais de distribuição e 
as rotas de comercialização da drogá, ca-

soo governo lhes permitisse repatriar os 
_ seus capitais e investi-los em atividades 
comerciais e industriais legais. Entre
tanto, o mais surpreendente desta 
proposta é que os narcotraficantes não 
pleiteavam uma anistia, pois comprome
ti a1i1-se ainda a apresentarem-se à 
Justiça colombiana para responderem 
aos devidos processos, submetendo-se às 
penas da lei. 

Todavia, as negociações foraiu habil
mente abortadas pelos EUA, que exigiam 
a adoção de wu tratado de extradição, 
que obrigaria os traficantes a responde
rem a processos em tribunais 
norte-aiuericanos. Esta atitude demons
trava um nítido desprezo e desrespeito 
pela capacidade do poder judiciário co-
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pela capacidade do poder judiciário co
lombiano, afrontando um dos mais 
elementares princípios da autodetermi
nação dos povos. 

Mas, a partir deste incidente, pode
mos nos aproximar de uma das 
verdadeiras razões que orientam a ação 
repressiva norte- americana contra o 
narcotráfioo latino-americano. 

A proposta de Pablo Escobar Gavíria 
deixava razoavelmente claro que um dos 
principais objetivos dos traficantes co
lombianos seria o de se transformarem 
em empresários, através do investimen
to, em atividades legais, dos recursos 
provenientes originariamente do comér
cio de drogas. Tais recursos, a partir de 
então, seriam utilizados para aquecer a 
economia oolombiana, gerando empregos 
e aumentando a arrecadação de impostos 
para o governo. Pretendiam, portanto, 
garantir uma posição 
na sociedade, conquis
tando wn 1 ugar que, de 
certa forma, lhes fora 
negado pela falta de ho
rizontes e expectativas 
de ascensão social. Es
te vazio de 
oportunidades resulta
va, em última 
instância, da explora
ção econômica e 
igualmente criminosa, 
advinda das alianças 
entre as elites agro-ex
portadoras locais e os 
agentes do capitalismo 
internacional. 

"Do mesmo ventre 
prolífero da injustiça 

governamental 
nascem as duas 

grandes classes - a 
dos vagabundos e a 

dos milionários ... " 
(Plataforma do 

Partido do Povo -
EUA, 4 de junho de 

1892) 

século XIX. 
Fica claro, portanto, que o que mais 

incomoda os EUA, no que eles habitual
mente denominaram "narcoguerrilha", é 
que esta se oonstitui num mecanismo de 
refluxo, recarreamento dos recursos eco
nômicos, anteriormente retirados de 
alguns países da América Latina. 

A ação imperialista, assim como to
das as formas de exploração e controle 
exercidos pelo capital estrangeiro, dei
xou como saldo poucas alternativas para 
a acumulação de capital, sobretudo para 
os segmentos mais frágeis da burguesia 
local. Em outras áreas do planeta, que so
freram em diferentes intensidades as 
mazelas da ação militar e econômica em 
defesa dos interesses europeus e norte
americanos - como foram os casos da 
'lndia e do Extremo Oriente - reagiu-se 
de forma semelhante, apelando-se para 

Tal situação se 
agravou no Terceiro 
Mundo e, em particu
lar, na América Latina, 
a partir do segundo 

Estes colombianos estavam entrando nos Estados Unidos, com tonelada e mela de cocaína, no ano passado 

pós-guerra, com a intensificação do pro
cesso de deterioração dos termos de 
troca. Assim, países oomo a Colômbia e a 
Bolívia, que já possuíam o oonhecimento 
eamplodomínionaproduçãodamatéria
prima para os narcóticos, vêem nesta 
atividade um negócio muito mais rentá
vel do que a produção de café (como no 
caso da Colômbia) ou qualquer outro pro
duto primário, pelo qual fossem 
responsáveis na divisão internacional do 
trabalho. 

