




Aos Leitores 

Um balanço 
positivo 

Este número 70 de·cademos tem um 
significado muito particular para nós: 
estamos completando dez anos. Em 
setembro de 1974, nascia esse projeto que 
conta hoje com uma vasta rede de 
jornalistas espalhados pelos diversos países 
do Terceiro Mundo. Por essa razão, estamos 
oferecendo aos nossos leitores uma edição 
especial, na qual nos debruçamos sobre a 
nossa própria história como revista 
alternativa. Falamos dos nossos problemas, 
desafios, conquistas, mágoas e alegrias, 
pois os leitores têm o direito de 
conhecê-los. 
Como ocorre desde o primeiro dia em que 
começamos o trabalho, eles são, 
definitivamente, os juízes. Sem os leitores, 
nada somos. Com eles, com o seu apoio e 
incentivo, se assim nos permitirem, nos 
preparamos para percorrer outra década. Os 
projetos do futuro são muitos e ambiciosos. 
Como até agora, colocamos mais uma vez 
o nosso destino nas mãos daqueles que dão 
um sentido ao nosso trabalho profissional. 
E dizemos, satisfeitos: o balanço é positivo. 
Com o objetivo de permitir uma melhor 
avaliação do nosso trabalho, e também um 
melhor aproveitamento do mesmo, 
publicamos neste número o índice por 
continentes dos artigos publicados na 
edição brasileira, a partir do n9 24 - o 
primeiro editado no Brasil - até o presente. 
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PROMOÇÃO ESPECIAL 

LEITOR: Você é indispensável 
na divulgação de nossa revista. Mostre CADERNOS 

aos amigos e participe desta promoção. 
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Escolha entre: • uma assinatura grátis para você ou de presente a um 

amigo(a), ou o 3 (três) livros da "Estante do Terceiro Mundo" constante 
desta edição 

Envie-nos preenchidos os 4 cupons abaixo. Junte a eles cheque nominal ou vale postal (Agência 
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postal º' livros assinalados Código 
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1 "Estante" da revista nQ 70, 
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1 <f!lmesma. 
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• 20% para "assinantes" em 3 livros ou mais. 

MICROFfSICA DO PODER 
de Michel Foucault 
O tema central é a questão do 
poder nas sociedades capitalistas, 
sua natureza, seu exercício em 
instituições e sua relação com 
a produção da verdade. Foucault 
m ostra a existência de formas 
de exercício do poder diferentes 
do Estado, a ele articuladas e 
indispensáveis à sua sustentação. 
295 pág. 
E-41 Cr$ 12.500,00 

louis 
altbusser 

APARELHOS -
JDEOLóGJCOS DE 

ESTADO 

APARELHOS 
'IDEOLÕGICOS 
DE ESTADO 
de Louis Althusser 
O que distingue os AIE (A parelhos 
Ideológicos de Estado) do 
Aparelho (repressivo) do Estado, 
é a seguinte diferença 
fundamental: o Aparelho 
repressivo do Estado " funciona 
através da violência" ao passo que 
os AIE "funcionam através da 
ideologia". Althusser relaciona e 
analisa vários AIE como por 
exemplo : AIE religiosos, AIE 
escolar, AIE .familiar, AIE 
de informação e AIE cultural. 
126 pág. 
E-42 CrS 5.500,00 

PERSPECTIVAS E DILEMAS 
DA EDUCAÇÃO POPULAR 
Org. Vanüda Paiva 
Esta coletânea reúne textos que 
abordam criticamente importantes 
problemas da educação do Bmsil 
de hoje. Colocando em questão a 
evolução sofrida pelo conceito 
de educação popular na última 
década, seus ensaios tratam tanto 
dos programas do Estado voltados 
para a população adolescente e 
adulta quanto dos problemas com 
que se defronta o ensino 
de 19 gmu. 325 pág 
E-43 CrS 12.500,00 
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Cartas 

Reivindicação 
dos leitores uruguaios ( 1) 

Sou um jovem estudante de jor
nalismo. curso recentemente criado 
no Uruguai. Junto com outros compa
nheiros formamos uma pequena equi
pe jornalfstica na qual tentaremos de
senvolver uma atividade informativa 
no sentido de enfrentar, dentro de 
nossas possibilidades, um dos ma io
res problemas na área de comunica
ção no nosso país : a carência infor
mativa das cidades e povoados do in
terior. Montevidéu, a capital , centra
liza todos os esforços informativos. 
( .. . ) Pensamos montar um Serviço ln
dependente de Correspondentes d i· 
fundindo, como primeiro passo, um 
"semanário rad iofôn ico" nas emisso
ras das principais cidades do interior. 
Ex istem cadeias de rád io e televisão 
que transmitem diar iamente suas in
formações a todos os cantos do país, 
mas de uma forma tal que os princi
pais . acontecimentos que indicam 
uma mudança social , uma reivindica
ção popular, aparecem deturpados 
ou, simplesmente, são omitidos. ( ... ) 
Encontramos nos cadernos um mate
rial de imenso valor para nossa infor
mação, mas temos muita dificuldade 
em consegui-los. ( .. . ) Queremos so li
citar-lhes, então, o envio de informa
ções sobre experiências como a que 
pensamos em levar ad iante aqui no 
Uruguai, realizadas em outros países. 
Sérgio Daniel Sàcomani - Montevi
déu - Uruguai. 

leitores uruguaios (11) 
Sou uruguaia e estou cursando a 

faculdade de Comunicação Social no 
Brasil , o que não me impede de estar 
atenta aos fatos que d izem respeito 
ao meu país, já que estou em contato 
contínuo com ele. Portanto, sugiro 
que as entrevistas sobre o Uruguai 
não sejam feitas apenas com o gene
ral Uber Seregni, que preside a Fren
te Ampla. Seria de vital importância 
ouvir a opinião do Partido Blanco 
(nacional) sobre sua posição não-ne
gociadora enquanto não for I ibertado 
o líder Wilson Ferreira Aldunate e 
seu filho Juan Raúl. Cristian C. Al
bornoz lazo - Santa Maria - RS -
Brasil. 

cadernos publicou no nq 62 uma 
ampla reportagem sobre o Uruguai, 
contendo entrevistas com vários líde
res do pais, inclusive com Wilson Fer· 
reira Aldunate. 

6- terceiro mundo 

Imprensa Alternativa 
Gostaria que me informassem, se 

for possível, quais os números de ca
dernos, anteriores ao n<? 43, que tra
tam do assunto Imprensa Alternativa/ 
Comunicação Popular. Gostaria de sa
ber também que outras publicações 
abordam as experiências em Comuni
cação Popular, preferencialmente no 
Brasil e América Latina. Abnel de 
Souza L. Filho - Porto Alegre - RS -
Brasil. 

Minorias 
Foi mu ito boa a matéria sobre o 

povo armênio, publicada no n<? 58. 
Sugiro que sejam feitas outras repor
tagens semelhantes em relação aos 
curdos e aos bascos. Acho que seria 
mu ito importante fazer uma matéria 
sobre o País Basco (embora a Espa
nha não seja uma nação do Terceiro 
Mundo), já que os bascos só são lem· 
brados pela grande imprensa quando 
se quer falar dos " terroristas da 
ETA ". Orlando Manoel de Oliveira 
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil. 

Resistir à desinformação 
Saudações fraternais à equipe de 

cadernos dos Health Students for So
cial and Política/ Action ("Estudantes 
de Saúde para a Ação Social e Pol íti
ca") - um grupo de estudantes de 
medicina que se reúne para fazer es
tudos sociais e políticos. e trabalhar. 

Nós precisamos de informação -
informação não deturpada - a respei
to das lutas no Terceiro Mundo e 
aprender com as exper iências e difi· 
culdades dos nossos irmãos terceiro
mundistas. Este tipo de informação 
nos é negada. Pior ainda, as leis do 
câmbio são feitas de forma tal que 
nós não podemos faze r assinatura de 
um jornal estrangeiro. 

Numa tentativa de resistir a essa 
premeditada desinformação e igno
rância imposta, recorremos a cader
nos no sentido de obter material so
bre a situação na América Central, do 
Sul e no Caribe. Queremos mais in
formação ,sobre a importantíssima 
luta dos pdvos em EI Salvador, Hon
duras e Costa Rica e sobre a crimino· 
sa intervenção do poder imperialista 
na região em nome da "democracia" 
- uma democracia baseada em assas
sinatos, ditaduras e no sequestro or
ganizado de pessoas. Yaw Amoateng 
- Health Students for Social and Po
litical Action - Acra - Gana. 

Deficiente formação acadêmica 
( ... ) Gostaria de transmitir a vocês 

as mais sinceras felicitações pelo tra
balho que vêm realizando em nome 
dos povos explorados do Terceiro 
Mundo, num momento em que a 
opressão imperialista toma corpo e 
tenta nos humilhar e subjugar cada 
vez mais, através dos "Cavalheiros 
do Apocalipse" da estirpe de Ro
nald Reagan. ( ... ) Sou gradu_ado em 
Psicologia pela Universidade Católica 
de Minas Gerais, e desde que me for
mei tenho procurado levar uma práti
ca profissional coerente com os an
seios reais do povo brasileiro, mas o 
que se verifica é que a nossa formação 
acadêmica acaba por nos afastar ain
da mais desta realidade, levando o 
prÔfissional a um impasse em relação 
a uma prática sadia e coerente da pro
fissão. Neoponézio G. de Oliveira 
Belo Horizonte - MG - Brasil. 

Ainda pelas Diretas-já 
Gostaria de fazer através deste ex

celente órgão de comunicação, uma 
homenagem a Ulysses Guimarães, 
presidente nacional do PMDB, que 
além do povo, foi o responsável por 
essa linda campanha das diretas-já. 
Também queria conclamar os brasi
leiros a criarem e ajudarem a criar os 
CPDs (Comitês Pró-Diretas) nos seus 
lugares de trabalho, nos seus bairros 
e nas suas cidades. Isso virá a organi
zar o povo para novas manifestações 
e mesmo que a bandeira das diretas· 
já seja traída, o povo continuará o 
movimento independente das cúpulas 
partidárias. Júlio F. lobo - Rio de 
Janeiro - RJ - Brasil. 

Papel do papa na América Central 
(.. . ) Gostaria que cadernos falas

se sobre o papel do papa João Paulo 
29 nos assuntos da América Central, 
principalmente na Nicarágua. Ao que 
me parece, se não estou enganado, o 
papa João Paulo 29 parece que está 
mais de acordo com o terrorismo de 
Ronald Reagan na região. Reagan e 
o papa silenciam quando se mostra 
que Honduras já está dominada pelos 
Estados Unidos, preferindo insistir 
em desviar a atenção de todos, dizen
do que a junta de governo nicara
guense "é comunista". Isaías leite de 
Oliveira - São Paulo - SP - Brasil. 

O leitor poderá encontrar este 
tema na edição n<? 69 de cadernos. 



Eleições norte-americanas 

Face à importância que tem para 
a política internacional e para a paz, 
as eleições presidenciais nos Estados 
Unidos, venho sugerir aos companhei
ros a realização de uma reportagem 

·intercâmbio 
• Jane Souza 
C. P. 2484 - Salvador - BA 
CEP.: 40.000 - Brasil 
• Claudio Takechi Asada 
Rua da Granja, n~ 504 - Vila Rio de 
Janeiro - Guarulhos - São Paulo 
SP - CEP.: 07.000 - Brasil 
• José B. da Silva 
Pça. Carlos Botelho, n9 45 1 ta-
nhaém - SP - CEP.: 11.740 
Brasil 
• Kazuo lssayama 
C. P. 565 - Araçatuba - SP 
CEP. : 16.100 - Brasil 
• Sérgio Querino 
Rua Saldanha Marinho, 163 
Bairro Caixa D 'Água - Salvador 
BA - CEP.: 40.000 - Brasil 
• Magalhães José Neto 
C. P. 1063 - Malanje -Angola 
• Gino Arduini Neto 
Rua João Mariano, 193/202 
1 tanhaém - SP - CEP.: 11 . 740 
Brasil 
• Neto Antonio Dinda 
C. P. 18.442 - Luanda - República 
Popular de Angola 
• Suzane Rzepian 
Rua Maria Ortiz, 389 - Bairro 
Campestre - Santo André - SP 
CEP.: 09.000 - Brasil 
• Miguel Nenevé 
Rua Valdemar Oliveira Leite, 375 
Castelo Branco 111 - João Pessoa 
PB - CEP.: 58.000 - Brasil 
• Américo Teixeira Júnior 
Rua Caldeia, 162 - Vila Aqu i lino 
Santo André - SP - CEP.: 09.000 
Brasil 
• José Geraldo de Araújo Lima 
Av. José Faria da Rocha, 125 
Bairro Eldorado - Contagem - MG 
CEP.: 32.000 - Brasil 
• Manuel Correia Victor 
A /c de Jorge Camião - C. P. 272 
UNTA - Provincial - Luanda 
Angola 
• Antonia N. Alves Nunes 
Rua João A. da Silva, 73 - Jardim 
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aprofundada a respeito do assunto. A 
razão pela qual solicito a referida re
portagem se deve à postura falseado
ra que a imprensa burguesa assume 
diante da eleição norte-americana. 
Por exemplo, toda a imprensa está 
num verdadeiro "frenesi" com a indi
cação da senhora Ferraro para a vice-

Oásis - Cajazeiras - PB 
CEP. : 58.900 - Brasil 
• Francisco Rufino 
C. P. 3878 - LCJanda - Angola 
• Bebéto Pagani Vieira 
Rua Des. Pedro Silva, 500/BI. 08 
ap. 03 - Coqueiros - Florianópolis 
SC - CEP.: 88.000 - Brasil 
• Mário Santo 
C. P. 112 - Quelimane -Moçambique 
• João de Jesus Alves 
C. P. 2042 - Luanda - Angola 
• Manuel E. Rodrigues Henriques 
Rua do Aranca 3115 - Albergaria 
dos Doze - Portugal 
• Em(lio Alfredo 
C. P. 247 ou 556 - Lubango-Huíla 
Angola 
• Lussufo João Taibo Mahomed 
C. P. 527 - Beira - Moçambique 
• Alfredo Luis Roque 
C. P. 2155 - Luanda - Angola 
• Fernando Dei Pretti Cordeiro 
Rua Alvarez de Azevedo, 130/503A 
lcaraí - Niterói - RJ-CEf. : 24.230 
Brasil 
• Feliciano Pacheco 
C. P. 474 ou 995 - Malanje - Angola 
• Oscar Lima 
C. P. 85 - Luanda - Angola 
• José C. Manuel Filipe 
a/c Samuel S. Filipe - C. P. 571 
Benguela - Angola 
• Lu{s Gabriel Viegas Branca 
a/c Eurico Gabriel - C. P. 33 
Caluvu K. Sul - Angola 
• Valente João Viana 
e. P. 6363 - Luanda - Angola 
• Alfredo Lufs Roque 
C. P. 2155 - Luanda - Angola 
• Domingos Manuel Neto 
Rua A, Casa 65 - Bairro Tala-Hady 
C. P. 18493 - Luanda - Angola 
• Manuel Pedro Neto 
C. P. 2236 - Luanda - Angola 
• Felisbino Silvestre Joaquim 
Bairro Rangel - 8-RA-88 -C. P. 6043 
Luanda - Angola 
• Sebastião Domingos M. Francisco 
C. P. 6043 - Luanda - Angola 

Cartas 

presidência pelo Partido Democrata. 
Mas essa mesma imprensa omite o 
fato de pela segunda vez a candidata 
a vice-presidente pelo Partido Comu
nista Americano ser uma mulher, a 
militante negra Angela Davis. Luiz 
Claudio Duarte - Campos - RJ -
Brasil. 

• António João Lende 
C. P. 1320 - Bairro Petrangol, 45 
Luanda - Angola 
• Everton Egues Tormann 
Rua Barão de Cotegipe, 448 - Rio 
Grande - RS - CEP.: 96.200 
Brasil 
•António Joaquim Martins "K idis" 
C. P. 18584 - U. M. 96 -96 {D) 
Luanda - Angola 
• Felisbino S. Joaquim (Maninho) 
Bairro Rangel - 8-RA-88 
Rua de Ambaka - C. P. 6043 
Luanda - Angola 
• Adelina Solange Luciana 
C. P. 3204 - Luanda - Angola 
• Beatriz Joana da Fátima 
C. P. 2290 - Luanda - Angola 
• Sérgio Emanuel Alves Panacha 
Namibe - Angola Nova - Angola 
• Frederico Cajila António 
C. P. 175 - Luena Moxico -Angola 
• Tsana Marie-Jeanne 
C. P. 2951 - Luanda - Angola 
• Celestine Landu Solange 
C. P. 2141 - Luanda -Angola 
• Marceline Kena Teresa 
e. P. 3204 - Luanda - Angola 
• Alice Fátima Esperance 
C. P. 2290 - Luanda - Angola 
• Juliena Maria Kunda 
C. P. 2951 - Luanda - Angola 
• Isabel Francisca Rosa 
C. P. 2141 - Luanda -Angola 
• Alfredo Lu{s Roque 
C. P. 2155 - Luanda - Angola 
• Luis Gonzaga 
Escola Nacional de Aviação Militar 
C. P. 140 - Negage -Angola 
• Lucamba Magalhães "Rafael" 
C. P. 318 -Waku Kungo - Cela 
Angola 
• Neto Jerónimo Nh . Chapepa 
Banco de Moçambique 
Departamento de Rei. C/Estrangeiro 
C. P. 480 - Beira - Moçambique 
• Lu{s Massambane Labo 
Banco de Moçambique 
Serviços de Relações Cio Exterior 
C. P. 480 - Beira - Moçambique 
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Panoràma Tricontinental 

África do Sul: A nova rebelião de Sharpeville 

D Na madrugada do dia 3 de 
setembro, a histórica cida

de de Sharpeville e quatro ou
tras passaram a viver um clima 
de guerra por causa de protes
tos generalizados da parte dos 
milhares de trabalhadores ne
gros que vivem em habitações 
miseráveis na periferia dos bair
ros brancos. Foi o maior levan
te anti-racista registrado no 
país desde a rebelião de Sowe
to, em 1976, e do massacre 
ocorrido em Sharpeville em 
1960, quando a polícia sul-afri
cana matou mais de cem pes
soas que participavam de uma 
marcha pacífica. 

A explosão de protestos te
ve como gota dágua um aumen
to geral de aluguéis pagos pelos 
trabalhadores negros, cuja si
tuação econômica já é insusten
tável devido à desvalorização 
dos salários, desemprego de um 
milhão e meio de pessoas, in
flação de dois dígitos e a amea
ça permanente de remoção à 
força de todos aqueles que mo
ram na periferia das cidades 
brancas sem terem emprego fi. 
xo. Mas o clima de insatisfação 
foi agravado ainda mais pela 
entrada em vigor da nova Cons
tituição sul-africana que mais 
uma vez negou o direito de vo
to aos 22 milhões de negros 
(70% da população do país). 
Os mulatos e indianos votaram 
em agosto para eleger os dele
gados a duas câmaras legislati
vas que cuidarão respectiva
mente dos assuntos ligados a 
esses dois grupos étnicos. A ter
ceira câmara do novo Parla
mento "tricolor" é formada ex
clusivamente pelos brancos, 
que não só têm mais deputados 
que os dois outros grupos jun-
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tos, como têm também o poder 
de veto. 

Nos três primeiros dias de 
protesto, a polícia branca agiu 
com extrema violência causan
do mais de 20 mortes. Apesar 
da repressão, as manifestações 
continuaram, criando condi
ções para uma rebelião genera
lizada que já era prevista há al
gum tempo. Tanto que o go
verno do primeiro-ministro P. 
W. Botha, que passou a ser 
também presidente da Repúbli
ca com a nova Constituição, 
usou o projeto das reformas na 
tentativa de fazer "concessões 
cosméticas" no apartheid. Os 
protestos de Sharpeville, 
além de tornarem quase insus
tentável o clima de tensão na 
maioria das cidades sul-africa
nas, podem ter fortes repercus
sões no resto da África. P. W. 
Botha planeja fazer uma via
gem por países como o Zaire, 
Costa do Marfim e Gabão, com 
o objetivo de tentar romper o 
bloqueio a que está submetido 
o regime do apartheid na 
África, há mais de 70 anos. A 
atitude dúbia dos governantes 
desses países encorajou o go
verno sul-africano a insistir 
nessa viagem, prevista para 
outubro ou novembro, mas 
agora os planos talvez tenham 
que ser cancelados, devido à 
enorme repercussão dos protes
tos do início de setembro. A 
aparência de reformismo que 
Botha estava vendendo no 
exterior foi afetada profun
damente pela repressão aos ma
nifestantes de Sharpeville. Com 
isso, os grupos anti-racistas do 
Zaire, Costa do Marfim ou Ga
bão têm agora argumentos 
sólidos para exigir o cancela-

menta da eventual visita do 
chefe de governo sul-africano. 

1 nternamente, os protestos 
de rua contam com o apoio da 
Frente Unida Democrática 
(UDF), uma organização de 
massas surgida há pouco mais 
de um ano, reunindo cerca de 
600 organizações sindicais, 
estudantis, rei igiosas, bem co
mo entidades de jovens, mulhe
res e associações de moradores 
de bairros negros. A UDF co
mandou o boicote às eleições 
para as câmaras legislativas dos 
mulatos e indianos, conseguin
do uma abstenção maciça que 
variou entre 80 e 90%. O êxito 
da frente aumentou a sua im
portância política a um grau 
surpreendente, a ponto de ter 
ela se transformado na maior 
organização de massas já surgi
da na África do Sul nos últimos 
20 anos. 

A crise tende a se agravar 
porque os estudantes negros e 
mulatos, com apoio de brancos 
1 ibera is, boicotaram as aulas no 
início do mês e prometem re
petir o movimento. Os sindica
tos, depois de uma histórica 
unificação no começo do ano, 
ameaçam realizar a primeira 
grande greve geral no setor mi
neiro nos últimos 50 anos. E na 
periferia de núcleos urbanos 
brancos, como Durban e Cida
de do Cabo, são diários os cho
ques entre policiais e morado
res de bairros pobres negros, 
sujeitos à remoção para lugares 
distantes. O governo planeja re
mover quase três milhões de 
negros nos próximos anos. Mas 
essa tentativa, visando salvar a 
hegemonia branca nas cidades, 
está destinada ao fracasso, por
que o desemprego, fruto da cri
se econômica, faz com que 
para cada negro removido, sur
jam dois que vêm do campo em 
busca de trabalho. (Carlos Cas
tilho) 



OUA: 
O divisionismo de Mobutu 

D Vários países africanos rea
giram violentamente à su

gestão feita em junho pelo pre
sidente do Zaire, Mobutu Sese 
Seko, visando dividir a Organi 
zação da Unidade Africana 
(OUA) e criar uma outra enti· 
dade reunindo apenas os países 
negros ao sul da zona do 
Equador . A proposta de Mobu· 
tu foi feita numa entrevista ao 
jornal senegalês Le Solei/, na 
qual o ditador zairense afirma· 
va que os povos negros ao sul 
do Saara têm uma afinidade 
cultural, étnica e política dis
tinta da dos povos árabes do 
norte da África. 

De acordo com a idéia de 
Mobutu, questões como a do 
antigo Saara espanhol e do 
Chade deixariam de ser discuti· 
das pelos quase 40 países da 
O UA que se situam na parte 
mais ao sul do continente. Mas 
a maioria dos países da OUA 
viu na proposta uma clara in· 
tenção divisionista destinada 
principalmente a enfraquecer 
as pressões tanto a favor do re· 
conhecimento da Frente Poli-

sario como governo legítimo 
do Saa~a. como a favor da reu· 
nificação do Chade. A criação 
de uma "I iga de estados negros 
da África" serviria assim prin
cipalmente aos interesses dos 
Estados Unidos e da França, 
os mais interessados em evitar 
a participação dos governos 
progressistas da África tanto 
na questão do Saara como na 
do Chade. 

Há quase dois anos, a OUA 
vem enfrentando problemas na 
realização de suas conferências 
anuais de cúpula devido a ma· 
nobras obstrucionistas tanto 
do Marrocos, que ocupa mili
tarmente o Saara, como de go· 
vemos simpáticos a Paris, que 
mantém tropas no Chade para 
apoiar o regime pró-francês de 
Hissene Habré. Habré chegou 
ao poder em 1982, ignorando 
um cessar-fogo da OUA no 
Chade. A todos esses proble
mas se somou este ano o golpe 
militar na Guiné, cuja capital, 
Conácri , ser ia a sede da 51 ~ 
Assembléia-Geral da OUA em 
julho. 

Nas últimas semanas de 
agosto, aumentou a movimen· 
tação diplomática de bastidores 
no sentido de que a assembléia 
de chefes de estado da O UA 
seja realizada em novembro, 
possivelmente em Addis Aba· 
ba, capital da Etiópia. Caso 
essa tendência se concretizar, 
estará também dado um passo 
importante para que os presi
dentes africanos acabem com o 
sistema de sede rotativa na 
OUA e criem uma base fixa na 
Etiópia. Em 1983, a Frente Po· 
1 isa rio voluntariamente não 
compareceu à assembléia da 
O UA apesar da organização já 
ter aprovado a indicação da 
frente de libertação do povo 
saarau í como representante le
gítima da antiga colônia espa
nhola. O reconhecimento foi 
reje itado pelo Marrocos. Este 
ano, a Frente Polisario já anun· 
ciou que irá de qualquer ma
nei ra à reunião de Addis Aba· 
ba alegando que o rei Hassan 
do Marrocos frustrou todas as 
tentativas de entend imento. 

Os partidos de oposição do 
Zaire; todos eles com os seus 
dirigentes no exílio, afirmam 
que a proposta de Mobutu obe
dece "a interesses estranhos ao 
continente", enquanto o minis
tro de Informação do Senegal, 
Djibo Ka declarou à Agência 
Panafricana de Notícias (Pana) 
que seu país manterá tod0s os 
comprom issos com a integr ida· 
de da O UA. Outros governos 
africanos, além de razões polí· 
ticas, justificaram a condena
ção ao divisionismo na O UA 
com base em mot ivos étnicos e 
cultura is. Segundo eles, é im· 
possível d istingu ir na África 
Central, se · um pa ís deve ser 
considerado negro ou árabe, 
uma vez que ambas as culturas 
se misturam. Assim, as ques· 
tões do Chade e do Saara não 
podem ser consideradas como 
exclusivamente árabes como 
deseja Mobutu, mas sim pro· 
blemas que afetam a todos os 
povos africanos. 
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Chile: 
Os médicos torturadores 

D O Colégio dos Médicos do 
Chile iniciou investigações 

para determinar o grau de res
ponsabilidade de 30 a 40 pro· 
fissionais da categoria que, se
gundo denúncias de ex-presos 
políticos, teriam participado 
diretamente de sessões de tor· 
tura em prisões militares nos 
últimos dez anos. As investiga
ções foram iniciadas logo de· 

Médicos do exército tortwaram 
"desaparecidos•· 

pois que a revista norte-ameri· 
cana Newsweek publicou uma 
reportagem com ex-presos po· 
1 íticos, na qual estes afirmam 
terem sido torturados por mé· 
dicos a serviço das forças de re· 
pressão no Chile. 

O semanário chileno Hoy 
afirma que pelo menos sete sus
peitos já admitiram ter partici
pado de violências contra pre
sos e é iminente a condenação 
de um dos associados do Colé
gio de Médicos, que é também 
oficial do exército. O nome até 
agora não foi revelado, mas se 
for condenado com base na 
violação do código de ética 
profissional, ele terá a sua I i
cença cassada. O Colégio de 
Médicos está recolhendo depoi· 
mentos de políticos oposicio
nistas torturados sobre as ativi
dades de mais três profissionais 
em Santiago e quatro nas pro· 
víncias. 

Cuba: 
População constrói abrigos antiaéreos 

A partir de outubro, toda 
a população civil de Cuba 

receberá instruções do governo 
sobre como construir abrigos 
antiaéreos e trincheiras como 
medidas preventivas contra ata· 
ques estrangeiros. O jornal Ju
ventud Rebelde disse que as 
instruções estarão contidas 
num folheto de quatro páginas 
que será distribuído tanto nas 
cidades como no campo, for
necendo dados básicos para a 
construção de quatro tipos di
ferentes de abrigos. 

O jornal não forneceu ne· 
nhum indício do porquê da 
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campanha e nem se as autori
dades cubanas esperam alguma 
ofensiva militar do exterior. 

Porém, os observadores es
timam que esses preparativos 
estão ligados às previsões de 
uma vitória do candidato Ro· 
nald Reagan nas próximas e lei· 
ções norte-americanas, e à ava
liação das suas consequências 
para a paz na região do Caribe. 

Há vários meses os princi
pais organismos do governo já 
vêm adotando medidas de au
to-defesa, principalmente nas 
proximidades de depósitos de 
combustíveis, edifícios mais 

As primeiras denúncias so· 
bre o envolvimento de médicos 
com a tortura foram feitas pela 
comissão de direitos humanos 
da Cúria Metropolitana de San
tiago. O Ministério da Saúde do 
Chile até agora se negou a in
tervir na questão, o mesmo 
acontecendo com a Corte Su
prema de Justiça. A partir de 
novembro de 1983, o Colégio 
de Médicos do Chile incluiu 
nos · seus estatutos uma cláusu
la proibindo afiliados de parti· 
ciparem, mesmo que indireta
mente, de torturas a presos po· 
líticos. Os depoimentos reco· 
Ih idos até agora indicam que os 
acusados, além de instruírem 
os torturadores sobre como 
aumentar o sofrimento das ví
timas, ainda assinavàm certifi· 
cados afirmando que os presos 
estavam em boas condições de 
saúde após terem sofrido maus 
tratos. Dois dirigentes do Colé· 
gio Médico já estiveram em 
Washington para fornecer in· 
formações sobre torturas no 
Chile à Câmara de Represen· 
tantes. 

altos, armazéns de alimentos, 
centros de comunicação e 
transporte, bem como locais 
onde estão guardados explosi
vos. 

Toda a população da ilha de 
Cuba já está organizada há anos 
em zonas de defesa coordena
das pela defesa civil e pelos ser
viços de engenharia militar. 
Também as empresas indus
triais, instalações estrangeiras e 
repartições públicas estão in· 
cluídas no mesmo plano de au· 
todefesa. O primeiro-ministro 
Fidel Castro afirmou recente· 
mente que no momento exis
tem cerca de 18 mil homens e 
três mil máquinas trabalhando 
permanentemente no reforço 
de instalações militares em to· 
da a ilha. 



Panamá: 
A Escola das Américas deixa o país 

D A Escola das Américas, 
criada em 1946 pelos Es

tados Unidos para treinar mili
tares latino-americanos no Pa
namá, vai ser desativada no dia 
19 de outubro e todas as suas 
instalações passarão a ser admi
nistradas pelo governo paname
nho. Mas a Escola possivelmen
te não deixará de funcionar, 
pois crescem os indícios de que 
o Pentágono pretende transfe
rir equipamentos e instrutores 
para Honduras, onde já funcio
na um centro de treinamento 
de militares hondurenhos e sal
vadorenhos. 

na América Latina passaram 
pelas insta lações norte-america
nas na Zona do Canal. Alguns 
deles ganharam uma triste no
toriedade como o chileno Au
gusto Pinochet, o boliviano Hu
go Bánzer, o argentino Leopol
do Galtieri ou o nicaraguense 
Anastasio Somoza. 

O governo da Costa Rica 
chegou a pedir ao Panamá e 
Estados Unidos a manuten
ção da Escola nas suas instala
ções atuais. Mas o presidente 
panamenho Jorge lllueca exi
giu o cumprimento dos trata
dos assinados em 1979. Com 

44 mil militares do continente estudaram na Escola das Américas 

A desativação das instala
ções na Zona do Canal do Pa
namá já estava prevista desde a 
assinatura do tratado Carter / 
Torrijos através do qual os pa
namenhos reconquistaram a so
berania sobre o canal, de acor
do com um organograma que 
será completado no dia 31 de 
dezembro de 1999. Mais de 44 
mil militares latino-americanos 
receberam treinamento na Es
cola desde 1946, vindos de 15 
países diferentes. Quase todos 
os generais atualmente na ativa 
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isso, o Comando Sul do Pen
tágono terá que mudar de se
de. Embora não exista nenhu
ma informação oficial, crescem 
os indícios de que os Estados 
Unidos vão concentrar em 
Honduras o grosso de suas ins
talações militares na América 
Central. 

O Pentágono acaba de auto
rizar um crédito de 18 milhões 
de dólares para ser usado na 
ampliação das instalações do 
Centro Regional de Treinamen
to Militar e Segurança ( Crems) 

que funciona atualmente em 
Puerto Castilla, no litoral atlân
tico de Honduras. O Centro co
meçou a funcionar em junho 
de 83 e já forneceu treinamen
to antiguerrilheiro para cerca 
de três mil e quinhentos mil i
tares de Honduras e EI Salva
dor. A sede atual do Crems está 
localizada numa zona cuja pos
se é disputada por comunida
des indígenas locais e um cida
dão . norte-americano chamado 
Temistocles Ramírez. A popu
lação local é contra o funcio
namento de uma unidade mili
tar na região. Nos últimos três 
anos, a assistência militar nor
te-americana a Honduras pa~ 
sou de dez milhões de dólares 
para mais de cem milhões, se
gundo informações do embai
xador dos EUA em Tegucigal
pa, John Negroponte. 

Angola aumenta 
produção petrolífera 

A produção atual do petró
leo em Angola ultrapassou a ci
fra recorde de 200 mil barris 
diários, afirmou o diretor geral 
da empresa nacional angolana 
de combustível (Sonangol), 
Hermínio Escorcio. Escorcio 
disse que a criação de uma 
companhia mista que se prevê 
dentro em breve e que deveria 
operar na zona 4 (um dos mais 
promissores depósitos petrol Í· 
feras angolanos no fundo de 
mar) constituirá um importan
te passo para o cumprimento 
dos objetivos da Sonangol. 

Em uma longa entrevista ex
clusiva concedida ao diário an
golano "Jornal de Angola" por 
ocasião da comemoração do sé
timo aniversário da criação da 
Sonangol, Herminio Escorcio 
resumiu em primeiro lugar as 
atividades da companhia desde 
a sua fundação, lembrando em 
seguida as atividades de pros
pecção de petróleo em Angola, 
que remontam ao ano de 1910. 
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Colômbia: 
Mais um grupo guerrilheiro 
assina a paz com o governo 

D Na tarde do dia 24 de 
agosto, duas pombas bran

cas levantaram vôo das mãos de 
dois guerrilheiros localizados 
um na cidade de Corinto (de
partamento de Cauca) e outro 
em Horo (departamento de 
Hu íla). Esse foi o sinal definiti
vo de que o Movimento 19 de 
Abril - mais conhecido como 
M-19 - e o governo haviam 
chegado a um acordo final para 
acabar com 11 anos de guerri
lha nessas duas regiões colom
bianas. 

Logo em seguida, 35 mil 
pessoas e 300 guerrilheiros se 
reuniram na praça principal de 
Corinto, junto à estátua de um 
general que lutou com Simón 
Boi ívar pela independência da 
Colômbia, para assistir à assina
tura formal do acordo de paz. 
O documento foi subscrito por 
Carlos Pizarro- León Gomez e 
um representante do Ministério 
do Interior, numa mesa cober
ta pela bandeira colombiana e 
pela camisa ensanguentada do 
dirigente guerrilheiro; que, ao 
se deslocar para a cerimonia, 
foi atacado por uma patrulha 
policial. 

O incidente que provocou 
também ferimentos na mulher 
de Carlos Pizarro- León quase 
adiou a assinatura do acordo e 
provocou um grande clima de 
tensão em Corinto. Mas quan
do o I íder guerrilheiro ergueu o 
documento, os espectadores 
começaram a dançar, enquanto 
os sinos da igreja local repica
vam em sinal de. alegria. Pizar
ro não pôde participar da festa 
porque foi levado de hei icópte
ro para Cali, onde foi socorrido 
do tiro que levou no ombro en
quanto os médicos tentavam 
salvar as duas mãos da mulher 
dele. 
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Com o acordo de paz firma
do entre o M-19 e o governo, 
falta agora apenas um grupo 
guerrilheiro a depor as armas. 
É o Exército de Libertação Na
cional ( E LN), que ainda está 
em negociações com as autori
dades. Em maio, foi assinada 
trégua com as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc). considerada como a 
mais importante guerrilha rural 
dos últimos dez anos na Améri
ca Latina. E no dia 23 de agos
to, foi concluído o acordo en-

tre o governo e o Exército Po
pular de Libertação (EPL), o 
braço armado do Partido Co
munista Marxista-Leninista. 

Os acordos marcaram uma 
vitória política tanto do gover
no como dos movimentos guer
rilheiros, que entre outras coi
sas, conseguiram pela primeira 
vez em 11 anos de clandestini
dade ter acesso a rádios, jornais 
e televisões. Mas, apesar dos en-

tendimentos, os fazendeiros de 
regiões localizadas na costa 
atlântica e em Córdoba anun
ciaram que não farão conces
sões aos camponeses que aderi
ram à rebelião. Num documen
to publicado no jornal E/ Tiem
po, os rancheiros condenam a 
anistia e rejeitam a reforma 
agrária que o governo se com
prometeu a fazer nos acordos 
firmados com os grupos guerri
lheiros. 

Uma das principais ameaças 
à trégua é o surgimento de uma 
organização de extrema direita 
chamada MAS ( Morte aos Se
questradores) da qual fazem 
parte militares, grupos de ten
dência fascista e traficantes de 
tóxicos, com o apoio de fazen
deiros e latifundiários. Tam-

bém há focos de resistência no 
Partido Liberal, derrotado nas 
eleições de 82, que levaram ao 
poder o candidato conservador 
Bel iS<J,rio Betancu r. No ano pas
sado, o procurador geral da Re
pública, Carlos Jiménez Gó
mez, divulgou um relatório 
afirmando que 59 militares da 
ativa, entre eles alguns oficiais 
superiores, faziam parte do 
MAS. 



· Agora 
sua água 
vai ficar 
legal. 



Editorial 

Nossos primeiros dez anos 
Neste mês de setembro, cadernos do terceiro 
mundo completou seu décimo aniversário, uma 
data que nos convida a lembrar suas origens e 
trajetória. A revista nasceu em Buenos Aires e em 
seu número de apresentação esclarecia que se 
propunha a cobrir um vazio comprovado no 
campo editorial da América Latina, caracterizado 
pela "ausência de um tratamento sistemático 
e profundo das questões relativas ao Terceiro 
Mundo, assim como ao fato essencial da América 
Latina pertencer a ele, ao mundo subdesenvolvido 
e explorado". 
Embora tenha sido criada por uma equipe de 
jornalistas da América Latina, a revista aspirava a 
receber colaborações e informações " das demais 
regiões do Terceiro Mundo, o que supõe a 
tentativa de superar as enormes barrei ras da falta 
de comunicação e desconhecimento entre elas, 
manipuladas pelo colonial ismo cultural imposto 
pelos centros desenvolvidos". 
Teria sido uma missão imposs ível (pelo seu 
conteúdo polít ico, esta publ icação tinha as portas 
fechadas à publicidade comercial) se não existisse, 
em compensação, aquele vazio de notíc ias sobre os 
processos do Terceiro Mundo e, portanto, um 
grande e profundo interesse potencial na 
informação que a revista oferecia. Foi essa firme 
adesão do público que favoreceu o seu 
desenvolvimento e levou a revista a transcender 
a geografia da América Latina até o ponto de 
a edição portuguesa de cadernos superar hoje em 
dia, em números de exemplares, à editada em 
espanhol e de ambas serem distribuídas em 70 
países. 
Se a isso acrescentarmos que o Guia do terceiro 
mundo, a publicação anual desta empresa sem fins 
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de lucro, é editado a partir deste ano em inglês 
(junto com as versões em português e espanhol), 
comprovamos que estamos contribuindo para 
a integração e o intercâmbio informativos entre as 
diferentes regiões do Terceiro Mundo, e portanto, 
para romper o secular isolamento cultural 
recíproco determinado pelos centros imperialistas. 
Embora esse alcance e a consequente função de 
integração entre as regiões do Terceiro Mundo 
estivessem implícitos em nossas aspirações, essa 
meta nos parecia, há dez anos atrás, tão distante e 
difícil, para não dizer irrealizável, que nem 
constou da apresentação de cadernos. Na época, 
nos limitávamos a lançar uma revista 
latino-americana sobre o Terceiro Mundo e nada 
mais. 
O que foi feito, portanto, vai muito além daquilo 
a que nos havíamos proposto. Mas, a par do 
registro deste fato, é preciso subi inhar que ainda 
nos resta um longuíssimo trecho para percorrer 
neste caminho que estamos empreendendo, já 
que, salvo raras exceções, a esmagadora maioria 
dos meios de comunicação do Terceiro Mundo são 
instrumentos de divulgação de valores informativos 
que respondem aos centros desenvolvidos 
ocidentais. 
A seção "Especial" do primeiro número de 
cadernos foi dedicada a analisar as perspectivas da 
Argentina após a morte de seu presidente, Juan 
Domingo Perón. Estávamos no in feio de um ciclo 
que cobriria o mapa continental de ditaduras 
autoritárias: havia começado no ano anterior, com 
a instalação de regimes militares no Chile e no 
Uruguai, e logo se estenderia à própria Argentina. 
Foram momentos duros, marcados por uma 
repressão brutal que impôs o exílio aos dirigentes 



da revista quase que imediatamente após o seu 
surgimento. Apesar disso, cadernos conseguiu 
subsistir em Buenos Aires até que, em março de 
1976, a junta presidida pelo general Videla tomou 
o poder e a proibiu, da mesma forma que fez 
com todas as publicações de caráter progressista. 
A denúncia das ditaduras inspiradas na doutrina de 
segurança nacional foi, como não podia deixar de 
ser, uma constante nos cadernos. A doutrina de 
segurança nacional sintetizava a submissão dos 
países latino-americanos à hegemonia dos Estados 
Unidos e a imobilização das estruturas internas 
sob o controle das oligarquias locais. Postulava a 
dependência no plano internacional e a 
perpetuação dentro de cada país de um 
ordenamento que concentrava os recursos naturais 
e econômicos nas mãos de uma minoria 
privilegiada. A consequente opressão desse 
esquema só podia ser assegurada, obviamente, 
através de ditaduras implacáveis. Tal fórmula 
representava o oposto dos ideais com os quais 
cadernos se identificava: "o nacionalismo e a 
mudança social, a luta contra o imperialismo, a 
recuperação econômica, a defesa dos recursos 
naturais, a integração continental, a solidariedade e 
a unidade terceiro-mundistas", como os 
definíamos na apresentação da revista. 
Naqueles mesmos d ias de 197 4, outros ventos 
sopravam na África. A luta pela libertação das 
colônias portuguesas chegava ao seu ponto 
culminante e, ao contrário de outros países do 
Terceiro Mundo cujas elites obtiveram a 
independência política mas não mexeram nas 
estruturas internas nem diminuíram a presença 
econômica das ex-metrópoles, lá estavam sendo 
germinados governos populares e revolucionários. 
Para esse~ movimentos de libertação, o processo de 
descolonização deveria ser completo e se 
concretizar no abandono da hegemonia ocidental 
para empreender uma política externa autônoma e 
não-a linhada, e uma política interna que 
expressasse a nível de governo a opinião da grande 
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maioria do povo e se traduzisse em profundas 
reformas de estrutura. 
A adesão de cadernos aos movimentos populares 
de libertação se manifestou desde sua primeira 
edição, quando se publicou um documento do 
líder da Frente de Libertação de Moçambique, 
que nos tinha sido entregue pelo próprio 
presidente Samora Machel, quando o comando 
político da Frelimo ainda estava na capital da 
Tanzânia. E a capa do número 7 (outubro de 
1975) foi dedicada a Angola e continha uma 
entrevista do presidente Agostinho Neto a Neiva 
Moreira, pouco depois dos combatentes das Fapla 
terem conquistado Luanda e enquanto ainda 
se lutava nos arredores da capital. 
Numerosas foram as mudanças nesta década. Não é 
esta a ocasião para fazer um balanço das mesmas, 
mas é de se notar que muitas foram favoráveis 
aos povos subdesenvolvidos. No entanto, 
continuam vigentes os mecanismos que geram 
o intercâmbio desigual entre o Norte e o Sul do 
planeta e, portanto, a miséria e a exploração dos 
povos subdesenvolvidos. Prova d isso é que os 
efeitos mais graves da crise econômica dos 
centros capitalistas industriais castigam o Terceiro 
Mundo, seja pela queda dos preços das matérias
primas, seja pelo crescimento da dívida externa e 
das taxas de juros. 
Basta essa constatação para se perceber que as 
forças comprometidas com a libertação do 
Terceiro Mundo terão que vencer desafios imensos 
antes de se aproximarem de sua meta. Serão 
necessários grandes esforços e sacrifícios nesta 
longa batalha, na qual a razão e a justiça são os 
melhores aliados dos povos oprimidos. 
Ao completar sua primeira década, cadernos 
renova seu empenho com esses ideais e, dentro de 
suas limitadas possibilidades, espera continuar 
dando sua contribuição informativa para o 
esclarecimento dos problemas e das soluções 
voltadas para o estabelecimento de uma Nova 
Ordem Informativa Internacional (Noii). • 
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10ANOS 
Entre 197 4 e 1984, a re-

. vista cadernos do terceiro 
mundo testemunhou os 
êxitos e os insucessos da 
luta dos países subde
senvolvidos em busca de 
uma ordem política e eco
nomicamente mais justa. 

Nossa luta pela sobrevivência também é uma história de avanços e re
cuos, que no balanço geral deixaram um saldo positivo extremamente im
portante. Por isso, a luta dos povos do Terceiro Mundo continua. E a nossa 
também como mostra o diretor de cadernos neste depoimento sobre 

os 1 O anos da revista. 

F 
oi sempre uma preocupação de muitos jor- , lutas de libertação em muitos países e a demanda 
nalistas, em diferentes épocas e paises, am- de um novo tipo de informação. Inserido nesse 
pliar as bases da imprensa alternativa. O contexto político, contamos com o elemento deci-

projeto de cadernos do tei_:ceiro mW1do não fo~ sivo para o nosso projeto: o exilio de centenas de 
assim, novo nem original. E possível que sua me- jornalistas e pesquisadores. 
lhor formulação e a inserção adequada num con- Se não era possível montar em diferentes países 
texto político apropriado tenham dado à nossa em que necessitávamos estar presentes escritórios 
iniciativa condições mais favoráveis de sobrevivên- de representação, foi fácil descobrir por toda a 
eia. T_ambém nos beneficiamos muito das expe- parte, de Lusaka a Nova Déli e de Honduras ao Ira
riências anteriores, com uma avaliação dos erros e que, jornalistas expulsos dos seus países, decididos 
acertos, que formam a história e definiram a práxis a alistar-se num projeto que representasse para 
da imprensa alternativa, sobretudo na América eles, mais que um emprego, uma nova trincheira de 
Latina. lutas. Esses colegas levaram à revista poderosos [a. 