Reaver recursos-O império da dro-

ga, filho mais novo do imperialismo, foi, 
desta forma, gestado no útero da divisão 
internacional do trabalho. É, portanto, 
uma atividade econômica parasitária, 
que se alimenta dos restos mortais de 
uma economia local. Assim sendo, o co
mércio internacional de drogas não faz 
outra coisa senão ocupar o vazio econômi
co resultante da exploração de um capital 
estrangeiro, que, vitorioso, conseguiu 
abortar todas as tentativas latino- ame
ricanas de desenvolvimento econômico 
autônomo, como foi o caso do Paraguai no 

atividades informais, ilícitas ou não, pa
ra superar o vácuo econômico resultante 
da destruição das economias locais. Tal 
reação se verifica atualmente nos chama
dos "pequenos Tigres Asiáticos", que 
aparentemente tanto perturbam as tran
sações comerciais japonesas, através da 
pirataria de marcas e patentes. 

Mas, será que os países ricos têm um 
passado tão limpo, que lhes garanta o di
reito de atirar a primeira pedra nos 
países do Terceiro Mundo? 

Um aspecto importante da questão 
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das ilegalidades, no que se refere ao co
mércio internacional, é a tão conhecida 
postura da Inglaterra como promotora do 
tráfico de 6pio, na China do século XIX, 
bem como das plantações deste mesmo 
narc6tico em territ6rio indiano. A Ingla
terra, como já é sabido, mas pouco 
divulgado, auferia lucros exorbitantes, 
da ordem de 11 milhões de d6lares, com 
o tráfico de 6pio para a cidade chinesa de 
Lintim. Isto era quase o dobro do volwne 
de comércio de outros produtos, que não 
ultrapassava a cifra de seis milhões de 
dólares. 

Em Cantão, o comércio estrangeiro 
oficial não chegava a sete milhões de dó
lares, mas o comércio paralelo atingia a 
quantia de 17 milhões de dólares. Com 
este comércio ilegal, empresas inglesas, 
como foi o caso da Jardine & Matheson, 
contribuíam para proporcionar wna ba
lança comercial superavitária para a 
Inglaterra, mesmo que para tal fosse ne
cessário o uso de navios armados, a fim 
de manter o contrabando litorâneo. Tudo 
isso acontecia com a aprovação declarada 
- e documentalmente registrada - do 
parlamento inglês, que, por inúmeras ve
zes, manifestou os inconvenientes da 
interrupção de um neg6cio tão rentável. 

O mais surpreendente disto tudo é 
que o comércio do ópio era devidamente 
proibido, tanto na China, quanto na vito
riosa Inglaterra vitoriana da época. 

O que os EUA esquecem - ou procu
ram fazer com que a opinião pública 

"O crime organizado, 
em vez de ser 

periférico à 
sociedade burguesa, 

emana 
crescentemente das 

mesmas forças 
propulsaras 

sócio-econômicas 
que governam a 
acumulação de 
capital em sua 

totalidade" 
(Ernest Mandei -

1888) 

internacional esqueça - é o caráter, 
igualmente criminoso, das ações impe
rialistas dos países do Primeiro Mundo, 
cujo exemplo mais representativo foi a 
política externa do big-stick. 

150 bilhões -Mas, embora tais ações 
tenham mudado de forma, não sofreram 
alterações significativas, no que tange ao 

Outra tonelada e mela de cocaína é incinerada no Peru, depois de apreendida em laboratórios 
na floresta amazônica 

conteúdo ideol6gico que lhes servem de 
fundamento. Pois, ao mesmo tempo em 
que o governo norte-americano promove, 
por um lado, uma cruzada moralizadora 
antidroga, por outro elabora, silenciosa
mente, uma nova estratégia militar para 
os próximos 15 anos, definida pelo Pentá
gono nos documentos Santa Fé I e II. 
Nestes, estão previstas intervenções mi
litares em diferentes regiões do planeta, 
inclusive com a utilização de artefatos 
nucleares. A nova estratégia militar nor
te- americana para o mundo não passa, 
portanto, de uma reedição da velha polí
tica do "porrete". A História está repleta 
de casos de impérios que, ao perderem a . 
supremacia econômica, tentam manter
se, a todo custo, pela supremacia militar. 

O que norteia a recente atuação dos 
EUA, no combate internacional ao co
mércio de drogas, não é a aplicação de 
wna política assistencialista que resulte 
na restauração de conceitos morais, éti
cos e na recuperação do respeito à Lei, 
mas sim razões fundamentalmente eco
nõmicas. Deve ficar claro, portanto, que o 
que mais incomoda os Estados Uni.dos 
não é ~im plesmen te o comércio de drcgas, 
mas o que este representa em termos de 
ai teração do perfil de consumo do cidadão 
norte-americano. Quando o consumo de 
drogas nos EUA chega a 150 bilhões de 
dólares por ano, isto significa que parte 
da burguesia norte-americana deixa de 
faturar, aproximadamente, 150 bilhões 
de dólares com a venda dos mais variados 

produtos. E que o governo, 
por sua vez, sofre uma queda, 
diretamente proporcional, na 
arrecadação de impostos, de
corrente deste desvio de 
recursos do consumo formal 
para o informal. 

Assitn, as brasas adorme
cidas sob as cinzas das 
economias fragilizadas dos 
países pobres podem vir a re
acender uma política 
norte-americana de interven
cionismo direto, nas regiões 
do Terceiro Mundo. 

·José Luz Vdlar MeUa é bacharel em His· 
t6<1a pela Unlve<sldade Feciefal Flumlnense
UFF e mestrando em História Económica 
pela USP. 
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A caminho do pacto? 

Os contatos do governo fe
deral com os novos gover

na dores ensejam a 
expectativa de um novo enca
minhamento para o chamado 
pacto social. O primeiro tem
po das negociações para um 
acordo nacional reuniu em 
torno da mesa, ainda no ano 
passado, lideranças sindicais 
e empresariais, alguns repre
sentantes políticos e o gover
no, que sempre abria os 
encontros já com a solução 
prévia para todos os proble
mas, o que se resumia em 
"vender" aos participantes o 
Plano Collor. Em suma, o go
verno não queria um pacto, 
queria adesão, quanto mais 
incondicional melhor. 

O fracasso de ambos - do 
Plano Collor e dessa dança de
s ajeitada em torno de um 
pacto unilateral - parece ter 
batido forte no governo, pois 
janeiro trouxe a novidade das 
conversas com os governado
res, num clima considerado 
respeitoso, até reavivando a 
idéia de que o Brasil é wna re
pública federativa. 

Desafios 

Assim, talvez pela primei
ra vez, desde a posse de 
Collor, se tenha aberto wn ca
minho efetivo para o 
entendimento, com base no 
qual se possa esboçar um pro
jeto negociado para o país, que 
se possa chamar de pacto. 

Os governadores eleitos 
estão preocupados em reali
zar wna obra administrativa 
e, principalmente, em tirar do 
buraco os seus estados, os 
quais, com raríssimas exce
ções, estão com a economia 
abalada pelas artes do gover
no federal. 

E para fazer seus estados 
crescerem, os governadores 
sabem que a política econômi
ca de qollor precisa de reparos 
urgentes e, sobretudo, neces
sita abrir mão do que se 
tornou wna espécie de mania 
depressiva do Planalto. 

O que já se convencionou 
chamar de pacto anti-recessi
vo dos novos governadores 
indica que políticas conside
radas vi tais pelo governo 
federal terão que ser postas 
francamente na mesa de ne-

O neoliberalismo do governo fede
ral tende a enfrentar tropeços 

com os novos governadores, que, 
mesmo ainda não empossados, estão 
em fase final de definição de seus pro
gramas de ação administrativa. A 
preocupação dos futuros executivos 
estaduais com o sucesso de seus mandatos envolve cuidado es
pecial com a questão do desenvolvimento regional e com a qua
lidade da infra-estrutura. Sob vários aspectos, isto esbarra com 
a política privatizante e desnacionalizante do governo federal. 

Um exemplo dessa questão é o posicionamento expresso pe
lo governador eleito do Rio de Janeiro, Leonel Brizola (PDTJ. 
Numa série de debates com seus correligionários sobre aspec-

gociações, para que se chegue 
a um acordo. Isto inclui as po
líticas de privatização (veja a 
nota "Desafios"), de industria
lização, de salários e emprego, 
além da revisão da abertura 
irrestrita dos portos a bugi
gangas eletrônicas e 
alimentos finos, que estão 
consumindo as reservas sem 
proveito algum para a nação. 
Números recentes já mostra
ram que, em 1990, primeiro 
ano de Collor, entraram no 
país menos máquinas e equi
pamentos (argumento do 
governo para a política alfan-

degária) do que no último ano 
do governo Sarney, com o que 
se poderia concluir que Sar
ney foi mais modernizante 
que Collor ... 