Fazer um jornal independente em um país já é tores de êxito: o conhecimento das realidades dos 
uma tarefa difícil. Implantar uma revista interna- países ou regiões de onde vinham e onde estavam; 
cional sem qualquer base financeira, enfrentando a motivação política e a mão-de-obra qualificada e 
estruturas capitalistas consolidadas, poderia pare- quase sempre voluntária. 
cer uma temeridade. Conheço alguns estudos sobre a revista e tenho 

A produção da revista e sua distribuição exigiriam atendido a pesquisadores desejosos de conhecer 
não apenas recursos enormes, conhecimento dos sua história e sua evolução. Herbet de Souza, cien
mercados e das técnicas de venda, .mas, sobretudo, tista político que costuma dizer o que pensa a tra
uma rede de correspondentes e colaboradores vés do humor, nos comparou a uma "irmandade 
competentes e por isso mesmo profissionalmente de monges e soldados", que atua animada por uma 
caros. espécie de espírito de missão. Dos "monges", te-

É evidente que, desde o princípio, nos animou ríamos herdado a capacidade de sacrifício e de re
a convicção do êxito e nos estimulou o desafio da sistir com coerência; dos militares, a disciplina e o 
grande aventura. Mas isso não bastaria. O ponto de método. 
partida para o lançamento de cadernos há dez anos É possível que haja algo disso. Se não contamos 
foi sem dúvida, o contexto político, marcado pelas com a presença nas nossas redações de nenhum sa-
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Genaro Camero Olecca e Neiva Moreira no lançamento dos cadernos no México (esq.) 
e o tenente-coronel Fabião (dir., ao centro), com dois dos líderes do movimento 25 de Abril, Pezarat 

Correia e Vasco Lourenço, no lançamento do Guia 1980, em Lisboa 

cerdote - alguns colaboram à distância -, o época em que vivíamos. Uma coisa era fácil des
mesmo não ocorre com os soldados. Expulsos dos cobrir nele: metade do mundo já não era capita
seus países ou afastados de suas corporações por lista e, se analisássemos a situação política de mui
.motivos políticos, muitos oficiais se incorporaram tos países, podíamos entender que a metade da ou
à nossa equipe. O capitão Altair Campos, trocadó tra metade já estava em luta por novos caminhos. 
pelo embaixador alemão quando sofria no Rio de Várias vezes me perguntei se um esforço bem 
Janeiro os rigores da prisão e da tortura, foi o nos- orientado conseguiria mobilizar vontades e apoios 
so primeiro diretor em Lisboa. O seu substituto foi a um projeto que respondesse à luta dos jornalistas 
o tenente-coronel Artur Baptista, ex-chefe do esta- por uma informação séria e independente. 
do-maior do Copcon (Comando Operacional do Naquele distante e crítico ano de 1973, os 
Continente) quando era seu comandante o então acontecimentos no Uruguai se agravavam rapida
general Otelo Saraiva de Carvalho. Artur foi subme- mente. Depois de derrotar a guerrilha urbana, o 
tido a um injusto processo, por sua fidelidade ao 25 governo criava as condições psicológicas, políticas 
de Abril. Para a revista, levou ele um grupo de des- e logísticas para o golpe de estado e a repressão ge
tacados intelectuais fardados, entre os quais o te- neralizada à oposição legal. Como um dos editores 
nente-coronel Carlos Fabião, ex-chefe do estado- do diário Ahora, da Frente Ampla, eu acompanha
maior do exército português e que coordena, em va de perto a dupla batalha: a que travavam mili
Lisboa, a equipe de pesquisadores do Guia do ter- tares e tupamaros e a outra, a da informação. 
ceiro 11\Undo. O Movimento dos Países Não-Alinhados me pa-

No México, sede da edição hispano-americana, receu uma esperança de uma abertura internacio
o editor é o capitão da força aérea uruguaia Ge- nal em favor das nações pobres e marginalizadas. 
rónimo Cardozo que, se opondo com outros cama- Em setembro daquele ano, seria a 411 conferência 
radas à ditadura militar no seu país, teve de exilar- do Movimento, em Argel e, também, um momen
se. to adequado para encontrar outros jornalistas e 

A lista dos exilados da revista é grande e ilustre com eles discutir o projeto, que não me saía da ca
e procede de muitos países, a começar por sua di- beça A direção do diário, quase toda ela ligada ao 
reção central que em determinado momento era Partido Democrata Cristão, um dos integrantes da 
totalmente constituída de jornalistas que nã'o po- Frente Ampla, recebeu bem minha proposta para a 
<liam viver e trabalhar em sua própria pátria. cobertura da conferência. Seria, também, uma ma-

Mas, como nasceu a revista que, agora, comple- neira de sair do caldeirã'o repressivo que, mais cedo 
ta o seu primeiro decênio? ou mais tarde, terminaria por agarrar-me. 

A Conferência de Argel foi um momento deci-
Sonho em noites de angústia sivo do Movimento dos Não-Alinhados, reunindo 

mais de 86 reis, chefes de estado e primeiros:mi-
Tenho sempre presente na memória um mapa nistros, com os quais mais de 1.400 jornalistas con

colado à parede do meu quarto no apartamento viveram durante uma semana. Paulo Cannabrava Fi
da rua Lázaro Gadea, em Montevidéu. Era grande lho, hoje o representante da revista em Sã'o Paulo, e 
e detalhado e fora um presente de uma amiga nor- eu dividíamos não só as tarefas na conferência mas 
te-americana partidária da paz. Naquelas infindá- também a hospedagem fraterna de Miguel Arraes. 
veis noites de frio e de saudades, estava sempre a Acontecimentos importantes estavam sendo "cos
contemplar aquele mapa, procurando decifrar nas. turados" nos belos salões mouriscos do Palácio das 
suas linhas e nos seus contornos, as realidades da Nações. Poucos dias depois, os árabes cruzaram o 
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canal de Suez impondo a Israel a primeira derrota 
militar. 

Era um segredo pouco guardado que, depois da 
Conferência, uma caravana rumaria para a Guiné 
Conácri e dali iria assistir a proclamação da inde
pendência· da vizinha Guiné-Bissau nas florestas de 
Madina do Boé território já libertado pela guerri
lha. As notícias do Chile eram traumáticas. O 
chanceler de Allende, Clodomiro Almeyda, se reu
niu algumas v~zes por dia com os jornalistas latino
americanos dando-nos os boletins da tragédia que 
acabava de abater-se sobre o país com o golpe de 
estado de Augusto Pinochet. 

A Conferência ganhava assim uma importância 
maior, além daquela de uma discussiro séria e res
ponsável dos problemas do Terceiro Mundo. 

Mas quando passei pela Europa a caminho do 
rio da Prata o único que lia na chamada grande 
imprensa, eram banalidades sobre aspe tos perifé
ricos daquela assembléia planetária. Fiquei n[o 
apenas decepcionado, mas também com a firme 
convicção de que deveríamos e gotar as possibili
dades para fazer alguma coisa de concreto contra 
aquele monopólio ~da notícia, e ercido pelo is te
ma transnacional da informa ão. 

Já éramos três 

O Uruguai estava ardendo e o meu retomo a 
Montevidéu foi desaconselhado pelos companhei-

Como são feitos os Cadernos 

D Fazer uma revista especializada em asmntos 
do Terceiro Mundo por si só já implica um 

desafio à tendência predominante na chamada 
grande imprensa, de dar todo o destaque aos in
teresses das grandes metrópoles oci4entais. Bus
car fontes diretas de informação na Africa, Amé
rica Latina e na Ásia é uma tarefa ainda mais ár
dua porque exige n[o só uma permanente visão 
crítica daquilo que nos é fornecido diariamente 
pela rádio, televisão, jornais e revistas, como pro
curar romper a barreira dos custos ou até mesmo 
da inexistência de canais físicos para chegar até o 
lugar onde os fatos ocorrem e descobrir o seu 
contexto real. 

Estas dificuldades estão presentes minuto a 
minuto na rotina de trabalho na redação central 
do Rio de Janeiro. O fato de estarmos baseados 
num país do Terceiro Mundo já nos coloca numa 
posição difícil do ponto de vista material. Em 
Londres, Nova Iorque, Paris ou Frankfurt tería
mos muito maior acesso a um grande número de 
informações que circulam nestas capitais. Lá exis-
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ros. Em Buenos Aires, para onde me dirigi, o úni
co jornal aberto aos temas do Terceiro Mundo era 
Noticias, ligado aos setores de vanguarda do pero
nismo. Nele passamos a colaborar, a convite do seu 
editor internacional , Pablo Piacentini. 

aquele jornal, exposto a riscos cotidianos, en
contrei companheiros que estavam sob a mira do 
terrorismo. Vários deles, como o sen~dor uruguaio 
exilado Zelmar Michelini e os escritores argentinos 
Rodolfo Walsh e Paco Urondo pagariam com a vi-

tem grandes jornais, revistas e emissoras que dis
põem de correspondentes em vários lugares, mas 
esta aparente facilidade tem no entanto um grave 
inconveniente. São publicações e jornalistas in
fluenciados por uma visão metropolitana e que 
tendem a ver as notícias do Terceiro Mundo mais 
em função dos seu~ intere~ses do que pela reali
dade de nações da Africa, Asia e América Latina. 
Realidades estas que na sua maior parte os gran
des jornais ocidentais ignoram. 

Assim, o fato de termos a redação central num 
país do Terceiro Mundo funciona como uma es
pécie de antídoto contra o bombardeio maciço 
de informações dirigidas ao Primeiro Mundo. Os 
nossos escritórios no México, Buenos Aires, Lis
boa, Luanda e Maputo servem também para 
ampliar o contato com realidades distantes, já 
que nestes locais temos jornalistas identificados 
com a preocupação de evitar o envolvimento in
formativo pelas grandes cadeias de jornais e emis
soras de TV. A este esquema se somam os corres
pondentes e os colaboradores, cujo número sobe 
a mais de 30 e com os quais mantemos contatos 
regulares através de todos os meios de comunica
ção, desde o telex e telefone, até cartas e não ra
ras vezes por recados transmitidos por viajantes. 



da, como milhares de outros patriotas nos dois la
dos do Prata, a sua resistência ao despotismo. De 
outros, como Luis Guanini, colaborador de cader
nos desde os seus primeiros números, jamais se te
ria qualquer notícia. 

O governo de Isabelita Perón se entregara à di
reita. Desapareceriam, com a morte de Perón, os 
últimos vestígios de liberdade, precariamente con
quistada no seu governo. 

Com Piacentini, discutíamos frequentemente as 

Nosso escritório em Roma, chefiado por Pablo 
Piacentini, um dos nossos editores, coordena a 
cobertura da Ásia e Oriente Médio. A represen
tação em Lisboa se encarrega dos contatos com 
a Africa, enquanto a do México fica com a Amé
rica Central e Caribe. 

Recebemos cerca de 200 publicações editadas 
em países do Terceiro Mundo e que são recolhi
das por nossas sucursais, ou enviadas diretamen
te à redação central. Este material é analisado 
pelos editores específicos e depois catalogado no 
departamento de pesquisa e arquivo. A atualiza
ção diária fica por conta da agência Inter Press 
Service (IPS) com a qual trabalhamos em estreita 
colaboração, bem como dos boletins enviados 
diretamente à nossa rede de telex pelas agências 
nacionais de países como Angola, Moçambique, 
Tanzânia , México, Panamá e Bolívia. 

Outro expediente muito utilizado é o de re
correr a verdadeiros interrogatórios tanto aos 
editores e correspondentes que viajam para co
berturas no exterior, quanto aos eventuais co
laboradores ou amigos estrangeiros que visitam 
nossa redação. Através destas reuniões é possível 
mesmo a quem está longe ter acesso a realidades 
que normalmente são simplificadas, quando não 
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Pablo Piacentini (esq.) e 
Altair Campos (dir.) no 
lançamento da edição 
portuguesa do Guia 1981 

carências de uma informação alternativa. "Veja vo
cê, me dizia ele, seus artigos sobre a guerra de li
bertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau 
são os primeiros que, com a visão dos próprios 
povos em armas, se publicam na Argentina. No en
tanto, são acontecimentos merecedores de uma in
formação que as agências transnacionais negam ou 
deformam". 

Logo chegávamos à conclusão que alimentáva
mos um projeto comum. o de editar uma revista 

completamente distorcidas, pela ótica europei
zan te ou norte-americanizada da grande imprensa. 

Uma vez por mês realizamos uma reunião de 
avaliação e de discussão da pauta do próximo nú
mero. As decisões adotadas são comunicadas via 
telex, carta, telefone ou malote para as sucursais 
e correspondentes. Como somos uma revista 
mensal, temos que trabalhar com muita antecipa
ção, não só para tentar dar antes o que os outros 
publicarão depois, como principalmente para 
compensar o fato de que não temos recursos para 
mantermos comunicação instantânea e frequen
te com os colaboradores ou com corresponden
tes. Pelas dificuldades de comunicação, somos 
obrigados a planejar reportagens de capa ou 
documentos especiais com uma antecedência de 
até quatro meses. 

A chegada do material pedido é sempre uma 
incógnita. Os custos de transmissão via telex tor
nam proibitivo o uso normal deste sistema para a 
recepção de todas as reportagens. Elas chegam 
assim pelos mais diferentes meios, e não raras ve
zes percorrem roteiros nada .ortodoxos em ter
mos jornalísticos. Muitas passam por várias mãos 
até chegarem à redação, e algumas delas já se per
deram no labirinto da comunicação alternativa. 
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dedicada a temas dos países emergentes. Nã'o tí
nhamos dinheiro e as perspectivas de publicidade 
eram escassas. Na América Latina, as ditaduras 
avançavam e os partidos de esquerda estavam meti
dos nas suas próprias lutas sem sequer nos ouvi
rem. Os árabes, como sempre, brigando entre si, os 
africanos absorvidos nas suas guerras de libertação. 
Enfim, um contexto geral difícil e desanimador. 

Nada disso nos afastou daquilo que parecia ser 
um caminho para a utopia , difícil mas fascinante. 
Já éramos três: Piacentini, minha companheira a 
uruguaia Beatriz Bissio, e eu . Mas quem se atreve
ria a editar uma revista com as características de 
"Terceiro Mundo' ? 

A voluntária foi Júlia Constenla que colocou 
sua editora La Línea à disposição do projeto. 

Os invisíveis inimigos das sombras 

O lançamento da revista em setembro de 1974 
foi um momento inesquecível. Pablo reuniu gente 
importante da política da diplomacia dos sindica
tos, do jornalismo, mas o fato passou despercebido 
pela maioria dos jornais. 

Naqueles dias turbulentos e tensos, a Argentina 
era uma devoradora de livros e revistas. Absorvia 
novos conhecimentos com a avidez de quem está 
em luta contra o tempo perdido. A revista caiu em 

O material enviado pdos correspondentes e cola
boradores chega nas mais variadas línguas e nos 
mais diferentes estilos redacionais. Mais comu
mente vem em inglês, espanhol e português, mas 
há casos também de francês, italiano e alemão. 
Como muitos de nossos colaboradores são jorna
listas exilados é frequente defrontar-nos com 
"línguas mistas" tais como o "portunhol". 

Uma vez recebido, o material tem que imedia
tamente ser traduzido para o português do Brasil, 
a língua padrão para a edição central e para a 
equipe de redação. Assim, verifica-se um comple
xo e às vezes quase infernal processo de transfor
mar originais escritos em estilos e em línguas di
ferentes para um texto básico que reúna o máxi
mo possível de condições mínimas exigidas pelo 
nosso padrão redacional, isto é, objetividade, sín
tese e facilidade de leitura para um público que 
varia desde professores universitários até campo
neses. 

A redação processa simultaneamente originais 
em espanhol, português do Brasil e português de 
Portugal, obrigando o pessoal da composição a 
um verdadeiro esquema de "lavagem cerebral" 
para impedir confusões entre três textos cujas se
melhanças dificultam mais do que ajudam aque-
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terreno féttil e seu êxito esteve assegurado desde o 
primeiro número. 

Mas esse êxito era o nosso veneno. A cada nova 
edição íamos ampliando o campo dos nossos inimi
gos, invisíveis mas implacáveis, que nos rondavam 
nas sombras. As publicações progressistas, fossem 
católicas ou marxistas nacionalistas ou simples
mente literárias, eram perseguidas e reprimidas. 
Em várias cidades e bairros de Buenos Aires, já cre
pitavam as fogueiras da repress!fo às idéias. 

Piacentini era visado por nada menos de três 
"pecado ": assessor do governo progressista do 
presidente Héctor Cámpora, editor internacional 
de Notícias e um dos diretores de Tercer Mundo. 
Comigo ocorria o mesmo: a condiç!fo de asilado 
punha a repress!fo no meu encalço. 

Um policial me havia advertido: " O senhor sabe 
que não é muito querido na sua pátria". Na pátria 
ou no governo· ditatorial? 

O fato é que na nova realidade argentina , as 
idéias da revista eram consideradas subversivas pelo 
poder dominante. E deveríamos esperar pelas con
sequências. 

Logo que circulou o primeiro número , a Alian
ça Anticomunista Argentina (Tripie A) divulgou 
um dos seus sinistros comunicados, dando a um 
grupo de profissionais 24 horas para deixar o país. 
Pablo Piacentini estava na lista e não tínhamos dú
vidas de que a alternativa era meter-nos na clandes-

les que sobre eles trabalham. A diagramação bási
ca é feita em cima da edição brasileira, que serve 
como modelo para a espanhola e portuguesa. 
Mas existem adaptações necessárias em função de 
espaços publicitários diferentes e também porque 
dificilmente todos os textos ficam do mesmo ta
manho nas três versões. Uma vez compostos e pa
ginados, os fotolitos são enviados de avião para 
Lisboa e cidade do México. 

A distribuição da revista énfrenta em numero
sos países dificuldades quase tão grandes quanto 
a sua elaboração. Na Africa principalmente, as 
Cll;fências de transporte, a burocracia alfandegá
ria e a dificuldade de encontrar divisas conversí
veis para pagamento tomam inevitáveis muitas 
vezes atrasos de vários meses na entrega dos 
exemplares a comprad~res e assinantes. Isto sem 
falar em países como Africa do Sul, Guatemala, 
El Salvador, Chile, Uruguai, Paraguai e Israel 
onde os cadernos só entram clandestinamente. 
Mas, ·os muitas vezes sinuosos caminhos pelos 
quais a revista chega aos seus leitores não dimi
nuem o interesse que ela desperta. Ela é uma das 
raras publicações cujos números atrasados são 
9.uase tão procurados quanto os mais recentes. 
( Carlos.Castilho) 



tinidade - o que não estava nos propósitos de ne
nhum de nós - ou sair para não sermos fuzilados. 
Mais tarde modificaram a praxe: o comunicado vi
nha depois que matavam. 

Piacentini refugiou-se em Lima. Por mais algum 
tempo ficamos nós, Júlia, Beatriz, eu e outros 
companheiros da administração, entre os quais a 
incansável Elisa Rando, tentando garantir a circu
lação da revista, cujas tiragens já andavam pelos 16 
mil exemplares. 

"Adiós pampa mía" 

Não tínhamos mais dúvidas de que agora seria a 
minha vez. Os avisos e as advertências, os telefone
mas ameaçadores eram constantes. Um diplomata 
amigo me deu um aviso peremptório. Em um en
contro urgente, realizado altas horas num bar de 
Corrientes, nos comunicou que tomara conheci
mento de que meu nome figurava numa lista de 
exilados latino-americanos marcados para morrer, 
como realmente morreram outros, desatentos às 
advertências que na mesma noite receberam da
quele amigo. 

Morávamos, então, no bairro de Chacarita, num 
apartamento pequeno atrás do cemitério, um agou
rento e desagradável encontro de todas as madru
gadas, no nosso percurso a pé entre o metrô e a 
casa. Naquele mesmo momento, deixamos Chacari
ta, acampando noite após noite em hotéis diferen
tes. Como a polícia tem a relação diária dos hóspe
des, não tínhamos dúvidas de que nos agarrariam 
quando o desejassem. Mas, para onde ir? 

Foi no hotel Flórida, na rua do mesmo nome, 
bem no centro de Buenos Aires, o nosso descon-
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O presidente Velasco 
Alvarado, falecido em 
1977, sempre esteve 
muito próximo do 
projeto da revista 

fartável encontro com aquela gente mal-encarada. 
Às três e meia da manhã", fomos despertados, me
tralhadoras no peito, com o ultimatum para dei
xarmos o país em seis horas. "Sair mesmo. E isso é 
uma concessa-o. Não queremos confusão com esses 
brasileiros", gritou o chefe do bando. 

A ida para o Peru foi rodeada_ de pormenores 
excitantes. O embaix:âdor, que ·nos acolhera na 
sede da representação logo ao _amanhecer, nos for
neceu, por ordens diretas- do · presidente Velasco 
A!varado, uma espécie de salvo-conduto, com o pi
toresco número de 001. Um conselheiro da embai
xada nos levou até o avião. Mais tarde, soube que 
"molhara a mão" dos policiais, que ainda queriam 
criar problemas na hora do embarque. A corrup
ção, inseparável das ditaduras , às vezes podia ser 
um passaporte para a vida. 

A Argentina, a " pampa mía", ficara para trás, 
mas o sonho daquelas noites de Montevidéu não 
desapareceu. 

O "intermezzo" incaico 

Não foi possível, no Peru, editar a revista. Nu
ma audiência no palácio presidencial Tupac Ama
ru, o general Velasco nos disse concretamente : 
"Gosto da revista e estou pronto a ajudar na sua 
publicaça-o, mas fora do Peru ... Afinal vejo que os 
principais 'clientes' de vocês, Brasil , Bolívia e Chi
le, são nossos vizinhos e não quero complicações 
com essa gente", disse o presidente peruano. 

Instalamos no bairro de Barranco a redação no 
exílio e, de lá, através de portadores cada vez mais 
escassos e menos seguros, alimentávamos a editora 
em Buenos Aires: Constenla continuava, não sem 
riscos, mandando a revista às bancas. 
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Para não perder o impulso, lançamos no Peru as 
bases do Guia do terceiro mundo cujo nascimento 
merece um registro . Estava marcada para Lima a 
reunião de chanceleres dos países não-alinhados. 
Tanto o presidente Velasco como o chanceler De 
La Flor se preocupavam com o desconhecimento 
do povo a respeito do que era aquilo. Nos chama
ram à chancelaria para pedir que fizéssemos algo 
que ajudasse no entendimento da importância do 
Movimento. Durante dois meses, publicamos no 
Expreso de Lima fichas dos países não-alinhados, 
despertando o interesse público. Mais tarde, fomos 
surpreendidos com uma edição pirata das fichas 
em um volume altamente disputado em Buenos 
Aires. 

Nunca tantos 
escreveram a Cláudia 

D Nesta edição, tivemos de reservar uma pági
na inteira para a rubrica "Intercâmbio" da 

seção "Cartas", recolhendo os nomes e endereços 
que se amontoavam numa gaveta da redação por 
falta de espaço em edições anteriores. 

Desde que abrimos essa coluna, nunca parou 
de aumentar o número de leitores que recorrem 
a cadernos para se corresponderem e trocarem 
entre eles selos de correio, livros, informações das 
realidades dos seus países ou até para iniciarem 
contatos de amizade " saltando" fronteiras, conti
nentes e oceanos. 

Até a presente edição, que assinala a primeira 
década do projeto cadernos do terceiro mundo, 
515 leitores tiveram os seus nomes e endereços 
impressos no " Intercâmbio" . Destes, quase meta
de são angolanos (254) e 190 brasileiros. Há tam
bém moçambicanos (38), portugueses (19) , gui
neenses, mexicanos e de outros países onde as 
nossas três edições são distribuídas. Inclusive, já 
publicamos cartas vindas de países onde embora 
cadernos não circule, encontra leitores de uma 
forma ou de outra: União Soviética, República 
Democrática da Alemanha, Estados Unidos, Oii
le etc. 

Durante muito tempo foi motivo de curiosida
de da nossa redação saber o que representava 
para um leitor, em número de cartas recebidas, 
publicar o seu nome na nossa revista. Intrigava
nos o verdadeiro impacto do "Intercâmbio" . 

A ocasião surgiu ano passado em Lisboa, às 
três da madrugada, no sufoco do "fechamento" 
da edição portuguesa. 
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Roberto Remo pai do Guia, Cristina Canoura, 
Gregorio Selser, Horácio Verbitsky e Alicia Seade 
- todos integrantes da nossa equipe central - ha
viam se reunido ao grupo, ampliando a atividade 
redacional. 

Mas já não era possível manter aquele esquema 
de trabalho. A editora La Linea, em Buenos Aires, 
estava bloqueada e sob estrita vigilância . Alguns 
jornaleiros corajosos que vendiam a revista eram 
advertidos de que se continuassem, voariam com 
banca e tudo . 

O número 8, com duas entrevistas exclusivas na 
capa, do presidente de Moçambique, Samora Ma
chel e do general Otelo Saraiva de Carvalho, de 
Portugal, foi distribu ído com extrema dificuldade 

Faltava-nos meia dúzia de páginas para mon
tar e tudo corria bem. Os problemas que surgiam 
eram os habituais, nenhum de difícil solução: 
substituição de uma foto, recompor um pedaço 
de texto, corrigir uma "gralha" de legenda. 

Porém, ao paginar a seção "Cartas", faltaram
nos quatro linhas de texto que são insuficientes 
para um resumo de carta, mas demasiado para fi
carem em branco. 

Foi então que José Santa-Bárbara, o nosso 
montador gráfico, se lembrou que sua filha Oáu
dia, jovem leitora de 18 anos de cadernos, lhe pe
dira semanas antes a inclusão do seu endereço na 
troca de correspondência. O nome de Oáudia foi 
composto , as quatro linhas preenchidas, a edição 
"fechada" e o pormenor esquecido. 

A nossa surpresa veio um mês mais tarde, 
quando começaram a chegar à casa de Oáudia e 
José Santa-Bárbara cartas vindas de Angola, Bra
sil e Moçambique a uma média de dez por dia. 
Dois meses depois Oáudia já tinha recebido mais 
de três centenas de propostas de correspondência 
e, submersa em cartas, debatia-se para encontrar 
um método seletivo que lhe permitisse responder 
às cartas por ela consideradas mais interessantes. 

Porque tinha a sua condição feminina a favor 
- a quase totalidade dos nomes do "Intercâm
bio" são do sexo masculino -, talvez o caso de 
Oáudia não seja dos mais correntes. Mas ele nos 
permitiu, pelo menos, ter uma noção aproxima
da da circulação de correspondência promovida 
pela publicação de um endereço nos cadernos do 
terceiro mundo. 

E daqui sai uma sugestão aos leitores. Propo
mos a todos aqueles que já viram o seu nome no 
"Intercâmbio" que voltem a nos escrever contan
do os resultados e experiências obtidos com essa 
iniciativa. Os números que recolheremos serão 
mais tarde publicados e os casos mais interessan
tes descritos. ( Carlos Pinto Santos) 



e risco. O 9 já circulou praticamente na clandesti
nidade. Constenla teve de abandonar a casa e me
ter-se numa ilha do delta do rio Paraná, de onde 
partiu secretamente para o exterior. 

A revista, após um ano sem circular, e na:o po
dendo ficar no Peru, seguiu o caminho de um novo 
exílio: México. 

O "intermezzo incaico", como chamamos em 
família o período peruano, foi um tempo de acu
mulaçã:o de forças e de experiências. O Peru estava 
vivendo, entiro, a melhor etapa de sua revoluça:o, 
sobre a qual escrevemos com Beatriz Bissio, um li
vro, o "Modelo peruano". 

No rumo da África 

Foi também a partir de Lima que se deu um 
passo decisivo para o .futuro da revista. O diário 
Crónica nos mandou a Lisboa para uma cobertura 
especial da revoluç[o portuguesa. Ali, através de 
relações com oficiais do 25 de Abril (data da der
rubada da ditadura portuguesa), conseguimos lu
gar no aviiro presidencial que levava a delegaça:o de 
Portugal à declaração <la independência de Moçam
bique, para a qual tínhamos sido convidados pela 
-Frelimo. 

O avia:o ia cheio de gente importante: o general 
Vasco Gonçalves, primeiro-ministro do histórico 
Quinto Governo da Revoluça:o, Mário Soares (PS), 
Álvaro Cunhal (PCP), o major Melo Antunes e 
outros membros do Conselho da Revolução, o ge
neral Otelo Saraiva de Carvalho e outras personali
dades. 

E aí vem outro imprevisto, marcando os rumos 
da revista. Um colega italiano, Pietro Petrucci, com 
quem havíamos feito amizade, nos sugeriu uma en
trevista a Siad Barre, presidente da Somália e da 
Organização de Unidade Africana (OUA). Siad de
monstrou-se interessado em falar - era a primeira 
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Beatriz Bissio e Neiva Moreira entrevistam o 
presidente Siad Barre, da Somália (1975) 

vez que recebia jornalistas latino-americanos - mas 
estava saindo para o banquete oficial e de lá iria di
retamente para o aeroporto. Por isso nos fez a se
guinte proposta : "Darei a entrevista se vocês se in
corporarem à nossa delegação e aceitarem o meu 
convite para nos acompanhar. Sairemos pela ma
drugada para Mogadíscio. Não se preocupem, que 
os devolverei a Lisboa" , uma vez que perderíamos 
o avião presidencial português. E assim foi feito. No 
banquete oficial, cumprimentamos o presidente 
Samora Machel, para surpresa dos jornalistas que 
não entendiam porque nós estávamos integrados à 
delegação da Somália. 

Siad Barre, no retorno à Somália, passou um 
dia em Madagascar e nos apresentou ao presidente, 
Didier Ratsiraka, a quem entrevistamos. Em Dar
es-Salaam, capital da Tanzânia, onde fizemos uma 
escala de algumas horas, pediu a Nyerere que nos 
recebesse. Na volta a Maputo, passamos duas sema
nas na Tanzânia, produzindo uma série de reporta
gens, inclusive sobre as ujamaas, aldeias comunais, 
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e Dodoma, a nova capital, que os tanzanianos con
sideram a Brasília da Africa. 

A música do idioma 

Ocorreu aí um episódio que marcaria o nasci
mento da edição luso-africana da revista, que ainda 
não se consolidara definitivamente na América La
tina. Todas as noites íamos ao hotel Kilimanjaro 
ler os telegramas da Reuters afixados num quadro. 
Em determinado. momento, dois senhores se apro
ximaram de nós e, ouvindo a música do idioma, 
perguntaram se éramos portugueses. "Nlfo, um bra
sileiro e uma uruguaia", respondemos. 

Um deles era Lopo do Nascimento, primeiro
ministro do governo de transição de Angola, e o 
outro, Afonso M'Binda, secretário particular do 
presidente Agostinho Neto. No dia seguinte, éra
mos quatro dos poucos passageiros na rota Dar-es
Salaam-Maputo-Luanda. Os outros, uns japone
ses e alemães orientais, com suas pesadas pastas de 
vendedores, já madrugavam junto aos dois merca
dos que se abriam. Demoramos algumas semanas 
em Moçambique, sobretudo nas zonas quentes de 
Cabo Delgado, onde a guerra foi mais dura, e de 
Maputo. Com as passagens somalis, ficamos ainda 
várias semanas em Luanda, no retorno a Lisboa. 

Luanda, naqueles dias, era um inferno. Guerra, 
êxodo em massa de portugueses fugindo dos obu
ses e do medo, escassez de comida, intriga e cons
piração. Lopo, M'Binda e outros companheiros do 
MPLA fizeram o possível para tomar mais amena 
nossa estadia e abriram portas que nos permitiram 
um trabalho jornalístico muito amplo. Já havía
mos encontrado o presidente Neto nas suas pere
grinações pelas capitais européias, defendendo o 
direito de sua pátria à independência. Mas foi em 
Luanda que nos foi possível através de entrevistas 
e contatos em momentos decisivos, conhecer me
lhor o ideólogo da revolução africana, o grande lí
der da independência de Angola, o dirigente polí
tico, o chefe militar e o companheiro exemplar, 
que foi Agostinho Neto. 

Naqueles momentos, a campanha internacional 
contra o MPLA era frenética. Os companheiros an
golanos sentiram a gravidade do problema e nos 
perguntaram se era possível fazer algo, sobretudo 
em Lisboa, onde, naqueles dias como ainda hoje, 
se encontra a cabeça da conspiração antiangolana. 
"Oaro que sim. Poderemos preparar uma edição 
de cadernos dedicada à independência, abrangendo 
outros aspectos da conjuntura". Mas, com que di
nheiro? Lopo é um homem que fala pouco, como 
é quase uma norma entre os dirigentes angolanos. 
Não disse sim nem não. Mas, poucas horas depois, 
articulara o apoio à edição de um grupo de amigos 
em Portugal, liderados pelo médico Armênio Fer-
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O segundo número da nossa edição 
em português exposto nas bancas de Luanda 

reira, colega de turma e amigo pessoal do presiden
te Neto. 

Retomo a Lisboa e bato à porta de uma velha 
casa da Baixa, cujo endereço me havia sido dado 
confidencialmente. De dentro, no melhor estilo ja
mesbondiano, uma mão amiga me entregou a en
comenda. Passei o pacote a Altair Campos e pedi 
a Josué Guimarlfes que fizesse o trabalho de edi
tor. Com o objetivo de preparar a primeira edição 
em português, embarquei novamente para Angola, 
junto com Beatriz Bissio e Josué Guimarlfes. Ali 
assistiríamos aos difíceis dias do sítio de Luanda e 
à proclamaçlfo da independência no dia 11 de no
vembro de 1975. 

Contando os escudos e voluntariamente, os 
companheiros fizeram um trabalho primoroso, que 
alcançou a maior repercusslfo em Portugal e nas ex
colônias portuguesas. Nascia de maneira tiro infor
mal e imprevista a nova edição de "Terceiro Mun
do", que hoje, é um notável êxito, alcançando ex
pressivas tiragens em Angola, Moçambique, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. 

No país dos astecas 

Completada a tarefa na África e em Portugal, 
regressamos à América Latina Mas as coisas no 
Peru haviam mudado. Fomos recebidos como per
sona non grata pelo regime do general Morales Ber
múdez, que nos considerava próximos a Velasco. 
Por determinação do presidente Luis Echeverría e 
a intervenção de amigos, (Genaro Camero Checa, 
da Federação Latino-Americana de Jornalistas, e 
Francisco Julião, da nossa comunidade de exila
dos) conseguimos visto para entrar no país dos as
tecas, refúgio dos perseguidos políticos de todo o 
continente. 

Nos lançamos imediatamente à tarefa de resta
belecer a circulação da ediçlfo em espanhol. Por
fírio Munoz Ledo, entlfo ministro da Educaçlfo e 
depois embaixador do México nas Nações Unidas, 
solucionou os problemas legais, criados com a exis
tência de um registro de fachada do nome Tercer 
Mundo. "Mire, ponga antes la palabra 'cuademos' 



y está". Desde entiro fomos rebatizados como ca
dernos do terceiro mundo. 

A edição em espanhol conseguiu uma ampla 
penetração na América Central, Caribe e zonas 
chicanas do sul dos Estados Unidos. Quando esti
ve recentemente no México, nos emocionou a in
formação transmitida por um companheiro da 
Guatemala: "A revista é leitura corrente dos nossos 
combatentes e texto suplementar nas escolas das 
áreas libertadas. Um serviço especial do nosso cor
reio a recebe na fronteira com o México e trans
porta, nas costas de militantes, às zonas de guerra, 
com até oito dias de perigosa travessia". 

Roberto Bissio no lançamento 
do primeiro Guia (1979) no México 

A partir do México, reestruturamos a edição em 
Portugal-África, hoje solidamente implantada, e 
lançamos a edição em inglês. Para essa façanha, 
contamos com uma equipe de reconhecida capaci
dade, sob a direção de dois companheiros de pri-
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O testemunho de um 
camponês da Guatemala: 
"a revista é texto nas 
escolas das áreas libertadas" 

meira linha: o inglês Cedric Belfrage, valente edi
tor do The Guardian, fechado na era macartista 
nos Estados Unidos, e Fernando Molina, um eco
nomista e jornalista mexicano, que "transa" o in
glês com extraordinária competência. 

Cedric vive na cidade de Cuernavaca desde que 
o fanatismo tornou Í!Ilpossível sua permanência 
nos Estados Unidos. E um notável profissional e 
um humanista dedicado às grandes causas da li
berdade e da democracia. 

A edição em inglês atendeu um pouco àquele 
conselho histórico de Martí, nos seus artigos es
critos quando vivia nos Estados Unidos: "lutar 
no coração do monstro". Em pouco tempo, já al
cançávamos uma venda comercial de mais de três 
mil exemplares nos Estados Unidos e Canadá, com 
mais de mil assinaturas nas universidades e centros 
de estudos norte-americanos. Por vários motivos 
- déficit financeiro, trarisferência para o Brasil da 
sede central e outros -, a edição em inglês foi tem
porariamente suspensa. 

Com o ensaio feito no Peru, instalamos no Mé
xico uma equipe dedicada à produção e impres . .ão 
do Guia do terceiro mundo, um almanaque que dá 
a versão da história na visão dos oprimidos e não 
na dos opressores. A direçlfo do Guia, como até 
hoje, esteve a cargo do uruguaio Roberto Remo, 
um profissional do mais alto nível e um trabalha
dor incansável para o êxito dessa empresa com
plexa e delicada. Hoje, se publicam quatro edições 
do Guia: a central, no Brasil, a de língua espanho
la, no México, a de português de Portugal, em Lis
boa e, agora, a de inglês, na Holanda, numa co
edição com a Novib, um organismo não-governa
mental empenhado na luta pelo desenvolvimento 
do Terceiro Mundo. 
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Os novos projetos 

Os companheiros do México e Lisboa começa
ram a editar livros e estão tendo êxito. No México, 
organizou-se paralelamente à revista, a Mexsur que, 
entre outros, editou "Reagan entre El Salvador y 
las Malvinas" e "Bolivia : el cuartelazo de los coca
dólares ', de Gregorio Selser ; "La autoridad dei 
pueblo" de Llber Seregni; " Conexión en Teguci
gàlpa" e "Pastora: un cero en la historia" de Ro
berto Bardini. 

Em Portugal, nossa empresa editora a Triconti
nental , publicou os seguintes títulos: "E! Salvador 
- O caminho dos guerrilheiros', de Carlos Gil· 
"Sobre a unidade no pensamento de Amilcar Ca
bral" de Sérgio Ribeiro ; " A montanha é algo mais 
que uma imensa estepe verde ', de Omar Cabezas 
Lacayo e está no prelo um livro sobre o petróleo 
de Pablo Piacentini. 

Mostras de cinema na Africa e no Terceiro Mun
do e seminários conferências e reuniões foram rea
lizadas nas diferentes capitais-sedes sob o patrocí
nio dos cadernos do terceiro mwido. 

O desafio da informação alternativa está sempre 
gerando novos projetos. No momento, trabalho em 
alguns deles . 

A edição do rio da Prata deve reaparecer nos 
próximos meses, com sede em Buenos Aires ou 
Montevidéu. Este é um compromisso da nossa 
equipe. Não foram os argentinos ou os uruguaios 
que nos repeliram, mas ditaduras opressoras que 
temiam, como no caso de outras publicações repri
midas, o fluxo da informação independente. 

Estamos retomando o projeto da edição em in
glês , agora não apenas voltado para o Norte, como 
também para os países de idioma in~ês do Tercei
ro Mundo, como o Zimbábue, a lndia, a Nigé
ria, Tanzânia, Sri Lanka, Quênia, Zâmbia e ou
tros, além dos países árabes. A idéia dominante na 
nossa equipe é produzir a revista em inglês no Rio 
de Janeiro e México e imprimi-la em Lisboa, desti
nada a converter-se num centro de produção gráfi
ca das nossas publ icações. 

Um dos problemas que temos enfrentado é a 
pressão dos temas nacionais . Nossa revista procura 
sempre oferecer a melhor cobertura dos grandes te
mas internacionais e nacionais , mas é compreensí
vel que a mesma não possa abranger, na medida de
sejada, os assuntos específicos de cada país. É na
tural que os leitores reclamem. Os do Brasil costu
mam escrever perguntando se também não somos 
um país do Terceiro Mundo. 

A solução para esse problema foi a criação de 
suplementos nacionais. O primeiro já está circulan
do com a revista do México, sendo seu editor o 
companheiro Roberto Bardini . Destina-se a Méxi
co, América Central e Caribe e foi bem recebido 
na região. 
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Brasil:86milhões 
de subnutridos 

!lo r, ... .. • 
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Dalla vacila sob 
pressão oficial e 

diretas-já não 
entrrun em uta 

Alguns dos títulos publicados pela nossa editora 
(acima) e um exemplar do "Jornal do País", recente 

lançamento do nosso diretor geral 

O suplemento brasileiro está em marcha e espe
ramos que possa aparecer nos próximos meses. Seu 
editor é o jornalista e professor universitário Ruy 
Mauro Marini, autor de vários livros sobre o Brasil 
e a América Latina e que lecionava até há pouco 
na Universidade Nacional do México , um imenso 
complexo de escolas e institutos com mais de 40 
mil professores e 320 mil alunos. A equipe de Lis
boa estuda a estruturação do suplemento portu
guês e está nos nossos pi.anos o suplemento ango
lano, de maneira a oferecer a milhares de leitores 
em Angola um novo elemento de informação. 

Roberto Remo, Gerónimo Cardozo e Horácio 
Verbitsky dirigirão a revista do Prata, em sua nova 
fase . 

Recentemente, no Rio de Janeiro, começou a 
circular sob nossa direção, o Jornal do Pais - Nas 
Bancas. O editor é o competente colega Ivan Alves, 
com uma reconhecida tradição de lutas políticas e 
profissionais. Na redação atua um grupo de jorna-



Da esq. à dir.: Dr. José Pedro Cardoso, do PS uruguaio; Dr. Raimundo Faoro, 
Guillermo Ungo, líder da Frente Democrática Revolucionária de El Salvador e 

Moacir Werneck de Castro, numa conferência na sede dos cadernos no Rio (1982) 

listas integrados ao espírito que vem animando o 
nosso trabalho desde o aparecimento de cadernos. 

Embora tenha uma linha editorial própria e 
uma administração independente, o novo semaná
rio é uma unidade do projeto de imprensa alterna
tiva que se iniciou com a revista. 

O campo é, contudo, muito vasto e tudo o que 
a nossa equipe possa fazer fica ainda muito aquém 
do mínimo necessário para enfrentar o poderio da 
artilharia adversária . Uma dessas áreas virtualmen
te descobertas, sujeita às múltiplas influências es
trangeiras, sobretudo norte-americanas, é a da cul
tura assim como a da economia. No primeiro caso, 
a equipe de cadernos está empenhada em um pro
jeto imediato, que é editar trimestralmente uma 
revista de estudos e análises, "Terra Firme" que 
contará com um grupo muito qualificado de cola
boradores, sob a coordenação da socióloga e escri
tora Vânia Bambirra. O primeiro número de "Ter
ra Firme" já está em elaboração, devendo circular 
antes do fim do ano. 

Por fim, existe a idéia de uma revista de eco
nomia , elaborada por economistas que se integram 
ao µrojeto dos cadernos. Embora ainda não haja 
um projeto concreto, a equipe já está discutindo os 
passos que deverão ser dados para que também 
nesse campo, a desinformação possa ser enfrentada. 

Alguns cuidados objetivos 

Utopia? Sonhos? Em parte, sim. Seria impossí
vel ocupar esses espaços sem uma forte base de 
idealismo, de entrega e, também, de utopia. 

No entanto, nem tudo foi e é apenas sonho. 
Uma iniciativa como a nossa deve construir uma 
sólida base empresarial. Atualmente, o nível de or
ganização que já alcançamos é melhor do que o co
mum em publicações alternativas, mas ainda insu-
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ficiente. Nossa administração procura melhorar sua 
eficácia, a contabilidade funciona corretamente, 
temos embriões promissores de departamentos co
merciais, já introduzimos os computadores, a com
poser e o telex na nossa rotina de trabalho e con
tamos com um grupo de companheiros nos depar
tamentos de serviços muito integrados ao espírito 
da empresa. Trabalhamos todos com uma caracte
rística comum: nenhum de nós pensa em ficar rico, 
em virar capitalista ou em abandonar uma linha de 
austeridade e modéstia, que deve ser inerente à ta
refa de dirigir empresas como esta. 

Um dirigente da Fr~nte Polisario que acabava 
de percorrer países da Africa e da A1]1érica Latina, 
nos visitou no México para pedir que continuásse
mos próximos de sua luta. Perguntamos a ele por
que nos procurava: "Acabo de conversar çom mui
ta gente influente da América Latina e Africa so
bre a revista. Encontrei uma opinião virtualmente 
unânime a seu favor: cadernos está rompendo os es
quemas das publicações alternativas. Suas empresas 
são organizadas, e, apesar de serem revistas pobres, 
aparecem tecnicamente muito bem apresentadas. 
Alguns _setores da esquerda, com poder econômico, 
editam publicações feias e sujas para parecer po
bres. Vocês fazem o contrário. O povo valoriza as 
coisas boas. Por outro lado, não encontramos 
reservas maiores à linha editorial da revista. Quase 
todos os partidos e grupos com quem contatamos 
se consideram integrados à revista mas não seus 
donos. Por último, vocês não slfo sectários, depen
dentes de governos, partidos ou grupos e isso per
mite uma ação muito mais eficaz e abrangente". 

Esperamos seguir esta linha, consolidando a re
vita com o apoio dos leitores de países com idio
mas e regimes políticos tão diferentes para poder
mos continuar dando a nossa contribuição na luta 
dura, difícil e desigual contra os gigantescos mono
pólios capitalistas da informação. (Neiva Moreira)• 
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Cadernos do Terceiro Mundo 
e a Nova Ordem Informativa 
Internacional 

Acender uma vela 
Uma contribuição prática para o 
estabelecimento de uma comunicação 
horizontal entre os países em desenvolvimento 

Roberto Remo 

Em vez de reclamar do escuro, procurem 
' ' acender uma vela'. Com essa frase Neiva 

Moreira costuma nos interromper cada vez 
que corremos a ele com queixas sobre os proble
mas cotidianos de nossa tarefa: faltam recursos 
para se comprar melhores fotos, a gráfica não en
trega as provas no prazo combinado, a tipografia 
apresenta defeitos o telex internacional voltou a 
subir de preço e os correios nem sempre são con
fiáveis ... 

Devemos enta-o nos dedicar a buscar soluções 
práticas e viáveis para os problemas, embora tal
vez nã'o sejam as ideais. "O melhor é inimigo do 
bom", diz a sabedoria popular. 

A atitude de " acender uma vela" é a que me
lhor define nossa posição diante do desafio de 
construir uma Nova Ordem Informativa Interna
cional (Noii). 

A prop9sta da Noii nem mesmo existia quando 
o primeiro número de Tercer Mundo nasceu há 
dez anos. A preocupação de enfrentar um sistema 
mundial de notícias controlado por um punhado 
de transnacionais, esta sim já existia. 

A nível governamental, já em 1972, os chance
leres do Pacto Andino expressaram sua preocupa
ça-o pelo fato de "o maior volume de informação 
internacional que circula em nossos países ser pro
cessado fora da regílfo". E, no ano seguinte, 80 
chefes de estado ou de governo do Terceiro Mundo 
declararam em Argel que "os países em vias de de
senvolvimento devem empreender uma ação con
junta no terreno das comunicações" para " reorga
nizar os atuais canais de informação", vistos como 
" legado do passado colonial" . 

A conferência dos países não-alinhados em Ar
gel estabeleceu as bases da proposta terceiro-mun
dista de uma Nova Ordem Econômica Internacio
nal (Noei), que em 1974 foram incorporadas pelas 
Nações Unidas na "Carta de Direitos e Deveres 
Econômicos dos Estados" (e que, uma década de
pois, continuam sendo letra morta para todos os 
efeitos práticos). 

Por analogia, foi cunhado o termo "Nova Or
dem Informativa Internacional" para sintetizar o 
conjunto de reivindicações terceiro-mundistas no 
âmbito da comunicação de massas: fluxo equili
brado de informação entre o Norte e o Sul, restri
ções à monopolização das fontes de informação, 
respeito à identidade cultural de cada povo, entre 
outras. 

No âmbito da Unesco , travou-se uma batalha di
plomática para que esses princípios fossem reco
nhecidos. Depois de longós anos de discussões, idas 
e vindas, esse organismo das Nações Unidas acabou 
aprovando (em Belgrado , 1980) o chamado " Rela
tório MacBride" (assim batizado por causa do pre
sidente da comissão que o elaborou, o irlandês 
Sean MacBride, prêmio Nobel da Paz). 

A colocação em prática desses princípios sofre 
um boicote sistemático por parte dos Estados Uni
dos, que não apenas negaram sua contribuição a 
todos os projetos da Unesco nesse sentido, como 



também ameaçam retirar-se da organizaçã'o, se esta 
nã'o renunciar em seu esforço para mudar a atual 
estrutura informativa transnacionalizada. 

Paralelamente, há dez anos, vêm se multiplican
do as pesquisas sobre o tema da comunicação in
ternacional em universidades e institutos especiali
zados em todo o mundo. As conclusões são alar
mantes: um punhado de agências monopoliza as 
notícias, um punhado de transnacionais controla 
a publicidade, cada vez hã menos órgã'os indepen
dentes e mais jornais, revistas e estações de rãdio 
sã'o absorvidos por gigantescos conglomerados 
(networks) que incluem jornais, rádios, TV, discos, 
editoras e outras atividades afins ou nã'o, tais como 
cadeias de hotéis e empresas imobiliárias. 

Se a essência da democracia é a liberdade de ex
pressã'o, esses "polvos" sã'o seu inimigo número 
um, jã que reduzem a multiplicidade de vozes que 
podem se expressar e a liberdade do público de es
colher entre elas. Mas o poder desses conglomera
dos é de tal ordem que não apenas se apresentam 
como paladinos da liberdade como também im
põem a imagem de que a Nova Ordem Informativa 
é resultado de uma conspiração totalitária destina
da a implantar a censura a nível planetário. 