Se março de 1990 foi um 
choque, março de 1991 poderá 
produzir o choque dos gover
nadores e do novo Congresso 
sobre as políticas- ou falta de 
políticas acertadas -do gover
no federal, atordoado com as 
crescentes taxas inflacioná
rias e com os seguidos 
desmentidos da realidade a 
seus planejamentos de gabi
nete. 

A temporada de diálogo 
surge, portanto, como fase 
promissora para o país, se o 
objetivo for mesmo buscar re
sultados. Ampliando-se a 
mesa de discussão com os go
vernadores e o Congresso, 
nada impede que possa nascer 
de fato um pacto social, mon
tado sobre um projeto 
nacional de travessia da crise 
e de sustentação do desenvol
vimento. 

Tal pacto necessariamen
te terá de apresentar uma 
cara inteiramente diversa do 
já muito avariado projeto go
vernamental. Haverá ma
turidade para tanto? 

tos fundamentais da economia flu
minense, Brizola contestou os planos 
federais de privatizar empresas do 
porte da Companhia Siderúrgica Na
ci on al-C SN, que tem relevo 
particular na economia do estado, e 
da Light, principal distribuidora de 
energia elétrica na Região Metropo-
1 i tana do Rio, servindo a uma 
população superior a oito milh[>es de 
pessoas. 

Brizola está disposto a sair na frente e estadualizar a Light, 
além de impedir a privatização (para grupos estrangeiros) da 
CSN, através de um acordo com o governo federal. O novo go
vernador aposta na capacidade do esta<;io em gerir com 
eficiência empresas vitais para a infra-estrutura econômica 
fluminense, função da qual o governo federal pretende se demi
tir em proveito de grupos particulares. 
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O peso dos governadores 

Nada como uma eleição depois da outra: às vezes sai a 
confirmação, mas às vezes sai uma resposta forte. Pa

rece ter sido esta última a opção do eleitorado brasileiro em 
outubro passado, ao levar a governos estaduais diversas li
deranças de peso no cenário nacional e, portanto, com muita 
liberdade para se contraporem a linhas da política federal 
que consideram danosas a suas regiões e ao conjunto da na
ção. A carta branca concedida a Collor foi suspensa após sete 
meses, tempo suficiente para demonstrar o malogro do plano 
econômico e os perigos do estilo imperial do jovem governan
te. 

A inflação de galope crescente e o fim da empolgação pa
recem estar amadurecendo o governo federal, que aproveitou 
o final de janeiro para ouvir alguns dos novos governadores 
considerados eixos da nova situação política nacional e res
ponsáveis por estados que representam a maior parte do PIB 
nacional e cerca de 60% do eleitorado do país (São Paulo, Mi
nas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco). 

O convite aos governadores para conversas no Planalto 
indicou uma mudança significativa no comportamento polí
tico do governo federal. Se mantido wn nível alto de diálogo, 
abre-se um período de relações políticas maduras que contri
buirão, certamente, para distender o clima político e 
propiciar mudanças. Embora não se possa falar em enqua
dramento, o novo quadro sugere um reconhecimento, por 
parte de Brasília, da extensão da sua derrota em outubro e 
da preeminência das figuras que dirigirão estados decisivos 
na federação. 

Collor se diz preocupado com aspectos administrativo-fi
nanceiros, ante a má situação da maioria dos estados, o que 
poderia pôr em risco as metas de austeridade federais, caso 
os novos governantes venham a gastar mais do que arrecada
rem. 

Já os governadores não escondem que se colocam na trin
cheira anti-recessão, pois não aceitam o destino de gerir 
falências. 