É verdade que muitos governos do Terceiro 
Mundo são ditatoriais e repressivos e, portanto, 
suas agências de notícias são meros difusores da 
mais grosseira propaganda oficialista. Condenar 
por isso a Nova Ordem Informativa seria o mesmo 
que condenar a Declaração dos Direitos do Ho
mem porque Pinochet também a assina. 

Do dito ao feito 

Definido politicamente o problema, e estudado 
academicamente em seus múltiplos aspectos, falta
va passar à ação prática. Os nã'o-alinhados e orga
nizações regionais COJ'!IO a OUA (Organização da 
Unidade Africana) na Africa e o Sela (Sistema Eco
nômico Latino-Americano) na América Latina, 
passaram a impulsionar a coordenação das agências 
de notícias nacionais e a criar novos organismos de 
imprensa multinacionais (no bom sentido da pa
lavra). 

Assim, surgem o pool de agências noticiosas dos 
não-alinhados, a Agência Panafricana de Notícias 
(Pana) e a Alasei (Agência Latino-Americana de 
~rviços Especiais Informativos), que lutam para 
disputar um espaço nas páginas internacionais dos 
jornais com as "quatro grandes" da notícia inter
nacional: AP (Associated Press), UPI (United Press 
Internationa[), AFP (Agence France Presse) eReu
ters. 

Entretanto, por se tratar de empresas intergo
vernamentais, suportam a carga de estruturas buro
cráticas complexas e mecanismos lentos de consul
ta e tomada de decisões. 
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Assim como a Carta de Direitos e Deveres Eco
nômicos autoriza um Estado a nacionalizar seus re
cursos naturais, mas não o obriga a fazê-lo (isso de
penderá, obviamente, de sua política interna, da 
habilidade, capacidade e poder de suas forças pro
gressistas), uma nova estrutura da informação é 
construída diariamente a partir das inúmeras ini
ciativas jornalísticas que se opõem à monopoliza
ça:o e ao controle transnacional dos meios de co
municação e que, à falta de nome melhor, costu
ma-se designar genericamente de "alternativas". 

Foi aí que cadernos do terceiro mundo acendeu 
sua vela, como uma organização de jornalistas es
pecializados, independente de governos e partidos 
e não motivada por fins lucrativos. 

Uma revista que apóia e se apóia em todos 
aqueles que compartilham de seus princípios gerais 
(amplos para unir, mas exatos para delimitar um 
perfil próprio , como qualquer leitor atento perce
be) resultou ser um instrumento idôneo para a co
municação intercontinental. Informamos os africa
nos sobre a América Latina, os latino-americanos 
sobre a África, uns e outros sobre suas próprias re
giões e nos preparamos para, ressuscitando a edi
ção em inglês, alcançar uma cobertura realmente 
planetária. 

Já somam mais de quatro milhões os exempla
res de revistas, guias e livros que vendemos em cin
co continentes. A circulação mensal ultrapassa os 
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cem mil exemplares. O impacto, ampliado pelas 
reproduções (autorizadas ou não) em dezenas de 
periódicos locais, é impossível de quantificar. 

Ternos visto reproduções de artigos dos cadernos 
em jornais e revistas da India e de Honduras, de 
Moçambique e dos Estados Unidos. Salvo casos ex
tremos (o Guia do terceiro mundo chegou a ser 
"pirateado" quase integralmente sem autorização e 
sem indicação da fonte), incentivamos esse inter
câmbio. A lógica da imprensa alternativa não é a 
de eliminar competidores, mas sim a de incentivar 
todas as iniciativas afins, que a curto e longo pra
zos acabarão se apoiando mutuamente. 

Assim por exemplo, as estruturas de distribui
ção que !rabalhosamente tivemos que montar no 
México, Africa ou Brasil já estão a serviço de ou
tras publicações. O intercâmbio de artigos, listas 
de assinantes, fontes bibliográficas ou dados sobre 
a forma mais eficaz de promover a publicação com 
um mínimo de investimento vai tecendo paulatina
mente uma rede de solidariedade entre publicações 

afins em sua vocação renovadora e contestadora, 
embora sejam tiro díspares em sua forma como o 
boletim mimeografado de uma favela de Lima ou o 
joumal acadêmico de uma organizaç:ro de universi
tários norte-americanos comprometidos. Uma net
work informal que ainda deve refletir muito sobre 
quais mecanismos institucionais poderiam dinami
zá-la sem cristalizar num colete rígido o dinamis
mo que Üle dá a sua força e sua razão de ser. 

Urna olhada retrospectiva na distância que separa 
os primeiros cadernos paginados por um grupo de 
exilados e montados sobre uma mesa de cozinha, 
da nossa atual estrutura com telex e microcompu
tadores, pode levar a um ufanismo vazio. Uma 
comparação com o poder dos gigantes transnacio
nais da comunicação, com suas mensagens alienan
tes tele-impressas simultaneamente via raios laser 
nas capitais de cinco continentes, poderia decep
cionar o mais animado antes de dar o primeiro passo. 

Entre ambos extremos, o 109 aniversário nos 
serve para registrar que a vela continua acesa. • 

Testemunhos 
de uma década chave 
Mergulhando nos mais importantes 
acontecimentos dos últimos dez anos, 
a equipe dos cadernos do terceiro mundo 
fez do jornalismo uma trincheira 
da informação independente 
Beatnz Bisszo 

Dez anos de traballlo profissional dedicado a 
um jornalismo independente mas nao neu
tro, colocam a equipe de cadernos do ter-

ceiro mwido em uma posição privilegiada dentro 
da profissão: a de escrever numa publicação, 
sem fins de lucro e voltada para os interesses 
dos povos oprimidos. E isso não é um fato a 
ser desprezado em um mundo onde a informa
ção se transformou em uma mercadoria; os 
meios de comunicaç:ro em instrumentos de do
minação e a profissão, em muitos casos, em um 
trampolim para conseguir status e ascender 
economicamente. 

Mas não apenas por isso nossa equipe é privile-
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giada. O esforço audacioso - e até obcecado - de 
seguir em frente na meta que nos havíamos pro
posto de criar um instrumento para informar so
bre o Terceiro Mundo - o grande esquecido dos 
meios de comunicaç:ro d·e massa - a partir da aná
lise que seus próprios dirigentes, seus povos, seus 
intelectuais fazem de suas realidades, nos permitiu 
participar dos fatos políticos mais significativos da 
década. Mergulhamos neles, nos confundimos com 
seus protagonistas, vivemos os riscos do momento 
e, modestamente, os descrevemos com a maior fi. 
delidade possível, mostrando mais do que inter
pretações, os próprios fatos, pois um profundo res
peito à capacidade intelectual de cada um de nos-



sos leitores nos leva à convicção de que - dispon
do de informação - eles serão capazes de tirar suas 
próprias conclusões. 

Distribuídos em vários continentes, com o de
nominador comum de entender o exercício do jor
nalismo como um serviço à comunidade, intima
mente ligado aos seus interesses e aspirações, os 
membros da equipe de cadernos cobriram, ao lon
go desses dez anos, acontecimentos ta-o fundamen
tais da década como a guerra de libertação e a in
dependência de Angola, Moçambique, Cabo Ver
de, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau; a derrota 
de Somoza na Nicarágua; a luta do povo salvado
renho; a brava resistência do povo panamenho, li
derado pelo general Omar Torrijos, à ocupação 
norte-americana no Canal; a organização dos pa
lestinos no exHio e a invasão israelense do Líbano; 
as conferências dos Não-Alinhados; a cooperação 
civil e militar cubana no continente africano; os 
esforços dos partidos independentes da América 
Latina em se agruparem em uma estrutura per
manente como a Copppal; a proposta revolucioná
ria de Granada sufocada pelos Estados Unidos; a 
resistência do povo chileno à ditadura de Pino
chet; a revolução peruana encabeçada por Velasco 
Alvarado; a vitória democrática de Alfonsín na 
Argentina; os esforços do Zimbábue em consoli
dar seu governo socializante de maioria negra, en
cabeçado por Robert Mugabe; a luta do povo 
saarauí pela libertação de sua pátria ocupada pelo 
Marrocos; a guerra do Golfo entre Irã e Iraque e os 
desafios do mundo árabe em seu confronto com Is
rael; os esforços da fndia para superar seus conflitos 
étnicos, a luta da minoria tamil do Sri Lanka; os 
avanços realizados pelo povo vietnamita em seu ca
minho rumo ao socialismo; o desafio da revolução 
chinesa pós-Mao; a resistência popular à ditadura 
de Ferdinando Marcos nas Filipinas; as dificulda
des e conquistas da revolução etíope; as lutas do 
povo somali contra a seca e a pobreza; o avanço 
dos movimentos pacifistas europeus, as reivindica
ções das minorias corsa e irlandesa; a resistência e 
atividades dos armênios; o dramático conflito eri
treu; as discussões em torno da dívida externa, da 
questão energética, das drogas no mundo moder
no; o desafio da informática; as interrogações so
bre o futuro do Egito, a contínua deterioração do 
regime do Suda-o; os esforços da Tanzânia em su
perar o subdesenvolvimento e a prolongada guerra 
civil do Chade; a luta pela independência do povo 
da Namíbia; a vitória popular na Bolívia que levou 
o presidente Siles Zuazo ao poder; o avanço do 
povo uruguaio rumo à democracia; a conjuntura 
política e econômica do Brasil. A lista é longa, e 
nossos leitores terão acesso a todo esse trabalho 
no minucioso índice que publicamos ao final des
ta edição, que também é uma contribuição da 
equipe de cadernos para um melhor aproveitamen-
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Durante o guo at'ncano de 1975, Beatriz Bissio e 
Neiva Moreira, com os comandantes militares 

da Frelimo nas bases de Cabo Delgado, norte de 
Moçambique 

to da revista. Em uma palavra, estivemos presentes 
em dezenas de países e junto a numerosos povos 
que lutam pela meta comum de superar o subde
senvolvimento. 

Aprendemos muito. Nos enriquecemos. Nos 
tornamos mais flexíveis nos nossos juízos. Com
preendemos que a realidade é mais rica que a ima
ginação, que descrevê-la é sempre melhor que in
terpretá-la por trás de uma confortável escrivani
nha. Compreendemos também a dificuldade in
trínseca dos colegas europeus ou norte-america
nos - inclusive daqueles bem intencionados -
em analrsar corretamente as nossas realidades. 
Eles, em geral, ignoram nossos pontos de partida, 
desconhecem nossas tradições culturais, a nossa 
história política e a nossa formação social. É fácil 
chegar a um país, tirar algumas fotos, passar 48 
horas conversando com conterrâneos que este
jam morando lá - que nos transmitem suas im
pressões, geralmente carregadas de subjetividade -
e escrever uma crônica, sem ouvir uma opinia-o se
quer da gente local. Dessa for111a, teremos cum
prido com o compromisso assumido perante o jor
nal que nos contratou mas na-o com o leitor ávido 
de informação objetiva, · nem com o povo a respei
to do qual escrevemos. 

Mas sem cair nesse extremo caricatural (se bem 
que, infelizmente, frequente), estão os profissio
nais dos países industrializados que julgam as rea
lidades do nosso Terceiro Mundo com a lente de 
sua evolução histórica, seu nível de desenvolvimen
to, seu sofisticado consumismo e seus hábitos cul
turais. Surgem também, nesses casos, crônicas sem 
realismo e desprovidas de objetividade (que não é 
o mesmo que neutralidade. Vejamos um exem
plo: se na Europa, devido a sua trajetória política, 
uma proposta de partido único pode ser chamada 
de antidemocrática, porque pressupõe a decisão de 
eliminar outros já existentes em benefício de um 
único partido que continuaria a existir, não acon
tece o mesmo em muitas das jovens repúblicas afri
canas onde a luta pela independência foi conduzi-
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da por um movimento de libertação, único, que ao 
chegar ao poder se transforma em partido. Nesses 
casos, não há antecedentes históricos para o surgi
mento de outras propostas políticas, e as diferen
tes tendências convivem no seio do mesmo parti
do de implantação histórica. Se julgamos - ou pré
julgamos - essa realidade com os parâmetros de 
uma democracia representativa como a que pode 
existir na França ou Alemanha, provavelmen
te se terminará qualificando o regime de "autori
tário" ou de "democracia de fachada". Mas nlro 
estaremos ajudando o leitor a interpretar correta
mente uma situação determinada. O mesmo ocor
re com certas comparações inadequadas. Para 
quem entende o Parlamento como o sofisticado fo
rum de altíssimo nível onde só chegam os mem
bros de uma classe social elevada ou os descenden
tes de castas políticas ancestrais, será difícil com
preender o significado que tem em determinados 
países do Terceiro Mundo a presença de deputa
dos analfabetos ou semi-analfabetos, como é o 
caso do cacique Mário Juruna, no Brasil, ou de 
vários deputados em Moçambique. 

Mas para o Brasil e para Moçambique, trata-se 
de um avanço democrático o fato de um índio que 
nlro conhecia sequer o Congresso por fora ou ne
gros que há dez anos entravam nas sedes do 
poder colonial só para limpar o chlro, agora po
derem discutir seu próprio destino. 

Essa amplitude de critério, que permite enten
der a diversidade do Terceiro Mundo em toda a sua 
riqueza potencial, é para a equipe dos cadernos do 
terceiro mundo uma condição fundamental. Sem 
esse respeito por cada povo e pelas suas formas de 
se organizar, nã'o estaremos cumprindo nosso de
ver de profissionais da informaçlro, e sim tratando 
de influir na vida desses povos para que sigam ca
minhos rumo a um duvidoso desenvolvimento, que 
muitas vezes nã'o tem nada a ver com as suas pró
prias aspiraÇÕes. 

Essas pautas, esses critérios, na-o foram inventa
dos por nós e nem improvisados. Foram surgindo 
à medida que fomos conhecendo mais profunda 
e diretamente a diversidade cultural, linguística, 
social, econômica e política do Terceiro Mundo e 
nos comprometendo mais com o dever de divul
gá-la. Como o filósofo grego, à medida que sabe
mos mais, temos a humildade de reconhecer que 
nada ou pouco sabemos. Por isso, o nosso empe
nho em que os nossos colaboradores sejam pro
fISsionais dos próprios países sobre os quais es
crevemos, ou cujo conhecimento de uma determi
nada realidade e seu compromisso com ela nos per
mita confiar profissionalmente em seu trabalho. 

Assim, fomos criando a rede de colaboradores 
que temos atualmente. Fomos conhecendo jor
nalistas das mais diversas nacionalidades, com os 
quais tínhamos mais pontos em comum do que di-
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vergências, e com os quais é muito gratificante tra
balhar em conjunto. 

Nem todos eles nos acompanham hoje nesta co
memoraçlro de nossos primeiros dez anos. Perde
mos vários e valiosos colaboradores: os uruguaios 
Daniel Waksman Schinca e Luvis Pedemonte, 
ambos mortos prematuramente no exílio, Luvis 
sonhando em poder cobrir os Jogos Olímpicos de 
Moscou, o que nunca pôde chegar a realizar, e Da
niel, em melhorar e ampliar nossa cobertura latino
americana; o argentino Luis Guagnini, desaparecido 
em Buenos Aires em 1975 e do qual nunca mais se 
teve notícia; o senador boliviano Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, assassinado no trágico 17 de julho de 
1980, em La Paz, quando o general García Meza 
tomou o poder para impedir a tomada de posse do 
presidente eleito Siles Zuazo; o peruano Genaro Car
nero Checca, presidente e fundador da Felap (Fede
ração Latino-Americana deJornalistas),que patroci
nou o lançamento da revista em 1977 no México, 
quando ressurgíamos depois das dificuldades na Ar
gentina e Peru; o inglês Malcom Caldwell, especialis
ta em assuntos do sudeste asiático, que se tornou 
nosso assíduo colaborador depois de feliz encontro 
no México, morto em circunstâncias nunca esclare
cidas enquanto realizava uma viagem pelo Campu
chea, coletando informaÇÕeS para um livro em pre
paraçiro; o australiano Wilfred Burchett, membro 
de nosso conselho editorial, profissional exemplar, 
conhecedor como poucos da problemática da pe
nínsula indochinesa, cuja reportagem sobre o Viet
nã' foi tema de capa de nossa revista em abril de 
1981. 

Daniel Waksman e Qui!OJ!a Santa Cruz (esq. e dir. 
respectivamente, nos ctrculos), no lançamento 

dos cadernos do terceiro mundo na cidade 
do México, em 1977 

A todos eles, rendemos homenagem, continuan
do a tarefa comum que nos uniu por cima de fron
teiras: contribuir, a partir de nossa trincheira do 
jornalismo, com as lut~s e esp~ranças do Terceiro 
Mundo, dos povos da Africa, Asia e América Lati
na, para saírem do subdesenvolvimento e serem 
donos de seu destino. • 





ARGENTINA/CHILE 

Acordo sobre Beagle 
Com ajuda do papa, os dois países assinam a paz 

Horacio Verbitsky 

O general Luciano Menéndez 
saía de um canal de televi

são, depois de assumir a respon
sabilidade pelas violações aos di
reitos humanos em que ele incor
reu como chefe do Corpo 39 do 
exército argentino durante a 
"guerra suja' entre 1976e 1979. 
Um grupo de militantes dos par
tidos Comunista e Intransigente 

gritava em coro a sua revolta 
contra o general. As Mã'es da Pra
ça de Maio lenços brancos na 
cabeça fotos ampliadas de seus 
filhos nas m[os, observavam qua
se com curiosidade os responsâ
veis pelas piores atrocidades co
metidas nos "anos de chumbo". 
Menéndez, primo-irm[o do go
vernador militar das Malvinas du-

rante a guerra de 1982, desceu 
de seu automóvel portando um 
punhal, e só os corajosos esfor
ços dos agentes que o acompa
nhavam impediram que ele o en
fiasse em alguém. Em Paris, o 
jornal Libération reproduziu a 
fotografia com a legenda "Mato 
o primeiro que me chamar de as
sassino". 

Durante uma reunia-o dos di
rigentes peronistas, o economista 
Eduardo Setti fez críticas ao 
chefe do partido na província de 
Buenos Aires, o candidato a go
vernador derrotado Herminio 
Iglesias. lglesias foi processado 
anos atrâs pelo roubo de um ca
minha-o com latas de azeite de 
oliva e sua amizade com o arce
bispo ultradireitista Antonio Pla
za e com o general pró-nazista 
Fernando Verplaetsen deu credi
bilidade à denúncia de Alfonsín, 
durante a campanha eleitoral do 
ano passado, sobre um pacto mi
litar-sindical. No ato de encerra
mento da campanha peronista, 
Iglesias queimou um caixa-o que 

' simbolizava a União Cívica Radi· 
cal e seu candidato Alfonsín. 
Existe um consenso de que essa 
imagem tenebrosa predispôs o 
eleitorado indeciso contra o pe,; 
ronismo. A derrota de Iglesias na 
província de Buenos Aires, ba
luarte operârio e berço do pero
nismo, foi decisiva para o pri
meiro fracasso eleitoral do Parti
do Justicialista em quatro déca 
das. 

Uma visão aérea das ilhas em disputa na região de Beagle 
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Na citada reunia-o, lglesias res,; 
pendeu grosseiramente ãs críti 



. _cas de Setti, este o avisou de que 
não gritasse e lglesias partiu-lhe 
os lábios com um murro dado 
com o seu famoso anel de ouro 
maciço. Setti se retirou sangran
do. Um jornalista perguntou-lhe : 
"Quem foi?" e o economista res
pondeu: "E quem poderia ter si
do?". Todos entenderam que ele 
se referia a Iglesias. 

O general Ramón Juan Al
berto Camps foi chefe da polí
cia de Buenos Aires em 1976 e 
1977. É um carrasco alucinado, 
que acredita numa conspiração 
mundial de capitalistas e comu
nistas dirigidos por judeus e que 
admitiu perante um jornalista es
panhol sua responsabilidade pelo 
desaparecimento de vários milha
res de pessoas. Entre os cadáve
res exumados agora de pessoas 
mortas em choques com tropas 
sob seu comando, figuram duas 
criancinhas de três anos e seis 
meses, com orifícios de bala no 
crânio produzidos por disparos à 
queima-roupa. Está sendo pro
cessado por ordem do presidente 
Alfonsín. 

O almirante Isaac Francisco 
Rojas foi um dos chefes do golpe 
que derrubou Perón em 1955, vi
ce-presidente de facto até 1958 e 
comandante de uma rebelião fra
cassada para evitar uma convoca
çlfo às eleições presidenciais em 
1963. Durante sua gestlfo, foi 
executado pela aplicação retroa
tiva da lei marcial um grupo de 
civis peronistas acusados de tra
marem um complô contra o po
der, além de fuzilados vários mi
litares depois da anulação da sen
tença de um tribunal militar que 
só os havia condenado à prisão. 

Menéndez, lglesias, Camps e 
Rojas são as principais figuras 
públicas que se opuseram ao 
acordo com o Chile proposto 
pelo mediador Jolfo Paulo 2Q no 
litígio sobre o canal de Beagle. 
Dentro da política argentina, 
eles representam linhas diferen
tes e, em alguns casos, opostas, 
mas têm em comum a intolerân
cia, o fanatismo, o recurso à vio
lência como última razã'o. Ne-
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I. Herrnite 

nhum deles saberia explicar 
quem foi Samuel Johnson, mas 
batizaram de "Frente Patriótica" 
seus esforços contra o acordo. 1 

As ilhas e o mar 

Em julho de 1971, o presi
dente de facto, general Roberto 
Levingston, concordou com o 
Chile em submeter à arbitragem 
da coroa britânica a disputa en
tre os dois países pela posse das 
ilhas Picton, Lennox e Nueva, que 
os chilenos ocupam há mais de 
um século. A aceitaçlfo voluntá
ria da Grã-Bretanha como árbi
tro, num momento em que esta
va em conflito com a Argentina 
na área pela posse das ilhas Mal
vinas, Georgias e Sandwich do 
Sul, e do território antártico, 
não foi uma atitude que possa 
ser tomada como prova de viva
cidade intelectual. 

10 dr. Johnson foi um poeta in
glês do século 18, que escreveu que 
o patriotismo é um dos disfarces pre
feridos dos "espertalhões". 

ARGENflNA 

Terra do Fogo 

Os chilenos apresentaram ma
pas da marinha argentina onde as 
ilhas aparecem como pertencen
do ao Chile, e mostraram uma 
centena de documentos de pos
se, contra meia dúzia da Argenti- ' 
na. Em maio de 1977, a rainha 
da Inglaterra assinou o laudo ar
bitral elaborado por uma comis
são de cinco juristas da Corte In
ternacional de Haia, concedendo 
ao Chile a posse das três ilhas. 
Sem perda de tempo, e aprovei
tando que os argentinos não ti
nham estabelecido o mar territo
rial que lhes cabia por direito, o 
governo de Augusto Pinochet 
projetou novas linhas de base a 
partir das ilhas, penetrando 200 
milhas no mar argentino. 

Em princípios de 1978, ajun
ta militar integrada pelo general 
Jorge Videla, o almirante Emilio 
Massera e o brigadeiro Ramón 
Agosti, declarou sem validade o 
laudo e começaram os preparati
vos bélicos. No Natal daquele 
ano, bicentenário do nascimento 
do libertador da Argentina e do 
Chile, José San Martín, os dois 
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O general 
Augusto Pinochet 

Raúl Alfonsín : 
o documento do 

Vaticano como 
um ponto dE 

partida para a pa; 

governos militares tinham tudo 
pronto para a guerra. Já haviam 
zarpado os navios argentinos 
com infantes da marinha para 
·ocupar as ilhas, e os aviões espe· 
ravam com os motores ligados 
nas pistas, quando o papa Karol 
Wojtyla ofereceu-se como me
diador e impediu o fratricídio. 

Em dezembro de 1980, o 
papa apresentou às duas partes 
uma proposta pela qual o Chile 
ficaria com as três ilhas e uma 
dezena de ilhotas mais ao sul, 
mas em vez de projetar a partir 
delas as 200 milhas de soberania, 
compartilharia com a Argentina 
uma zona comum de atividades, 
batizada popularmente de Mar 
da Paz, com 118.000km~ Seria 
permitido à Argentina ter uma 
presença não soberana (com ba
lizas e outros elementos de na
vegação) em muitas das ilhas e 
pontos em disputa. 

Como este Mar da Paz amea-
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çava se transformar em águas de 
discórdia e contrariava a tese ar
gentina da divisão oceânica (se
gundo um tratado do século 19, 
a Argentina é um país do Atlân· 
tico e nlfo pode aspirar a ter ne
nhum ponto no Pacífico, en
quanto que o Chile é um país do 
Pacífico e não pode pretender 
nenhum ponto sobre o Atlânti
co), o governo militar argentino 
na-o aceitou a proposta, o que 
deu lugar a um inquietante im
passe de três anos. Pouco depois, 
estourou a guerra das Malvinas, 
que podia ter terminado em uma 
derrota mais desastrosa para a 
Argentina se o Chile tivesse con
vertido o seu apoio passivo à 
Grã-Bretanha em aberta belige
rância ao seu lado. O simples 
deslocamento de toda a frota 
chilena em direção ao sul, pela 
primeira vez sem deixar nenhum 
barco vigiando o Peru, imobili
zou a frota argentina, que apare
ceu com vergonhosa neutralida-

de na guerra que seu comandan
te-em-chefe havia incentivado. 

Desmilitarizar a sociedade 

Para o presidente constitucio
nal Raúl Alfonsín, a rápida SO· 
luçlfo do conflito com o Chile 
era a peça chave de seu sensato 
projeto de desmilitarizar a so
ciedade argentina, que consu
mida pela guerra interna e exter
na, tem hoje uma renda per cá
pita inferior à de 15 anos atrás, 
e um produto industrial menor 
do que o de há vinte anos, caso 
único no mundo atualmente. 

Em 23 de janeiro, pouco mais 
de um mês após assumir a presi
dência , Alfonsín enviou a Roma 
seu chanceler Dante Caputo para 
assinar com o ministro chileno 
Jaime dei Valle uma Declaração 
de Paz e Amizade, que anuncia
va um rápido final feliz para as 
negociações. E em julho, Alfon
sín colocou sua assinatura junto 
com as dos dois ex-presidentes 
Arturo Frondizi e Isabel Perón, 
em um documento que conside
rou as sugestões e propostas do 
Vaticano como um ponto de 
partida adequado para uma paz 
com o Chile. 

Ao fim das negociações, o 
Chile renuncia à zona de ativida
des compartilhadas e se confor
ma com apenas 12 milhas a leste 
de uma nova delimitaçlfo maríti
ma, e deixa estabelecida, pela 
primeira vez de forma explícita, 
a soberania argentina além dessa 
projeçlfo. Em troca, Buenos Ai
res abre ma-o de colocar suas 
balizas na rochosa ilha Barnevelt. 

"Dignidade do homem signifi
ca eliminar a pobreza, a miséria, 
a ignorância e a falta de esperan
ça em que estão submersos deze
nas de milhões de latino-america
nos. Essa é a tarefa principal. Por 
razões éticas e políticas, todos os 
esforços de nosso continente de
vem ser concentrados nela. O 
fantasma do conflito entre nos
sos povos, a corrida armamentis
ta que é a sua consequência ime
diata, em uma palavra, o risco de 



perder a paz, atenta diretamente 
contra a nossa capacidade para 
atacar o problema central da 
América Latina de hoje", defen
deu Alfonsín aq submeter a 
aprovação da. proposta papal a 
uma consulta popular. 

A oposição chilena 

rón em 1974, ao assinar o trata
do de limites no rio da Prata 
com o Uruguai (para o qual teve 
que abrir mll'o da tradicional po
siçll'o argentina), Alfonsín com
preende agora as vantagens de 
suprimir o foco de tensa-o no sul 
com o Chile. O acordo nll'o é per
feito - nenhum acordo é - mas 
a alternativa é a guerra ou a re-

Previamente, Alfonsín fez petiçll'o de choques crônicos, 
sondagens com a oposiçll'o demo- como os que perturbaram os pre
crática chilena, para assegurar a sidentes civis Arturo Frondizi e 
sua adesão ao tratado. A respos- Arturo Illia e justificaram cons
ta unânime que recebeu foi que tantes aumentos dos gastos mili
a paz com a Argentina enfraque- tares . É uma das boas tradições 
cerá Pinochet, ao lhe tirar um argentinas que os governos cons
dos principais argumentos que titucionais curem as feridas das 
ele ainda tem para manter coesos divergências limítrofes abertas e 
os militares em torno de sua lide- alimentadas pelos militares. 
rança. Agora que até o Partido Este desenlace revela, além 
Nacional exige o afastamento do disso, que o presidente mantém 
generalíssimo, a paz pode encur- _ intacto o seu instinto político e 
tar os prazos da volta à democra- sua capacidade de interpretar os 
eia. anseios da população. A política 

Assim como percebeu Pe- externa lhe permite compensar 
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os deslizes do setor econômico, 
mas nll'o com a guerra como ima
ginou Galtieri, e sim com a paz. 

O acordo com o Chile· signifi
ca desativar a carga de uma com
binação explosiva, cujos ingre
dientes são a responsabilidade 
dos militares pela guerra suja e 
pelo desastre das Malvinas, a 
ameaçadora presença britânica 
nessas ilhas com submarinos e ar
mas atômicas, a inflação de 
630% ao ano com a consequente 
paralisaçlro produtiva e o desâ
nimo social, e a dificílima nego
ciação da dívida externa de 45 
bilhões de dólares, terrenos nos 
quais Alfonsin, ao se aproximar 
o primeiro aniversário da sua 
eleição, ainda está com as mãos 
desoladoramente vazias. 

A bomba continua aí, mas 
sein o estopirn chileno aceso, 
será mais fácil pegar no sono 
neste país cansado de morte e 
atraso. • 

terceiro mundo - 37 



ELSALVADOR entendimento com seus inimigos 
para pôr fim à guerra? Ou, em ca
so negativo, com quem se pre-F M LN tende negociar e compartilhar o 

- governo provisório? 

O Porque da Proposta -Para entender politicamen-
te a questlro, nlro podemos ana
lisar a sociedade salvadorenha 

de Um governo com 'um esquema simplista. A 
sociedade salvadorenha é com
plexa. Há dois pólos centrais 

• , • d f 

Provlsorlo e en r~ntam~nto: por u;111 la-

Rubén Zamora explica as razões que levaram 
o movimento revolucionário a buscar aliança com 

outros setores políticos e sociais 

R ubén lgnacio Zamora, de 42 
anos, é o representante do 

Movimento Popular Social Cris
tão - MPSC, na Comissa-o Polí
tico-Diplomática da FMLN-FDR 
Formado em Oências Jurídic~, 
com mestrado em Política e Go
verno na América Latina, Zamo
ra foi catedrático das universida
des Nacional de El Salvador e 
San Carlos da Guatemala. 

Rubén Zamora era 
o segundo homem 

em importância 
na democracia cristã 

salvadorenha, mas 
rompeu como 

partido em 1980 
quando Napoleón 

Duarte, o líder 
do PDC, resolveu 

apoiar a junta 
militar que assumiu 

o poder em 79 
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A entrevista que publicamos 
foi extraída da revista Sena/ de 
Libertad editada pela Rádio 
Venceremos, o órgão oficial da 
Frente Farabundo Martí de Li
bertação Nacional (FMLN). 

A FMLN-FDR, o movimento 
revolucionário salvadorenho, de
pois de mais de três anos de 
luta, está disposto a buscar o 

do, a ohgarqwa, com a direção 
do exército e os norte-america
nos, e, por outro, o pólo das for-
ças do povo, representadas pela 
FMLN-FDR. Porém eles nlro ex
plicam totalmente a sociedade 
salvadorenha. Dentro dos dois 
pólos principais e antagônicos 
se move um conjunto de forças 
que podem ir para um lado ou 
para o outro. 

Isso é o "ABC" de uma con
cepça-o científica da realidade so
cial. Há uma contradição princi
pal mas, além dessa contradição 
principal, há uma série de con
tradições secundárias, as quais 
podem ser favoráveis a um ou 
outro pólo. Partindo dessa base 
é que nossa proposta de um Go
verno de Ampla Participação 
pretende precisamente influir 
nesse conjunto de contradições 
secundárias da sociedade salva
dorenha. 

Até o momento , um conjunto 
de forças, pela polarização que 
existe no país, tende a se inclinar 
para o pólo , digamos, reacioná
rio da contradição . e necessário, 
para fazer avançar a luta e permi
tir o triunfo de nosso povo, ou 
neutralizar essas forças ou então 
atraí-las para o campo dos seto
res revolucionários, progressistas 
e democráticos do país. Essas 
forças na-o vão ser atraídas se 
lhes oferecermos sofrimento, 
mortos, balas, mas sim entenden
do quais sa-o alguns de seus inte
resses imediatos e atendendo-os. 

No fundo de tudo, está o pro
blema do reformismo. A pergun
ta fundamental , a meu ver, é a 
seguinte: a proposta do Governo 
Provisório de Ampla Participa-



çlío toma as nossas frentes refor- ·'<> 

mistas e portanto deixam de ter j 
um caráter revolucionário? Sim ~ 
ou nã'o? ,, 

Se pretendemos responder a ~ 
essa pergunta unicamente com 
base na análise de quais sã'o as 
propostas e medidas concretas 
que est:ro no documento, a con
clusã"o seria: sim, as frentes se 
tornaram reformistas. 

Mas essa análise seria idealis
ta, formal, e esqueceria que o 
determinante em qualquer pro
cesso de luta são as forças sociais 
que se movem em tomo das di
ferentes propostas. 

Se a maioria de nosso povo, 
se a força organizada de nosso 
povo estivesse em mãos dos se
tores da pequena burguesia e das 
posições reformistas, a proposta 
das frentes cairia, necessariamen
te, em uma prática reformista. 
Mas· se as for~as fu~damentais de 
nosso povo (ou seJa, os campo
neses organizados, os trabalhado
res organizados) estll'o vinculadas 

"A FMLN-FDR procura manter um contato permanente com o povo" 

às forças revolucionárias, ou seja, 
com a FMLN-FDR, entã"o a pro
posta de Governo de Ampla Par
ticipaçã"o contribui para atrair 
forças intermédias, mas a direção 
fundamental do processo está as
seguradà pelo campo no qual se 
encontram as forças fundamen
tais. 

Portanto, nã"o é igual propor 
a mesma medida em um país eu
Topeu ou em El Salvador. Nos 
países europeus, forças funda
mentais como a classe operária 
organizada, esta-o em mãos de 
partidos como a Social Democra
cia e a Democracia Cristã'. Por
tanto, o sentido da proposta 
estará determinado pelo controle 
que os social-democratas e a DC 
têm sobre as forças reais. 

Em El Salvador, ao contrário, 
as forças fundamentais estã"o 
com a FMLN-FDR e, portanto, 
dar:ro a direçlfo fundamental à 
FMLN-FDR. 

Por que a proposta se asseme
lha tan_to à proclamação de 15 
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de outubro feita pelo governo 
salvadorenho? 

- Às vezes, a confusã"o que se 
produz em alguns setores euro
peus ou da América Latina se de
ve, precisamente, ao fato de que 
analisam unicamente a expressa-o 
verbal das propostas e nã"o en
tram na análise mais profunda 
das forças sociais. O exemplo de 
15 de outubro é muito impor
tante. 

O que acontecia a 15 de outu
bro? Houve propostas de caráter 
reformista feitas pela Junta. Qual 
é a conclusã"o real dessas propos
tas? Que elas nã"o puderam ser 
traduzidas na prática porque nã"o 
havia forças fundamentais reais 
por trás delas. A classe operária 
organizada, o campesinato orga
nizado, o povo organizado, n:ro 
estavam com aJunta. Estavam em 
outro lugar. Estavam com as or
ganizações populares. 

Nossa experiência histórica é, 
ao contrário da européia, que o 
reformismo verbal em El Salva
dor resulta, na prática, em uma 
política realmente reacionária. 

Este aspecto da estrutura so
cial e política de E/ Salvador pa
rece que coloca para o movimen
to revolucionário a necessidade 
de fazer uma auto-crítica. 

Ele mesmo estabeleceu, du
rante muitos anos, a existência 

de uma polarização total: todo 
um povo em oposição à oligar
quia. Talvez alguns aspectos da 
discussão que atualmente se rea
liza, tornem necessário dizer que 
'isso foi algo como uma jogada 
propagandística e não reflete 
fielmente a realidade das coisas. 

Se vamos analisar uma polí
tica, é preciso fazê-lo em seu 
contexto concreto. Quando o 
movimento revolucionário salva
dorenho começou a desenvolver
se nos anos 70, era correto esta
belecer a polarização. As forças 
reformistas e centristas tinham 
alguma base social e se, desde o 
início, a proposta dos grupos re
volucionários tivesse sido menos 
definida, existia o perigo de que 
as forças reformistas pudessem 
absorver o movimento revolucio
nário. Por que? Porque o movi
mento revolucionário n!fo tinha 
ainda uma personalidade pró
pria. Portanto, era preciso deli
mitar claramente os campos. Mas 
a partir do momento em que o 
movimento revolucionário se de
senvolve e adquire uma força 
própria irnp<5e-se a necessidade 
de lançar uma política realista, 
que é a única política revolucio
nária possível. 

É necessário, enta-o, procurar 
alianças com outras forças. Por
que as alianças têm sentido a 
partir das forças que se tem_, e 
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nfo a partir de princípios gerais. 
Então, pode-se concluir que, 

nesse sentido, a proposta que a 
FMLN-FDR faz para a composi
ção de um Governo Provisório 
de Ampla Participação é, mais 
do que uma proposta diplomáti
ca, uma proposta política para a 
própria sociedade do povo yi/va
dorenho. Em seu aspecto dipl<r 
mático, estaria dírigúJa aos go
vernos de E/ Salvador e Estados 
Unidos ? 

- A nossa proposta de uma 
soluça-o política nfo deve ser en
tendida como uma mera mano
bra internacional diplomãtica 
para tentar convencer setores 
centristas do exterior. Isso nfo 
funciona. Se fosse assim, cedo 
ou tarde se desmantelaria. 

Nossa proposta parte de uma 
análise da realidade salvadorenha. 
Parte da anâlise de que o desen
volvimento de nossas organiza
ções, de no~a implantação no 
povo e de nossa força militar se 
desenvolveu de tal maneira que 
jã é possível, politicamente, es
tabelecer alianças com outros se
tores. Essas alianças, ao serem 
feitas, vfo garantir também os 
interesses fundamentais de nosso 
povo. 

Nesse sentido, nfo caímos em 
nenhum dos dois extremos; a 
proposta de soluça-o política nfo 
é uma traiçlo à revoluç!o, como 
poderiam colocar certos setores, 
com uma anâlise idealista da rea
lidade. A proposta de solução 
política é revolucionária, na 
atual situação salvadorenha. Fla 
nos permite garantir interesses 
fundamentais de nosso povo e, 
ao mesmo tempo, evitar um 
prolongamento da destruição e 
uma intervençlo direta norte
americana. 

Existe uma critica ao movi
mento democrático revolucioná
rio em EI Salvador. Diz-se que 
está atuando• no campo militar 
com lxlstante êxito, mas que 
abandonou o trabalho de massas. 
Qµal é a sua resposta a essa críti
ca? 

40 - terceiro mundo 

- I~ é uma visão errônea 
do que está se passando em El 
Salvador que provém. sobretudo. 
da informação que a imprensa 
internacional fornece. A situação 
do movimento de massas em El 
Salvador, naturalmente. nfo é a 
mesma que em 1977, 78 e 79. 
As condições objetivas em que se 
desenvolve o movimento de mas
sas mudaram Qual é a situaçfo 
neste momento? 

A política de organização 
de mams da FMLN-FDR 

Nas áreas sob o controle da 
FMLN e nas áreas em disputa, se 
desenvolve todo um processo de 
organização de massas onde as 
organizações populares expres
sam aberta e claramente sua h& 
gemonia. O desenvolvimento das 
organizações do poder popular é 
uma mostra disso. E nfo só nas 
ãreas propriamente sob controle, 
mas também nos arredores. Vou 
dar alguns dados concretos. 

Na zona oriental do país, na 
cidade de São Miguel, que está 
sob controle do inimigo mas si
tuada em uma área de penetra
çlo e de desenvolvimento da 
FMLN, realizaram-se reuniões de 
pais de família das escolas de 
San Miguel. Não foram convoca
das pela FMLN, foram convoca
das pelo povo. Não nos equivo
quemos: não é tarefa da FMLN 
organizar essas coisas. Porém é a 
presença política e militar da 
F~LN na zona o fator que per
mite ao povo voltar a auto-orga
nizar-se. Há outros casos em que 
a penetração da FMLN é direta, 
como foi na negociaçfo do paga
mento de salários durante as co
lheitas. Essa negociaçã'o se reali
zou diretamente entre a FMLN e 
os administradores das proprie
dades da oligarquia. Foi a FMLN 
que os obrigou a respeitar os pi
sos salariais e dar as contribui
ções sociais necessárias aos cam
poneses do vulcã'o de San Miguel. 
E essa nfo é uma área sob con
trole da FMLN, mas a Frente pe
netrou nela totalmente e é capaz 

de vincular-se diretamente com 
as massas. 

E o mesmo podemos dizer 
dos departamentos de San Vi
cente, Usulután, Chalatenango, a 
zona de Guazapa, no norte de 
Cuscatlán, ao norte de San Sal
vador. Aí há uma açã'o de massas 
desenvolvendo-se e crescendo. 

Vamos para o outro lado des
te quadro: para a retaguarda do 
inimigo e, principalmente, os 
centros urbanos. Desde 1980, 
nã'o há manifestações de milh• 
res de pessoas como houve nos 
anos 70. Se diz entã'o que a 
FMLN abandonou o trabalho de 
massas. Isso é totalmente falso. 
O trabalho de massas nã'o foi 
abandonado. Eu diría sim, auto
criticamente, que em 1981 e ain
da em 82, houve uma tendência 
para a militarizaçã'o das organiza
ções de massas, mas, a partir de 
meados de 82, esta tendência co
meçou a ser corrigida. 

Agora vemos os resultados. O 
que se passou durante as últimas 
eleiÇÕes? Para realizá-las, o regi
me teve que abrir um certo espa
ço político. Imediatamente, até 
30 mil trabalhadores entraram 
em greve em San Salvador. 
Quem moveu esses trabalhado
res? Naturalmente, há um ell'
mento de espontaneidade devido 
às condições tfo duras em que 
vivem os trabalhadores. Mas isso 
nfo explica tudo. Isso se explica, 
em parte, pelo trabalho paciente 
e clandestino que durante todo o 
ano de 82 e todo o de 83 se fez 
e, agora, em 84, na primeira 
oportunidade que houve, o ve
mos aparecer. 

Isso nã'o significa que essas 
greves ou outras atividades de 
massas sejam organizadas pela 
FMLN-FDR, pelo contrário. Não 
há necessidade disso. O que nós 
fazemos - e essa é a nossa tarefa 
histórica - é criar as condições, 
criar a correlação de forças para 
que o movimento de massas tl'
nha espaço para reorganizar-se. 
A que se deve o fato de que o re
gime, nesse caso, nã'o se atreva a 
reprimir maciçamente, como 

• 



·m antes fazia, o movimento sindi-
cal? Sem nenhuma dúvida, à de

f.r bilidade que o avanço geral da 
1- FMLN lhe causa. 

t
ª. O que nós podemos assinalar 

é que, assim que se abrem con
dições de participação nas ruas, 
a participação se expressa. O que 

1 · não vamos fazer é cometer o gra
~ víssimo erro de expor os quadros 

1 

e as massas a maiores massacres 
s
1 

do que os que estã'o agora suce
dendo no país. Essa é a respon
sabilidade do movimento revolu

f cionário. 
~ Nesse sentido, e sintetizando, 
> diríamos : n[o é que não haja 

apoio de massas, não é que nã'o 
haja trabalho de massas . O que 
acontece é que este trabalho de 
massas se modificou porque as 
condições se modificaram. Ex
pressa-se abertamente nas áreas 
sob nosso controle e nas áreas 
em disputa e, de forma clandes
tina, nas áreas sob controle do 
inimigo. 

Sabemos que uma solução po
lítica será um fator determinante 
para que todo esse potencial de 
massas que agora está clandesti
no irrompa abertamente na vida 
política do país . Essa será a gran
de arma, o grande instrumento 
do movimento revolucionário 
para garantir que um processo de 
solução política nã'o só não re
troceda, como também continue 
até alcançar maiores metas popu
lares. 

Poderia falar um pouco a res
peito da proposta de Governo de 
Ampla Participação? O que cau
sa mais dúvidas é o ponto sobre 
a conformação das forças arma
das. Ê possível constituir uma 
força armada com forças da 
FMLN e do exército já depura
do e reestruturado ? 

- O fator principal para apoiar 
essa proposta é o desenvolvimen
to da força militar do povo. Nos
sa proposta aponta claramente : 
·enquanto não se chegue à inte
graçã'o dos dois exércitos, cada 
uma das partes mantém as armas 
em seu poder. Em outras pala-
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vras: em nenhum momento se 
trata da entrega de armas por 
parte da FMLN. A força que 
obteve nosso povo no campo mi
litar é a garantia fundamental de 
que a integraç[o dos exércitos 
será favorável aos interesses do 
povo. 

vinculação orgânica com as for
ças democráticas, progressistas e 
revolucionárias do povo. Isso é o 
que determinou que, tanto em 
44 como em 48, em 60 e em 79, 
suas aspirações progressistas fos
sem derrotadas e perdessem ra
pidamente o controle no inte-

Nas cidades, a mobilização de estudantes e trabalhadores é constante 

Mas há também um elemento 
secundário a ser levado em conta: 
a composiçã'o no interior da for
ça armada salvadorenha. O exér
cito salvadorenho, nos últimos 
50 anos, expressa claramente a 
existência de duas tendências po
líticas em seu seio: uma, a que 
podemos chamar "gorila" e que 
foi a tendência repressiva vincu
lada à oligarquia subserviente aos 
Estados Unidos. Essa foi a pre
dominante em termos históricos. 

Mas sempre houve no interior 
das forças armadas uma tendên
cia constitucionalista. É uma 
tendência com uma clara visão 
de mudança social, com uma cer
ta visão de caráter democrático, 
de maior profissionalização da 
força armada. Esta tendência 
constitucionalista, em momentos 
de aguda crise social, política e 
econômica, chegou a ser a predo
minante por curtos períodos. 

Mas qual foi o seu grande pro
blema histórico? Que sempre 
que predominou, o fez através 
de golpes de estado, sem uma 

rior da força armada. 
O que é que nossa proposta 

coloca? A possibilidade concre
ta de que a tendência constitu
cionalista no interior das forças 
armadas tenha uma vinculação 
real com as forças progressistas 
e revolucionárias de nosso povo. 

Duas propostas de governo 
para dois prazos düerentes 

Então, os componentes po
pulares no exército poderão mo
ver-se de outra maneira, ou seja, 
em função de seus interesses de 
classe reais? 

- Efetivamente. O exército, 
da mesma forma que a igreja ca
tólica ou os partidos políticos, é 
uma instituição, não uma classe. 
Reflete talvez de alguma maneira 
seus próprios interesses particu
lares, quer dizer, interesses pro
fissionais, mas sobretudo reflete 
a correlação de forças na socie
dade. 
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Em uma correlação de forças 
na qual o . setor dominante é a 
oligarquia, é bastante lógico que 
o exército tenda a refletir os in
teresses da oligarquia. Mas em 
uma correlação de forças dife
rente, que seria o resultado de 
uma negociação política em El 
Salvador, haveria uma tendência 
para que o próprio exército co
meçasse a refletir esta nova cor
relação de forças. Isto, natural
mente, não é automático: impli
ca ação política, mobilização de 
massas etc. Mas se trata precisa
mente disto , fundamentar uma 
soluç!fo política e obtê-la. 

Teoricamente, se pode fazer 
a mesma análise sobre outros se
tores, como o setor produtivo e, 
assim, chegar a outra compreen
são da dinâmica que desencadea
ria uma soluç!fo como a colocada 
na proposta da FMLN-FDR. 

Para terminar, falemos um 
pouco em termos de uma com
paração com o Programa de Go
verno Democrático Revolucioná-

rio que apresenta algumas mu
danças na estrutura econômica 
mais radicais e mais fundamen
tais do que as que agora se pro
põem Comparando, digamos, a 
função central dessas duas pro
postas, o Governo Democrático 
Revolucionário e o Governo de 
Ampla Participação, como o sin
tetizaria? 

- De fato, o Programa do Go
verno Revolucionário e a Propos
ta de Governo Provisório de Am
pla Participação não sa"o o mes
mo. Por uma simples raz!fo : são 
duas propostas de caráter dife
rente. 