Como por trás do programa econômico do governo federal 
se escondem muito mais do que simples contas de equilibrar 
gastos e receitas, como sabem os novos chefes de executivo, é 
de se esperar novos lances nessa relação entre Collor e gover
nadores, caso o governo federal esteja mesmo disposto a 
despir-se da face imperial e a construir uma convivência mo
derna e produtiva com os estados. 
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Terra do índio 

E nquanto o ministro Jarbas Passarinho compra briga 
para provar que o governo não pode ser acusado de pro

mover genocídio contra os índios, os defensores da causa in
dígena se unem para apontar o descaso oficial com um dos 
mandamentos da nova Constituição, o da demarcação das 
terras tribais. Quando faltam apenas dois anos para o fim 
do prazo fixado pela Carta, o que resta de terra indígena a 
demarcar exigiria uma determinação especial dos responsá -
veis para que se cumprisse a tarefa. 

Mas, a própria Funai reconhece que 1991 será um dos 
anos mais magros de sua vida, pois o Planalto fez cortes 
drásticos no orçamento da fundação, que poderá contar ape
nas com algo em torno de 3% do que pretendia utilizar para 
as demarcações. Assim, sua meta de definir 94 reservas tri
bais será reduzida a, no máximo, uma dezena, quando as 
áreas indígenas çhegam a 526. 

As entidades que se mostram preocupadas com o assun
to, como o Centro Ecumênico de Documentação e 
Informação-Cedi e o Museu Nacional, da Universidade Fe
deral do Rio de 
Janeiro, apontam 
um crescimento no 
número de índios 
beneficiados com a 
promessa de de
marcação das 
reservas, entre 
1987 e 1990, pu
lando de 213 mil 
para 235 mil. 

A extensão das 
terras também 
cresceu no perío
do, passando de 
74,4 milhões de 
hectares para 79, 1 
milhões de hecta
res. Mas, com 
detalhes nocivos, 
como o desmem
bramento de 
certas reservas, como a dos ianomâmis, repartida em 19 
áreas e reduzida, no conjunto, a cerca de 25% do total, so
mando apenas 2,2 milhões de hectares dos 9,1 milhões 
originais. No Amazonas, ainda segundo o levantamento das 
instituições, seis áreas transformaram-se em 14, mas dimi
nuíram de tamanho no total, caindo de 6,4 milhões de 
hectares para apenas 2,6 milhões. 

Num país onde a questão fundiária não faz parte dos 
planos de modernização, o descaso com as terras indígenas 
pode ser visto como inarredável política oficial. E com o "en
xugamento" do orçamento da Funai, o "não-fazer" torna-se 
obrigatório. 



A crise social brasileira 
exibe chagas cada vez 

mais fundas, provocadas por 
mais de uma década de reces
são numa economia conduzi
da erraticamente. Nas 
cidades que continuam a in
char, multiplicam-se as cenas 
macabras que atestam que a 
sociedade est,á transformando 
parte substancial de si pró
pria em verdadeiras sobras 
humanas: a massa mal-assa
lariada, os desempregados e 
outros deslocados vivem um 
dia-a-dia desumanizante, em 
favelas e periferias mal-servi
das, ou simplesmente ao ple
no desabrigo das ruas. 

As anormalidades gera
das pela violência da situação 
criam conflitos e sofrimentos 
de todo tipo, mas nenhum se 
compara à crueldade que, ca
da vez mais, constrange a 
opinião pública: o abate de 
crianças e adolescentes po
bres por parte de grupos de 
extermínio, em alguns gran: 
des centros. 

No Rio de Janeiro, passa
ram de 445 as mortes de 
jovens em 1990, apesar das 
continuadas denúncias con
tra esse tipo de crime, e foram 
raros os casos em que os mata
dores foram presos e levados à 
Justiça. O fenômeno se repete 
em São Paulo e outras capi
tais. 

As denúncias se acentua
ram no ano passado e 
ganharam até repercussão no 
exterior, levando o governo a 
repeli-las, nu_m primeiro mo
mento. Por isso, causou 
surpresa o repentino surgi
mento do ministro da Saúde, 
Alceni Guerra, como paladino 
da luta contra o extermínio de 
menores. 

Em plena Associação Co
mercial do Rio de Janeiro, o 
ministro acusou empresários 
de mandantes desses crimes. 
"Queremos pressionar o em-
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A face ~ais cruel 

presariado, para que tome 
wna atitude como classe e es
tanque o processo", disse 
Alceni, que aproveitou a reu
nião e a ampla presença da 
imprensa para anunciar que a 
Polícia Federal já estava de
senvolvendo investigações 
sobre o assunto. 