O Programa de Governo De
mocrático Revolucionário é a ba
se da aliança FDR-FMLN, é um 
programa a médio prazo. A Pro
posta de Governo Provisório de 
Ampla Participaçlfo, como seu 
nome indica, primeiro é uma 
proposta de negociação e, segun
do de um governo provisório ; 
ou seja, é uma proposta a curto 
prazo . Isso implica entlfo que é 
preciso propor as coisas que ime
diatamente sã"o indispensáveis no 

país. Por isso, se compararmos as 
duas, na proposta de Governo 
Provisório se vê uma maior ênfa
se nos aspectos políticos : liber
dades públicas, direitos huma
nos, e não tanto nos aspectos es
truturais de mudança sócio-eco
nômica profunda. Isso tem mais 
a ver com a questã"o a médio pra
zo. Nesse sentido, nlfo é que haja 
um retrocesso quanto às posi
ções da FMLN-FDR. São docu
mentos de caráter diferente. 

Diante dos objetivos finais e 
globais da revolução, que podem 
ser resumidos na sociedade socia
lista, a proposta da FDR-FMLN 
de Governo Democrático Revo
lucionário tampouco foi uma 
proposta de socialismo. É uma 
proposta a médio prazo, de ca
minho para o socialismo. Da 
mesma forma, a proposta que 
agora fazemos é uma proposta a 
curto prazo, para um governo 
provisório. Isso em nada altera 
os objetivos, assim como nlfo 
muda absolutamente nada na 
disposiçlfo de lutar por esses 
objetivos finais . • 
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AMl:RICA CENTRAL 

Imigração 

As pressões contra 
os latinos nos EUA 
Para garantir sua reeleição, Ronald Reagan criou, 

com a ajuda de deputados republicanos, 
uma campanha rac.ista contra os imigrantes 

centro-americanos e caribenhos 

MarkFned 

Poucas vezes um projeto de países do Caribe? Em primeiro 
lei norte-americano causou lugar, a migraç[o de trabalhado

tanto furor na imprensa latino- res para os Estados Unidos cons
americana e caribenha. Entre titui um elemento importante 
maio e agosto , um projeto leva- das economias nacionais de cada 
do ao Congresso recebeu os adje- país da regia-o. Serve de válvula 
tivos de "racista", "discrimina- de escape para o enorme desem
tório" e "um plano para institu- prego que as caracteriza. Porém 
cionalizar a escravid[o", por par- mais ainda, as remessas dos mi
te de dirigentes políticos da re- grantes constituem uma fonte 
gião. notável de divisas. O México, por 

Trata-se do projeto de lei exemplo, recebe aproximada
Simpson-Mazzoli (a partir dos mente dois bilhões de dólares 
nomes dos legisladores patroci- anuais dos 1,5 a 2 milhões de 
nadores) para reformar as leis de compatriotas que vã'o para "o 
migraçã'o norte-americanas a fim outro lado" em busca de empre
de "recuperar o controle de nos- go. Só o petróleo capta mais di
sas fronteiras", assim como regu
larizar a residência legal de al- ~ 
guns dos seis a dez milhões de re- f 
~identes estrangeiros que care- ~ 
cem da devida documentaç[o. ~ 

Apesar de ter sido aprovado 
por ambas as câmaras do Con
gresso, esse projeto, que apare
ceu em 1982, parece estar morto 
no momento. Isso, n[o pelos 
protestos da América Latina, 
mas por ter causado uma grande 
controvérsia na campanha eleito
ral nos EUA. Tanto o presidente 
Reagan como o candidato demo
crata Mondale afirmam que o ve
tara-o. 

visas. Belize, Haiti, República 
Dominicana, Jamaica e Colôm
bia, assim como as pequenas 
ilhas do Caribe, vivem situações 
similares. 

O projeto "Simpson-Mazzoli" 
ameaçou reduzir ou eliminar essa 
fonte de dólares, mas os dirigen
tes políticos da regia-o também 
levantaram questões de princí
pios. Com esse projeto, alegaram 
eles, os Estados Unidos atuaram 
de maneira "unilateral", em rela
çíro a uma medida que poderá 
ter efeitos incalculáveis no Cari
be e América Central. A migra
ção, afirmam, é um assunto que 
deveria ser tratado de forma 
multilateral, entre todos os inte
ressados. 

As medidas propostas 

Na versão da Câmara dos De
putados, a lei Simpson-Mazzoli 
conteria quatro elementos: 1) 
sanções contra patrões que con
tratem estrangeiros não-docu
mentados; 2) anistia para os nã'o
documen tados que tenham resi
dido de forma contínua no país 
desde 1 <? de janeiro de 19 82; 
3) um programa para a contra
tação de "trabalhadores convi
dados", em tarefas agrícolas 
temporárias e 4) maiores contri
buições orçamentárias (até 700 
milhões de dólares) para o Servi-

Por que esse projeto suscitou 
uma reação tã'o feroz entre os 
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A imigração ilegal cresceu em consequência da crise no México 
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ço de Imigração e Naturalização 
(SIN) para prender e deportar os 
n!ío-documentados. A versão do 
Senado estabelece que a anistia 
deverá ser concedida somente 
àquelas pessoas que residem nos 
EUA desde 1979 e n!ío inclui o 
programa de trabalhadores con
vidados. 

Com as sanções a patrões 
(multas até dois mil dólares) se 
pretende dissuadir a migração 
clandestina, reduzindo as pers
pectivas de encontrar emprego. 
Contudo, leis desse tipo já exis
tem há anos em doze dos estados 
norte-americanos com maior po
pulação n!ío-documentada sem 
que tenham tido grande efeito 
prático. 

Esse aspecto do projeto 'Simp
son-Mazzoli" provocou grandes 
protestos da parte de organiza
ções "hispânicas" (pessoas de as
cendência latino-americana) nos 
Estados Unidos, assim como de 
granjeiros que dependem da mão
de-obra n!ío-documentada. As 
organizações hispânicas como o 
Fundo Mexicano-Norte-Ameri
cano de Defesa Legal (Maldef) 
e a Liga de Cidada-os Latino
Americanos Unidos (Lulac), en
tre outras, sustentam que tais 
sanções fomentariam a discrimi
nação racial contra latinos, já 
que muitos patrões na-o empre
gariam pessoal latino por temor 
de represálias legais. Também se 
opuseram ao programa de "tra
balhadores convidados", afir
mando que só serviria para bara
tear a mão-de-obra no campo. 
Esse programa foi acrescentado 
ao projeto a pedido dos granjei
ros. 

"Pente fino" e propaganda 

Paralelamente ao debate em 
torno do "Simpson-Mazzoli", o 
presidente Reagan já destinou 42 
milhões de dólares adicionais 
para os trabalhos do SIN, com o 
objetivo de aumentar os efetivos 
desse organismo na fronteira 
com o México. Isso, combinado 
com a crise mexicana e centro-
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americana, resultou num aumen- ~ 
to notável das prisões de pessoas ~ 
na-o-documentadas. Em 1983, ~ 
pela primeira vez, as deportações ~ 
somaram um milh[o de pessoas; co 

em 1982, foram 800 mil. Só em 
maio de 1984, foram expulsos 
115 mil imigrantes sem docu
mentos. Analistas prevêem de
portações maciças de até meio 
milha-o de pessoas por mês se o 
projeto Simpson-Mazzoli for 
aplicado integralmente. 

As recentes operações policiais 
fronteiriças receberam enorme 
publicidade nos meios jornalísti
cos norte-americanos, o que pa
rece obedecer a dois propósitos: 
por um lado ao fazer. parecer 
mais iminente a ameaça de ex
pulsa-o, se barateia a mtro-de-obra 
dos na-o-documentados (com 
apenas uma chamada telefônica 
ao SIN um patr!ío pode fazer de 
um trabalhador um delinquente). 
Por outro lado, a propaganda em 
tomo das apreensões forjou um 
dos assuntos principais da cam
panha eleitoral de Reagan: a de
fesa contra _supostas ameaças ex
ternas ao american way.of life. 

Uma "invasão" 
proveniente do sul 

A justificativa oficial para o 
"Simpson-Mazzoli" se baseia no 
postulado de que o desemprego 
nos Estados Unidos é causado 
pela presença de milhões de es
trangeiros, que por aceitarem 
condições inferiores, tiram tra
balho dos norte-americanos. 
Mais de uma vez os latino-ameri
canos, sobretudo os mexicanos, 
foram atacados como culpados 
por essa situação. 

Numerosos estudos demons
traram a falsidade dessa aprecia
ç!ío. Os postos que os na-o-docu
mentados ocupam - trabalhos 
no campo e em pequenas fábn
cas em sua maioria - não in
teressam aos norte-americanos 
justamente pelo baixo salário 
e as péssimas condições que 
os caracterizam. Além disso, . a 

A repressão na fronteira 

baixa rentabilidade das peque
nas empresas agrícolas torna 
imprescindível a m!ío-de-obra 
barata que os estrangeiros ofe
recem. 

Apesar disso, como elemento 
de propaganda, lançar a culpa so
bre os estrangeiros pelo desem
prego é uma tática efetiva que 
deve ser analisada no contexto 
da campat}ha eleitoral para a pre
sidência. E preciso observar que, 
com o "Simpson-Mazzoli", Rea
gan passou a ter o apoio da 
maior federação sindical norte
americana, AFL-CIO, assim co
mo de outros sindicatos, que no 
passado se opuseram à adminis
traç!ío republicana. 

Enquanto fomenta um nacio
nalismo antilatino-americano pa
ra sua campanha, Reagan simul
taneamente procura ganhar ovo
to da população "hispânica" 
(que constitui minorias conside
ráveis em vários estados do su
doeste), daí a inclusão da anistia 
no "Simpson-Mazzoli". Porém, 
mesmo assim, o racismo ineren
te ao projeto é patente: estabele
ce-se que para receber o status 
de residente permanente, além 
de ter residido continuamente 
desde 1979 ou 1982, o estran
geiro necessita falar inglês. 



Xenofobia para a guerra 

O nacionalismo xenofóbico e, 
em particular, antilatino-america
no que o governo de Reagan ten
tou fomentar - criando o espec
tro de bandos famintos invadin
do o país - poderia influir no 
desenvolvimento da guerra na 
América Central. Em seu discurso 
sobre a regia-o, diante do Con
gresso em maio passado, Reagan 
citou a provável chegada de mi
lhões de refugiados como uma 
das razões mais prementes para 
"deter o avanço comunista na 
América Central". 

Como El Salvador e Nicará
gua têm uma população majori
tariamente católica, a Casa Bran
ca procura "desumanizar" os ha
bitantes desses países transfor
mando-os num "bando de arrua
ceiros famintos", com o objetivo 
de tomar a opinia-o pública nor
te-americana insensível aos efei
tos de uma provável intervenção 
militar na regia-o. Toda a campa
nha montada. em torno do pro
jeto Simpson-Mazzoli foi direta
mente orientada no sentido de 
estimular o nacionalismo racista 
da classe média conservadora dos 
Estados Unidos. 

A esse respeito, é interessante 

1984 - Setembro - no. 70 

notar que nos EUA existe uma 
corrente popular organizada para 
compensar os esforços de Rea
gan: o "movimento de santuá
rio". As congregações locais de 
igrejas católicas e protestantes 
organizaram uma espécie de 
transporte clandestino para refu
giados centro-americanos, inspi
rado no underground railway, 
por meio da qual os brancos do 
norte ajudaram muitos escravos 
negros a fugirem do sul nos anos 
anteriores à Guerra de Secessa-o, 
em meados do século passado. 

Os participantes desse movi
mento encontram-se com os re
fugiados na fronteira com o Mé
xico, para depois levá-los em ca
ravanas até as igrejas locais onde 
a congregação se encarrega da 
sua manutenção e de sua prote
ça-o em relaça-o ao SIN. Até esta 
data, a polícia na-o se atreveu a 
entrar nesses santuários para 
prender os refugiados; no entan
to, vários dirigentes do movi
mento foram advertidos por 
"transportarem pessoas sem do
cumentos". 

Obviamente, o projeto de lei 
Simpson-Mazzoli está morto. Po
rém, o dano que a campanha ofi
cial realizou em torno dele foi 
considerável. Reagan deu a co-

A humilhação nas mãos da polícia 

nhecer outro elemento de seu ar
senal de castigos econômicos 
para as nações vizinhas do sul, 
que questionem a diretriz impe
rial. E conseguiu enfiar na cons
ciência do povo do seu país a 
ameaça de uma ''invas[o" de me
xicanos, centro-americanos e ca
ribenhos. Ambos serão, com cer
teza, armas úteis para acalmar a 
oposição à intervenção militar na 
América Central. • 
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PERU 

Partidos tentam 
evitar o golpe 

Os quatro maiores partidos peruanos decidem 
dialogar em busca de soluções para uma crise 

que pode levar a um novo golpe militar 

César Anar Quincot 

U m simbolismo cruel marcou 
a coincidência entre a reu

nião realizada pelos quatro líde
res das maiores forças políticas 
do -Peru e a localização do ·ca
dáver do dirigente camponês J e
sús Oropesa, assassinado ao que 
tudo indica, por policiais a man
do de grupos políticos regionais. 

O diálogo político e a vida 
constitucional ~tã'o · em perigo 
hoje no Peru. As profundas di
ferenças sociais, econômicas e 
culturais {males atacados mas 
nã"o resolvidos na década de 
1970), se unem as consequências 
de uma política francamente rea
cionária, no sentido mais estrito 
do termo, e a incompetência e 
insensibilidade do atual governo 
conservador peruano. 

De fato, a política econômica 
liberal agravou os problemas do 
desemprego, marginalizaçã'o e 
miséria ; a tolerância com a cor
rupção e a ineficácia administra
tiva tomaram mais fraco o peso 
das instituições na sociedade ; a 
permissividade diante do abuso, 
com o pretexto da luta anti-sub
versiva, tornou mais sérios os 
problemas de indisciplina e co
rupção no seio de alguns setores 
das forças policiais. 

Se ao terrorismo irracional da 
ultra-esquerda e aos excessos re
pressivos somarmos um endure
cimento da luta entre as forças 
políticas legais, chegaremos a um 
clima de tal desgoverno que 
equivaleria a um "vazio de po-
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der", preenchido, como é costu
me nestas latitudes, por -um gol
pe de estado. 

O presidente Belaúnde Terry 

Esta perspectiva preocupa a 
maioria dos políticos, resultando 
daí a decisã"o dos líderes das 
principais forças políticas em se 
reunir para iniciar um "diálogo 
de cúpula" destinado a buscar, 
além de acordos multipartidários 
sobre as regras de jogo eleitorais, 
um compromisso de respeitar a 
constitucionalidade. Outros obje
tivos eram a . procura de acor
dos em certos assuntos impor
tantes: dívida externa, subver
sa-o, violência dos mais varia
dos tipos, medidas reativadoras 
de uma economia debilitada pelo 
fracasso do modelo neoliberal . 

As quatro forças {que repre
sentam mais de 90% do eleitora
do) são: Ação Popular {AP), par
tido governamental, direitista, 

embora se trate de um partido 
com passado populista e forma
do em 1956 em tomo do caris
ma de Belaúnde. O candidato 
presidencial da AP, Javier Alva, 
quer afastar-se da política con
servadora aplicada pelo governo 
desde 1980. O outro partido di
reitista é o PPC {Partido Popular 
Crista-o) uma cisa-o conservadora 
da Democracia Cristã", grupo 
com maior solidez doutrinária, 
defensor da economia de merca
do e sócio do governo até pou
cos meses atrás. 

O terceiro partido é o Apra, 
grupo surgido em 1931 que teve 
papel central na vida política do 
país e tem uma longa e contro
vertida história. Na atualidade, 
seu jovem candidato, Alan Gar
cía, apresenta uma imagem re
novada, de retomo a idéias pro
gressistas e abandono de um es
tilo messiânico que afastou o 
partido de amplos setores de opi
ni.a"o . 

O quarto agrupamento é a Es
querda Unida, frente que enfeixa 
um amplo grupo de partidos e 
setores independentes da esquer
da, na qual a liderança moderada 
está se impondo, lenta mas, ao 
que parece, inexoravelmente. 
Sua figura mais importante, o dr. 
Alfonso Barrantes, é prefeito de 
Lima e figura respeitada pela 
opiniã"o pública. 

O Apra obteve maior vanta
gem, pois foi Alan García quem 
propôs este diálogo, mas os co
mentários mais repetidos assina
lavam que se esta iniciativa tives
se êxito, a institucionalidade do 
Peru sairia ganhando. Em prin
cípio, existe o consenso de se re
petirem essas reuniões e ampliá
las, para incluir grupos políticos 
menores e instituições represen
tativas da sociedade civil. 

O país inteiro se indaga se o 
governo tirará as lições adequa
das de um diálogo do qual parti
cipou a Ação Popular e se, na so
ciedade em seu conjunto, o diá
logo dominará a violência irra
cional. Ainda é muito cedo para 
se tentar dar uma resposta. • 



BOTSUANA 

No ''olho'' da tormenta 
Situada no coração da África Austral, essa pequena república realiza 

em outubro eleições que preocupam todos os países vizinhos 

D
esde a sua independência, a 
ex-colônia inglesa da Be

chuanalândia - hoje Botsuana -
serve de refúgio para os persegui
dos pelo racismo da África do 
Sul. Até 1980, quem tivesse que 
entrar no país para escapar da re
pressão do regime de minoria 
branca, nã'o tinha por onde sair, 
salvo por uma mínima faixa de 
terra ao norte onde o território 
da Zâmbia "toca" o de Botsua
na, na região de Kazangulo. To
das as demais fronteiras do país 
estavam vigiadas por policiais ra
cistas instalados na Namíbia, 

Carlos Castilho 

África do Sul e na antiga Rodé- Quett Masire 
sia. Botsuana viveu a maior par
te de sua história como nação in
dependente virtualmente cercada 
por governos brancos hostis. Só 
depois da independência do Zim
bábue (antiga Rodésia) é que o 
cerco diminuiu, mas a pressã:o 
econômica, militar e política ain
da continua. 

A localizaçã:o geográfica foi 
determinante no tipo de política 
que o governo do Botsuana ado
tou após a independência. As re
lações econômicas herdadas da 
época colonial também forçaram ~ 
o falecido sir Seretse Khama a § 
"caminhar sobre um fio" na ten- ~ 
tativa de preservar uma indepen- Seretse Khama 
dência que tinha todos os indí-
cios de se tornar fictícia, depois bro de 1966. Ao longo dos últi
que os ingleses arriaram a Union mos 18 anos, o país conseguiu 
Jack 1 em Gaberones em setem- sobreviver à sombra do poderio 

econômico e militar da África do 
1 Union Jack - denominação po- Sul, graças a um razoavelmente 

pular da bandeira inglesa. bem sucedido malabarismo di-
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plomático. Hoje, no entanto, as 
pressões aumentaram e o Botsu&
na passou a ser um ponto crítico 
na luta contra o apartheid. Em 
outubro próximo, todos os paí
ses da Africa Austral estarã:o 
acompanhando muito de perto a 
primeira eleição geral desde a in
dependência, sem a presença c&
rismática de sir Seretse Khama. 

Do tamanho da França (cerca 
de 600 mil krn2), o Botsuana, 
com menos de um milhão de ha
bitantes, é um <;los países com 
menor densidade demográfica 
em todo o mundo (1,4hab por 
krn2). Mas a população está mui
to mal dividida. No lado ociden
tal, o prolon_gamento do deserto 
de Kalahari tornou praticamente 
inabitável quase 50% do país. 
Oitenta por cento da população 
estão concentrados no lado 
oriental, numa faixa de 20% do 
território nacional, perto das 
fronteiras do Zirnbábue e da 
África do Sul. Esta região é ocu
pada desde o século 18 pelo gru
po étnico dos tswana, os quais 
criaram urna série de reinos ao 
longo do vale dos rios Limpopo 
e Shashe, dedicando-se basica
mente à pecuária. O reino que 
mais cresceu foi de Bamangwato 
sobre o qual, mais tarde, no sé
culo 19, viria a ser estabelecido 
o protetorado britânico da Be
chuanalândia. 

Quando os primeiros colonos 
brancos chegaram à região, en
contraram um vasto rebanho de 
gado administrado em bases co-
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munais pelos tswana que haviam 
criado um sofisticado sistema de 
uso coletivo das pastagens. O es
quema foi no entanto destruído 
gradativamente com a introdu
çlfo de plantações de milho por 
fazendeiros brancos, que logo 
em seguida financiaram a cons
trução de uma ferrovia ligando o 
norte do Zimbábue aos portos 
sul-africanos, passando por Bot
suana. A terra já escassa para os 
africanos, ficou ainda mais difí
cil quando vieram os explorado
res de ouro, diamantes e metais. 
Começou também a contrataçlfo 
de trabalhadores migrantes para 
as minas do Transvaal o que le
vou para fora do país quase 30% 
da população masculina. 

O "crime matrimonial" 

Dentro da pecuária ganhou 
força uma pequena elite de cria
dores negros que se associaram 
aos compradores brancos e fo
ram, por sua vez comprando no
vas terras. Com isso, todo o sis
tema comunal tradicional entrou 
em colapso gerando a fome e a 
miséria num país onde, há me
nos de 150 anos, havia comida 
para todos. Um dos chefes tri
bais que estimulou o crescimen
to dos fazendeiros negros foi Se
retse Khama, que em 1940 era o 
chefe do reino Bamangwato. Mas 
Seretse cometeu em 19 50 a ousa
dia de casar-se com uma profes
sora branca inglesa, fato que le
vou o regime colonial a puni-lo, 
por violar a separação de raças, 
com um exílio forçado de seis 
anos. A punição reaproximou 
Seretse dos camponeses que ha
viam perdido suas terras, o gado 
e também seu chefe. Assim, em 
1956, a pressão popular chegou 
a tal ponto que o governo inglês 
permitiu o regresso do líder dos 
tswana, que passou a dirigir a 
campanha pela independência. 
. Na década de 60, os ingleses 

já haviam esquecido o "crime" 
matrimonial de Seretse e passa
ram a dar-lhe prestígio como 
uma forma de evitar uma ruptu-
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ra violenta na situaçã:o colonial. 
t que, além de ser admirado pe
las camadas mais pobres da po
pulaçlfo por ter sido punido, Se
retse servia também aos interes
ses econômicos da nascente bur
guesia negra e era tido como 
confiável pelos grandes grupos 
estrangeiros. 

Em janeiro de 1962 Khama 
fundou o Partido Demçx:rático 
do Botsuana (BDP) tendo como 
principal base política os campo
neses pobres do interior que ain
da permaneciam fiéis à figura do 
chefe tribal dos tswana. Dois 
anos antes, havia sido criado o 
Partido Popular do Botsuana 
(BPP) sob a liderança de um ve
terano dirigente nacionalista, 
K.T. Motsete que possuía um 
enorme prestígio entre os inte
lectuais, funcionários públicos 
urbanos e trabalhadores indus
triais. O BPP foi o organizador 
de importantes manifestações 
contra a preferência dada pelo 
governo aos funcionários bran
cos estrangeiros, que na época 
eram majoritários na administra
çâ'o pública. Mas, depois da vio
lenta repressâ'o aos manifestan
tes, o partido entrou em crise e 
acabou se dividindo, com o sur
gimento da Frente Nacional do 
Botsuana (BNF) que1, a partir 
de outubro de 1965, passou a 
reunir os setores nacionalistas 
mais radicais, principalmente nos 
grandes centros urbanos. 

Quando o país se tornou in
dependente, Seretse Khama her
dou uma situação difícil no fun
cionalismo público. Havia uma 
proporção de quase três funcio
nários brancos para cada negro, 
como resultado da política colo
nial de impedir a formaçâ'o de 
quadros africanos para os cargos 
chaves da economia. O acesso à 
independência despertou na po
pulaçã:o negra o desejo natural 
de subir na escala salarial, mas a 
realidade foi bem diferente. Se
retse Khama, fiel ao seu princí
pio de que o fim da dominação 
britânica não deveria levar ao 
afastamento dos europeus, man-

teve a estrutura anterior, com al
gumas modificações. Ele tentou 
melhorar o sistema educacional, 
pois na época da independência 
só havia uma escola secundária e 
nenhum curso superior. Mas a ra
pidez das transformações foi me
nor do que a expectativa dos 
tswana. 