A um primeiro momento 
de incredulidade, pelo vigor 
da acusação ministerial com 
cheiro de marketing, seguiu
se outro de absoluta 
perplexidade, quando o presi
dente do Clube dos Diretores 
Lojistas do Rio, Sylvio Cunha, 

comentou a denúncia e apoiou 
o extermínio de menores. 

O que se esconde por trás 
dessas execuções? Uma série 
de falências explica o fenôme
no: a econômica, que 
marginaliza parte da popula
ção; a educacional, que lança 
milhares de menores ao 
aprendizado das ruas; e a mo
ral, que corrói valores básicos 
da sociedade e institucionali
za, também nos centros mais 
modernos do país, a figura do 
pistoleiro, comum no mundo 
rural, e até cerca de uma aura 
de heroísmo esses Rambos da 
periferia, que se caracterizam 
por agir em bandos e sell!pre 
de maneira covarde. 

O pistoleiro metropolita- · 
no, o matador, cuja 
organização mais comum é o 
conhecido esquadrão da mor
te, quando entre seus 
componentes há policiais, ou a 
chamada polícia mineira, en
contra fértil mercado numa 
realidade em que o desampa
ro social estimula roubos, 
furtos e outros desvios de con
duta, que levam a represálias 
por pa.rte de quem tem o patri
mônio ameaçado. Isto, sem 
falar no confronto de quadri
lhas, onde é crescente a 
participação de menores, e ou-

tros tipos de ajustes de conta, 
como a eliminação pura e sim
ples de testemunhas de 
crimes. 

O escândalo do assassina
to de menores pobres -chegou 
a ocorre~, no ano passado, em 
Magé, a 50 km do centro do 
Rio, a execução simultânea de 
um grupo de onze adolescen
tes de ambos os sexos - surge 
como uma espécie de ápice da 
frouxidão de valores que a cri
se vem lançando sobre a 
sociedade brasileira. É um 
dos ramais sinistros do 'jei
tinho": perturbou, mata-se. 

É tal ambiente mental que 
leva um policial a tentar en
trar na política, com uma 

campanha toda calcada no le
ma de que "bandido bom é 
bandido morto". Máxima que 
ojá citado Sylvio Cunha ele
vou à categoria de filosofia, ao 
argumentar que os dois 
arrombamentos de seu carro e 
o assassina to de sua em prega
da por assaltantes faziam-no 
convicto de que "a morte de 
wn criminoso acaba sendo um 
benefício para ele, para sua 
família e para a sociedade". 
Imagine-se essa filosofia ma
cabra aplicada aos lojistas 
que, nestes tempos de inflação 
alta, fossem flagrados prati
cando preços que o freguês 
insatisfeito considerasse ex
torsivos. Antes que a Sunab 
chegasse, a queda de um cor
po de comerciante estaria 
sinalizando fortemente para a 
baixa da inflação, além de li
bertá-lo pessoalmente das 
incertezas do mercado e ga
rantir à viúva e aos órfãos 
pensão confortadora e boa he
rança. 

Desconfiando-se da polícia 
(é das instituições mais des
moralizadas no país), 
desconfiando-se da Justiça (é 
alto seu descrédito), vivendo
se a aguda pressão do 
"salve-se quem puder" (num 
país com mais de 50 milhões 
de menores ainda necessita
dos de encaminhamento), não 
há como estranhar que os 
mais fracos - e também os 
mais espertos - percam ou re
neguem a fé e optem pelo 
apocalipse. 

O ministro denunciou, 
ganhou suas manchetes e a 
Polícia Federal diz que está 
investigando. Mas, o que aso-. 
ciedade brasileira precisa (os 
menores, em especial) não é só 
de uma lista de donos de pada
ria e de biroscas envolvidos 
com assassinatos. O Brasil 
precisa é de uma política so
cial. O ministro tem 
disposição? 



o mesmo 
filme 
O 

público já se acostumou às nove
las e a histórias como "Tubarão" 
ou "Rocky", que se desdobram em 

capítulos intermináveis ou em fitas que 
conseguem recontar, com pequenas dife
renças, o mesmo enredo. · 

Quando veste a pele de cidadão'bi·asi
leiro, o público já se mostra irônico com a 
novela dos planos econômicos: em cinco 
anos, dois Cruzados, um Bresser, um Ve
rão com seu rabicho de feijão com arroz, 
ejá dois Collores. 

"Não temos como adquirir produtos 
pelo mesmo preço que devemos praticar 
para a revenda", disse um comerciante 
paulista, dez dias após o Collor n; ao ex
pi icar por que começ:wam a faltar artigos 
em sua mercearia. O congelamento de
cretado começava a mostrar suas 
contradições, que tiveram início no pró
prio dia do lançamento do novo pacote 
econômico. 

Ressuscitada, após ter sido conside
rada uma repartição em extinção,já que 
se caminhava para a liberdade de preços, 
a Sunab recebeu a incumbência de divul
gar uma am pia listagem de produtos com 
os preços máximos permitidos. Ironica
mente - muitos consumidores a 
chamaram de autêntico deboche-a lista 
da Sunab aumentava preços em até 
200%. E começou a novela de corrigir ta
belas. Ninguém se deu ao trabalho de 
virar "fiscal de preços", num sinal de fal t.a 
de credibilidade na ação oficial. 

As entrevistas de pessoas do povo, ou
vidas nas ruas pelas equipes de 
reportagem, constataram o desencanto e 
cansaço da população. Como nas novelas 
ou filmes como ''Tubarão" ou "Rocky", o 
público demonstra que já conhece o final 
da história: o mocinho casa com a moci
nha, o tubarão leva a pior e Rocky vence 
no último segundo. No caso dos planos 
econômicos, o detalhe é que o público sa
be que não está do lado vencedor. 
Pesquisas de opinião verificaram que 
56% da população paulista, por exemplo, 

SUPLEMENTO HRASíL/ l~CONOJ\UA 

Zélia disse 
a deputados 
e senadores 

que o Collor li 
dará certo 

não acreditam que 
o Collor II reduza a 
infbçiio. 

"Congelaram os 
salários em baixa e 
os preços em alta", 
reclamaram sindi
calistas, apontando 
maior arrocho sala
rial. "A ciranda 
financeira, formal
mente extinta com 
a abolição do ovcr
night a partir de 
março, apenas mudará de endereço", 
comprovaram técnicos e políticos, preo
cupados com a dolarização da economia 
ou a evasão pura e simples para o exte
rior. Desaparece o Bônus do Tesouro 
Nacional-BTN e surge em seu lugar a Ta
xa Refcrencial-TR. 

Enquanto alguns nomes da esquerda 
se entusiasmavam com a desindexação, 
economistas e empresários advertiam · 
que a indexação se mantém com a TR: a 
única diferença é que o BTN incorpor:1va, 
com atraso, a inflação passada, enquanto 
a TR atrairá para o presente a inflação 
futura estimada. Fugiu-se de um dado 
concreto do passado para se trabalhar 
com um dado imaginário do futuro. 

"O descongelamento será gradual e 
começará em março", disse Ibrahim Eris, 
do Banco Central, no dia 7 de fevereiro. 
"O prazo para o descongelamento é inde
terminado", rebateu no dia seguinte a 
ministra Zélia Cardoso de Mello, dando 
sequência aos desencontros de informa
ção e até de interpretação do plano entre 
membros da própria equipe econômica do 
governo. 

O cansaço expressou-se mesmo em 
colunas prestigiosas de jornais, como a 
Coluna do Castelo, no "Jornal do Brasil", 
que, em 8 de fevereiro, culpava os milita
res por terem elevado à cena nacional a 
figura dos economistas infalíveis e auto
ritários, que, de manual em punho, 
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esmeram-se em fazer experiências com o 
país, sempre com resultados desastrosos. 
"Chega de economistas mandando na 
Economia: o lugar é para políticos", filo
sofou o senador pessedebista Fernando 
Henrique Cardoso. 

A resposta do governo ao desabasteci
m e n to reforçou o clima do dejà !-'u: 
importar os artigos de primeira necessi
dade que estiverem escasseando, entre 
eles arroz, leite em pó e carne (e não pou
cos se recordaram do Cruzado e suas 
importações de milhares de toneladas de 
carne européia contaminada por Cherno
bil). Para dar maior realidade às 
lembranças da população, os administra
dores do Collor II anunciaram que vão 
aos pastos, atrás dos bois gordos que es
tariam sendo sonegados ao cutelo do 
congelamento. 

Avaliações empresariais estimam um 
máximo de três meses de vida para o Col
lor II e já desenham os cenários em que 
operará o Collor III, provavelmente no fi
nal do semestre e talvez, segundo ainda 
essas avaliações empresariais, com outra 
equipe econômica. Só não se sabe se o 
Collor III será ortodoxo ou heterodoxo, 
aliás duas linhas já experimentadas na 
série Collor. Ao Congresso fica a tarefa de 
examinar o pacote de fevereiro, o qual, na 
opinião do Mauro Benevides, presidente 
do Senado, sofrerá muitas emendas par
lamentares. • 



PÁGINA ABERTA 

As exportações e a f orne 
Celso W. Bueno* 

O 
Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de 

produtos agrícolas, mas é também um dos campeões 
da fome. O Egito depende dramaticamente de pro

gramas externos de assistência alimentar, mas usa seu solo 
para plantar algodão para exportação. Os países do Sahel 
enfrentam a morte massiva pela fome, mas ex-portam amen
doim, café e outros produtos agrícolas. Todas as nações do 
chamado Terceiro Mundo usam seu solo ará el para expor
tações, e em todas há fome. Quanto mais e~-portem, mais 
longe estarão de resolver seu próprio problema alimentar. 

As nações ricas tendem a usar cada vez mais seu solo pa
ra a produção de alimentos essenciais, deixando para as 
nações pobres a produção complementar de matérias-pri
mas para processamento industrial. 

Ademais, as nações ricas mantêm alto nível de conswi10 
de proteínas animais, em geral a partir de gado mantido es
tabulado, que em boa parte consome forrageiras importadas 
dos países pobres. O Brasil exporta forrageiras e carne, mas 
sua população tem baixíssimo índice de consumo de proteí
nas an1mais. 

Ante as proporções cataclísmicas que a fome atingiu no 
Terceiro Mundo, insiste-se em que a solução está na trans
ferência de tecnologia, para aumentar aí a produtividade 
agrícola. Insiste-se na introdução de equipamento caro, des
locador de mão-de-obra e altamente consumidor de energia. 
Insiste-se na intensificação do uso de químicos na agricul
tura - caros, danosos ao meio ambiente e atentatórios 
contra a saúde pública-quando a solução simples está em 
usar o solo arável para produzir alimentos. E em reorientar 
os muitos recursos hoje destinados a apoiar exportações -
de qualquer coisa, a qualquer preço - para utilizá-los como. 
estimuladores da produção de alimentos para o consumo da 
população i:esidente no país. E mais, em dar à mão-de-obra 
desempregada o acesso ao solo ocioso, para que aí produza 
seus próprios alimentos. 

Não se trata de dividir terra, mas de promover a utili
zação racional dos recursos naturais e humanos do país, em 
beneficio de sua própria população. Presentemente, como ao 
longo de séculos, esses recursos vêm sendo dilapidados no 
Brasil, em benefício de interesses externos, através de ex
portações a preços que correspondem a remunerações 
insignificantes para os recursos utilizados. Recursos natu-

rais a preços que não cobrem os custos de sua extração e 
transporte, salários que mal garantem a sobrevivência dos 
trabalhadores. 

Enquanto isso, a produção de alimentos para consumo 
local está a cargo de pequenos produtores descapitalizados, 
sujeitos à intermediação comercial espoliativa, sem capaci
dade de armazenamento e transporte, sem acesso ao 
crédito, sem assistência técnica. 

Se quisermos evoluir para padrões mais dignos para 
nossa população, haverá que virar o presente modelo econô
mico de cabeça para baixo. A começar por priorizar o apoio 
aos produtores de alimentos, em lugar de subsidiar expor
tações. A solução do problema da fome passa pela abolição 
do frenesi exportador. • 

'Celso W. Bueno é p<dessor da Fundação Getúlio V,vgas em S. Paulo e Integrou, durante 
dez anos, a equipe técnica da ONU para a área de desenvolvimento. É aúor de 'Oesenvol· 
vimento e Convergência" 
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