O novo governo enfrentou 
também o problema das compa
nhias particulares, especialmente 
as sul-africanas que já estavam 
instaladas sobretudo no setor 
mineiro, desde a época colo
nial. Para satisfazer os seus em
pregados brancos, estas empresas 
transplantaram para o Botsuana 
muitos dos hábitos da matriz, o 
que significou a adoçã:o de for
mas disfarçadas de racismo, co
mo por exemplo criar banheiros 
separados, moradias só para 
brancos e facilidades de alimen
taçâ'o ou divertimento que não 
eram concedidas aos negros. Isso 
provocou fortes reações, princi
palmente nas cidades, obrigando 
o governo a forçar as empresas a 
eliminarem práticas discrimina
tórias, no que obteve um êxito 
apenas parcial. 

Uma suce~o de tragédias 

Mas apesar de todos esses pro
blemas, a forte base rural e étni
ca do BDP garantiu a Seretse 
Khama 28 das 31 cadeiras do 
Parlamento eleito no ano ante
rior à independência. Parte desse 
êxito foi devido ao extraordiná
rio crescimento da pecuária no 
interior que, em menos de sete 
anos, passou de um milhão de 
cabeças para quase 2,5 milhões, 
gerando uma receita que aumen
tou mais de 38% no mesmo pe
ríodo. Na época, a Inglaterra 
comprava 64% da carne produzi
da em Botsl}ana, enquanto 30% 
iam para a Africa do Sul e o res
to era consumido localmente. 
Foi a época da expansão das 
grandes fazendas e ranchos que 
passaram a ocupar terras antes 
destinadas aos pequenos criado
res ou aos rebanhos comunais. 



Como as exportações cresciam 
ano após ano, havia dinheiro 
para todos, embora em propor
ções desiguais . Mas o período 
das "vacas gordas" acabou quan
do a Inglaterra entrou para o Mer
cado Comum Europeu (MCE) 
e a carne do Botsuana teve suas 
vendas na Europa drasticamente 
reduzidas. Após demoradas ne
gociações, o governo conseguiu 
recuperar algumas vantagens, 
mas na'o poderia mais fazer pla
nos de longo prazo porque os 
acordos com o MCE teriam que 
ser rediscutidos anualmente . 

Em 1977 vieram outras des
graças. Centenas de camponeses 
negros da antiga Rodésia come
çaram a cruzar a fronteira para 
escapar da guerra entre os movi
mentos nacionalistas e o governo 
racista de Ian Smith. Na fuga, 
trouxeram junto seu gado e com 
ele doenças que nã'o existiam no 
Botsuana. No mesmo ano, surgiu 
uma epidemia de febre aftosa 
que obrigou o governo de Gabe
rones a paralisar o abate durante 
mais de seis meses. As exporta
ções foram suspensas porque os 
europeus se negaram a comprar 
carne sob suspeita de infecçã'o 
aftosa. E para completar a su
cessã'o de tragédias, veio a seca 
de 1979, quando surgiam os pri
meiros sinais de que a epidemia 
havia sido dominada. A situação 
se tomou dramática para os cam
poneses mais pobres e que for
mam 45% da população do inte
cior. Apenas uma pequena parce
la de fazendeiros (7% da popula
ção rural) conseguiu sobreviver 
economicamente, e a consequên
cia foi que, sem gado, os campo
neses pobres passaram para a 
agricultura, mas a terra já estava 
gasta pelo uso intensivo das pas
tagens. O resultado foi a fome e 
a fuga para as cidades, que entre 
1967 e 197 5 tiveram a sua popu
lação quintuplicada. Houve tam
bém uma procura em massa de 
emprego nas minas e um aumen
to ~celerado dos que foram para 
a Africa do Sul como trabalha
dores migrantes. 
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ANGOLA 

ZIMBÁBUE 

NAMIBIA 

BOTSUANA 

ÜGhanzi 

ÁFRICA DO SUL 

O PAÍS EM NÚMEROS 

Área: 600.372km2 

População: 936.600 habitantes. 
Capital:Gaberones (60 mil hab.) 
Língua: 90% da população falam tswana 
Inflação: 10,5% ao ano 
Dívida externa: 273 milhões de dólares 
Analfabetismo: 38,9% 
Mortalidade infantil: 8,7% 
Saúde: Um médico para cada 8.750 hab. 
Esperança de vida : 46,6 anos {homens) 

Finda a seca de 79, o governo 
anunciou um ambicioso plano de 
recuperação da pecuária, através 
da ampliação das medidas já ado
tadas em 7 5 e que previam o au
mento da área de pastagens. Mas 
isso acabou favorecendo os gran
des rancheiros que conseguiram 
créditos para ampliar suas pro
priedades e passaram a ocupar a 
maior parte das terras antes de
dicadas à agricultura comunal. 
Nos anos 80, a situação na pe
cuária melhorou, mas as perspec-

tivas ainda são inseguras a ponto 
de ter o governo adiado indefini
damente a construção de um se
gundo abatedouro. Além das in
certezas sobre as vendas de carne 
para a Europa, existe a ameaça 
de uma catástrofe ecológica pro
vocada pelo esgotamento das 
pastagens, principalmente na 
área próxima ao deserto de Kala
hari. Essa possibilidade se tomou 
mais presente depois que o Bo
tsuana, a ~xemplo dos demais 
países da Africa Austral, passou 
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a enfrentar um novo período de 
seca prolongada a partir de 1982 
e cujos efeitos se fazem sentir 
até hoje. 

Mas se a agricultura continua 
sendo a espinha dorsal da econo
mia do país, as maiores transfor
mações surgidas desde a indepen
dência correm por conta da mi
neração. A exploração de minas 
de cobre e diamantes provocou 
um acentuado crescimento da 
população das cidades e uma ele
vação do PNB (Produto Nacional 
Bruto), que passou de aproxima
damente 48 milhões de dólares 
em 1969 para cerca de 410 mi
lhões de dólares em 1978 (últi
mos dados disponíveis). O Pro
duto Nacional Bruto per cápita 
passou de aproximadamente 116 
dólares em 1966 para 7 _o dóla
res em 1979. A participação do 
setor mineiro que era quase nula 
no início do século, passou de 
25% em 75/76 para 3-% em 
1979 enquanto a agricultura 
caiu de 40% para 11 % em 1979. 

A armadilha da mineração 

O rápido crescimento do se
tor da mineração no Botsuana é 
um dos casos mais típicos de pe
netração das empresas transna
cionais num país subdesenvolvi
do. O processo começou em 
1956 quando a transnacional sul
africana Anglo American mos
trou interesse em explorar as ri
cas jazidas de cobre e níquel na 
região de Selebi-Pikwe, próxima 
à fronteira de Botsuana com a 
antiga Rodésia (hoje Zimbábue). 
A mina estava localizada numa 
reserva da tribo dos bamangwa
to, cujos dirigentes, entre eles 
Seretse Khama, ficarar,1 descon
fiados das intenções sul-africanas 
e resolveram fazer um acordo 
com os ingleses da Rodésia, para 
criar a Bamangwato Concessions 
Limited (BCL) onde a Rhodesia 
Selection Trust (RST) passou a 
deter 61 % das ações. Em 1963, 
os estudos de prospecção indica
ram a existência de reservas com 
grande viabilidade econômica pa-
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ra exploração, mas a BCL não ti
nha os recursos suficientes. A 
companhia decidiu entlío procu
rar novos acionistas, o que levou 
os norte-americanos a investirem 
maciçamente na compra de 
ações, passando a dominar até 
71 % do capital da empresa que 
passou a se chan1ar Botresr. Mes
mo assim, continuou a necessida
de de novos recursos financeiros 
para cobrir os custos que em 
1968 estavam avaliados em 121 
milhões de dólares. 

O governo do Botsuana pro
curou o Banco Mundial, o Cana
dá e os Estados Unidos em busca 
de financiamento, na tenta tiva 
de iniciar as obras de infra-estru
tura que pern1itiriam - segundo 
cálculos da época - produzir 
dois milhões de toneladas anuais 
de cobre e níquel por volta de 
1980. Mas, aí começou um "jo
go de empurra" entre o banco, 
os norte-americanos e os cana
denses. Cada um colocava exi
gências de maneira a interligar as 
operações financeiras e diminuir 
a participação do Botsuana no 
negócio. O Banco Mundial em
prestou 32 milhões de dólares, 
mas exigiu garantias dos demais 
financiadores. O Canadá, por seu 
lado, prometeu emprestar 20 mi
lhões de dólares desde que o go
verno do Botsuana arranjasse 30 
milhões de dólares por conta 
própria. O capital da Botrest era 
de quatro milhões de dólares, in
suficiente para satisfazer as ga
rantias exigidas pelo Banco Mun
dial. Assim, a Botrest teve que 
conseguir um comprador que ga
rantisse a aquisição das exporta
ções de níquel e cobre de Selebi
Pikwe por um prazo longo. A 
empresa alemã Metalgesellschaft 
prometeu comprar toda a produ
ção durante 15 anos se recebesse 
um desconto de 3% nos preços. 
Com esta garantia, a empresa do 
Botsuana procurou um consór
cio de bancos alemães que pro
meteram 60 milhões de dólares 
desde que recebessem garantias 
das demais empresas envolvidas 
no projeto, entre elas a gigantesca 

transnacional norte-americana 
Ama.x e a inglesa Mineral Sepa
ration. Esta última acabou de
sistindo e com isto a sul-africa
na Anglo American voltou a en
trar no negócio. Mas colocou co
mo exigência que a sua participa
ção na Botrest deveria passar de 
16% das ações para quase 40%, 
igual à porcentagem de ações em 
mãos da Ama.x. 

Quando finalmente, em 1970, 
todo o dinheiro foi reunido, as 
obras começaram e em 1973 co
meçou a produçlío. Mas no ano 
seguinte, os preços do cobre no 
mercado mundial caíram e a Bo
trest teve que pedir mais dinhei
ro emprestado. As transnacionais 
resolveram bancar a diferença, 
desde que o Botsuana ganhasse 
menos royalties sobre o mineral 
exportado. Como a opção era a 
paralisação da mina, o governo 
de Seretse Khama acabou acei
tando. Em 1972, antes do iní
cio dos trabalhos, a previsa:o era 
de que para a mina ser integral
mente paga, ela deveria apresen
tar um faturamento anual de um 
bilha-o e meio de dólares até 
1995. 

Hoje o esquema de funciona
mento do projeto Selebi-Pikwe é 
uma obra-prima do maquiavelis
mo econômico das transnacio
nais mineiras. O níquel e o cobre 
extraídos do Botsuana slío finan
ciados por norte-americanos, in
gleses e sul-africanos. A mina é 
administrada pela Anglo Ameri
can sul-africana. Técnicos e ma
quinaria finlandesa realizam a 
fundiçlío no Botsuana. O mine
ral é enta:o transportado para 
uma usina de processamento na 
Louisiana (Estados Unidos) e 
dali embarcado para a Metalges
ellsc!J,aft, na Alemanha Ociden
tal. 

Para o Botsuana, os resulta
dos são mínimos, à exceção de 
um aumento nos impostos reco
lhidos pelo governo. Todo o 
complexo mineiro emprega ape
nas 2.600 homens. As empresas 
não compram nada no local por
que todo o equipamento é im-



portado. As transnacionais só co
meçaram a pagar impostos dez 
anos depois da entrada em fun
cionamento da mina. Teorica
mente, as rendas do governo 
com taxas e impostos sobre a ex
ploração do minério deveriam al
cançar 13 milhões de dólares, 
numa estimativa feita em 1973, 
mas na verdade isto depende do 
lucro declarado pelas empresas. 

Renda mal distribuída 

O fato concreto é que o cres
cimento excepcional do PNB nas 
últimas duas décadas não chegou 
a se refletir em benefícios para a 
população, porque mais da meta
de do valor bruto das exporta
ções fica na Europa para paga
mento dos empréstimos da Bo
trest. A economia do Botsuana 
passou a ficar dependente do 
mercado internacional porque, 
enquanto as dívidas não forem 
pagas, não há possibilidade de 
novos empréstimos para investi
mentos noutros setores agríco
las, industriais ou de serviços. E 
principalmente, o poder de deci
são passou a ficar com os execu
tivos da A max e da Anglo Ame
rican, que controlam os preços e, 
consequentemente, também os 
lucros, podendo com isso con
trolar o orçamento do Botsuana 
e a política do governo. 

A outra grande fonte de re
cursos minerais do Botsuana são 
os diamantes, explorados em 
conjunto com a Anglo American 
nas minas de Orapa e Lethakane. 
Em 1980, o país fornecia 15% 
da produção mundial de diaman
tes, mas em 1981 o setor sofreu 
uma crise provocando uma que
da de 42% na arrecadação do go
verno, cujo orçamento já depen
dia em quase 50% das exporta
ções de pedras preciosas. Os pla
nos de expansão que previam 
uma meta de 10 milhões de qui
lates, tiveram que ser reduzidos e 
hoje estão em torno dos sete mi
lhões de quilates. Em maio de 
1982, a crise obrigou o governo 
a desvalorizar a moeda nacional, 
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Redução das cotas de exportação, epidemias e seca, 
reduziram drasticamente uma das principais riquezas do país 

o pula ("chuva" na I íngua tswa
na), em 10,3% na primeira medi
da do gênero adotada desde a in
dependência, quando a moeda 
do Botsuana foi cotada ao par 
com o rand sul-africano. 

A economia d~ país continua 
dependente da Africa do Sul, 
país com o qual o Botsuana está 
associado no Acordo Aduaneiro, 
mas um esforço para romper essa 
dominação surgiu quando da 
criação da SADCC (Conferência 
de Coordenação _para o Desen
volvimento da Africa Austral) 
formada por Angola, Moçambi
que, Zimbábue, Zâmbia, Lesoto, 
Suazilândia, Tanzârúa e Malaui , à 
qual se juntou o Botsuana. Essa 
dupla associação do país subme
teu a economia a tensões, já que 
dois padrões de relacionamento 

econômico passaram a vigorar lo
calmente. Mas o simples fato do 
governo estar tentando red!]zir a 
dependência em relação à Africa 
do Sul indica um esforço para se 
ligar aos demais países vizinhos 
que enfrentam problemas co
muns e que optaram por uma via 
política também comum. 

A eleição de outubro 

Em outubro, os 930 mil habi
tantes de Botsuana irão às urnas 
para eleger um novo Parlamento, 
pela primeira vez desde a morte 
de Seretse Khama em julho de 
1980, vítima de câncer no estô
mago. Será também o primeiro 
grande teste eleitoral do novo 
primeiro-ministro, Quett Masire, 
um veterano político do BDP 
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que sempre esteve ao lado qe Se
retse. Seis partidos concorrera-o 
às eleições, onde o governo -
segundo se prevê - deve conti
nuar com a maioria dos votos. 
No momento, o BDP controla 
27 das 32 cadeiras do Parlamen
to. A grande dúvida será o índi
ce de abstenção, já que nas elei
ções de 69, 74 e 79 houve uma 
queda acentuada no número de 
votantes. No último pleito, a 
abstenção chegou a 74%. 

O principal partido de oposi
ção, a Frente Nacional do Bot
suana dirigida por Kenneth 
Koma, deve aumentar a sua vo
taç[o nos grandes centros urba
nos, principalmente em Gabero
nes, a capital, graças à insatisfa
ção de estudantes, funcionãrios 
púplicos, trabalhadores e minei
ros. Mas é pouco provável que o 

pobrecimento, se arriscara-o a 
anunciar seu apoio à oposição, 
o que significará a perda do em
prego num país em que as alter
nativas s[o esca!&s. 

Um ponto que contará a fa. 
vor do BNF é o fato do Botsua
na, apesar de exportar carne, ser 
obrigado a importar comida. 
Quarenta por cento da população 
depende hoje de ajuda alimentar 
externa em consequência da seca 
e da deterioraç[o das terras agrí
colas. Quett Masire enfrenta re
sistências dentro de seu próprio 
partido, principalmente de seto
res mais à esquerda, que exigem 
mudanças mais profundas para 
satisfazer aos reclamos da popu
laça-o, notadamente rural, que se 

· sente prejudicada pelo acelerado 
avanço das grandes fazendas so
bre as terras comunais. 

As transnacionais dominam a exploração mineira 

governo venha a perder a maio
ria ·no Parlamento, porque as ba
ses rurais do BDP ainda sa-o for
tes. Há também um outro ele
men to poderoso trabalhando a 
favor do governo. É que quase 
60% dos empregos existentes no 
país dependem do Estado, e sa-o 
poucos os funcionãrios que, ape
sar de descontentes com a falta 
de oportunidades e com o em-
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Fatores externos também -de
vem exercer uma influência im
portante no resultado das elei
ções. Em primeiro lugar, a pres
sa-o sul-africana para que o Bot
suana assine um tratado de nã'o
agress[o, cujo objetivo principal 
é acabar com a proteç[o dada 
pelo governo de Quett Masire 
aos exilados do Congresso Nacio
nal Africano (ANC), a principal 

organizaça-o anti-racista da Afri
ca do Sul. Até agora, o governo 
resistiu, apesar dos atentados e 
ataques clandestinos promovidos 
por agentes secretos sul-africa
nos. O caso mais conhecido 
ocorreu no final do ano passado, 
quando dois carros com matrícu
la sul-africana foram capturados 
na fronteira do Botsuana com 
Zimbábue, depois que seus ocu
pantes se envolveram num tiro
teio com a polícia. 

Segundo as autoridades de 
Gaberones, os dois carros faziam 
parte de um esquema de provo
cações organizado pelo serviço 
secreto da África do Sul visando 
jogar a polícia do Zimbábue con
tra a do Botsuana. 

É que na fronteira se concen
traram grupos armados fiéis. a 
Joshua Nkomo e que tentam de
sestabilizar o governo do primei
ro-ministro Robert Mugabe, do 
Zimbábue (ver cadernos n9 67). 
Quando atacados por forças do 
exército zimbabueano, os rebel
des fogem para o Botsuana cru
zando uma fronteira cujos limi
tes n[o sã'o claros. Já ocorreram 
vãrios incidentes em que tropas 
do Zimbábue passaram a frontei
ra na perseguiç[o aos terroristas, 
o que chegou a provocar um cli
ma de tensa-o entre os dois gover
nos. Mas o problema foi resolvi
do após gestões diplomáticas de 
alto nível. Os moradores do Bot
suana ao longo da fronteira com 
o Zimbãbue pertencem ao mes
mo grupo étnico dos rebeldes, o 
que levou alguns fazendeiros e 
políticos de direita da regi[o a 
exigir uma repressã'o maior às 
forças do governo de Mugabe. 
Hoje existem 4.300 refugiados 
zimbabueanos vivendo no Bot
suana. Em sua maioria eles s[o 
adeptos de Joshua Nkomo, o 
que cria potencialmente uma 
área de atrito que pode ter con
sequências dipl9máticas impor
tantes, principalmente depois de 
ter ficado evidente, como no ca
so dos carros apreendidõs, que o 
serviço secreto sul-africano está 
tentando manipular a questa-o. • 



ZIMBABUE 

A opção socialista 
A Zanu, o partido no poder, reafirmou 

a liderança política de Mugabe e definiu 
a construção do socialismo como o principal 

objetivo do movimento que liderou a luta 
pela independência do país 

pendência, esses princ1p1os pas
saram a ser reavaliados em fun
ção das novas realidades. E a 
principal delas era o tipo de pro
jeto que o partido propõe para a 
sociedade do Zimbábue. 

Os seis mil delegados reunidos 
no elegante hipódromo de 

Borrowdale, nos arredores de 
Harare, a capital do Zimbábue, 
tinham todos os motivos para se 
sentirem participantes de um 
acontecimento histórico. Pela 
segunda vez em 20 anos, a União ~ 
Nacional Africana do Zimbábue -'l 
(Zanu) reunia todos os seus diri- i 
gentes para discutir experiências ~ 
passadas e planejar o futuro. Ao 81 
longo de toda a luta pela inde- ~ 
pendência, a Zanu teve que adiar 
a realização do segundo congres-
so por causa da guerra contra a 
minoria branca que ·governava o 
país. 

Após a independência em 
1980, o acúmulo de tarefas e res
ponsabilidades assumidas pelo 
partido também impediu que o 
encontro fosse realizado nos 
quatro anos seguintes. Por isso, 
na abertura do congresso em 
Borrowdale havia, especialmente 
entre os veteranos da guerrilha, a 
sensação de reencontro com o 
passado, com as raízes da luta 
pela independência, pois afinal 
era a primeira reunião do gênero 
desde o congresso que fundou o 
partido. 

Mas as recordações do passa
do acabaram logo, sendo supera
das pela necessidade de analisar 
os inúmeros problemas do pre
sente. A Zanu foi um partido 
criado e estruturado em função 
da luta armada contra a minoria 
racista, e portanto refletia em 
seus estatutos a ideologia da li
bertação nacional. Após a inde-
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Robert Mugabe 

Após cinco dias de reumao, 
os delegados decidiram que a Za
nu deve passar por uma mudan
ça radical visando a sua transfor
mação num partido socialista 
orientado pelo marxismo-leninis
mo. A decisão foi aprovada por 
unanimidade pela assembléia de 
delegados, após uma longa dis
cussão sobre a nova constitui
ção partidária que, entre outras 
coisas, estabelece um código éti
co para os militantes destacados 

para postos governamentais, im
planta o centralismo democráti
co na tomada de decisões inter
nas e reforça os poderes políti
cos concedidos ao presidente da 
Zanu e primeiro-ministro, Ro
bert Mugabe. 

O partido 6nico 

A opção socialista do partido 
majoritário no Zimbábue trouxe 
também como consequência a 
decisão do congresso de buscar a 
criação no país de um partido 
unificado. A resolução aprovada 
após uma longa polêmica públi
ca não entrará no entanto em vi
gor imediatamente, uma vez que 
a Constituição do Zimbábue, 
aprovada na conferência de Lan
caster House, em 1979 e que for
malizou a independência do 
país, torna obrigatório o multi
partidarismo até 1990. A criação 
do partido único ficará condicio
nada aos processos legais e na de
pendência direta do esforço da 
Zanu para se tomar hegemônica 
através de sua prática e da ade
são da população ao seu projeto 
político. 

Antes do congresso de Bor
rowdale, falava-se que o partido 
poderia acelerar a implantação 
da unidade partidária através de 
um plebiscito aprovado pelo Par
lamento. Apesar de alterar as re
gras de Lancaster House, esta de
cisão não seria considerada ilegal 
uma vez que sairia de um Parla
mento cuja legitimidade política 
é reconhecida tanto interna co
mo externamente. Mas, agora, 
todos os esforços da Zanu pare
cem se concentrar nas próximas 
eleições gerais, marcadas para o 
começo do ano que vem, quando 
acaba o mandato dos parlamen
tares eleitos em fevereiro de 
1980. 

A cúpula da Zanu decidiu 
mobilizar todos os seus adeptos 
no sentido de conquistar uma vi
tória ainda mais esmagadora do 
que em 1980 (quando obteve 
mais de 50% dos votos) para en
tão depois analisar a possibilida-
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de de um plebiscito. De maneira 
geral, os principais dirigentes do 
partido enfatizaram durante as 
discussões em Borrowdale a ne
cessidade da mobilização parti
dária, sem a qual - segundo o 
próprio Mugabe - nllo haverá 
base política e social para as 
transformações aprovadas no 
congresso. 

Na opinião dos principais 
ideólogos da Zanu, a criação de 
um partido único não é uma pro
posição destinada a eliminar ou
tras formações políticas e criar a 
ditadura de um único movimen
to. Não seria também apenas 
uma reorganização administrati
va destinada a suprimir legendas 
e criar uma nova. O que eles afir
mam é que depois da luta arma
da, ·quando vários movimentos 
deflagraram paralelamente a 
guerra de guerrilhas, surge agora 
a necessidade de um consenso 
capaz de consolidar os princípios 
de libertação nacional num orga
nismo único. 

A decisão anunciada pela Za
nu recebeu violentas críticas não 
só dos partidos de oposição in
terna, como principalmente no 
exterior. A acusação mais fre
quente é a de que o partido go
vernante quer estabelecer uma 
ditadura política e acabar com o 
livre confronto entre posições 
de grupos diferentes. Simon Mu
zenda, o vice-primeiro-ministro e 
segundo homem na hierarquia da 
Zanu afirmou durante o congres
so que "acabar com o debate, 
com a existência de posições di
vergentes, seria negar a própria 
essência da sociedade e seria ca
var antecipadamente a sepultura 
do novo partido". Muzenda, 
como outros dirigentes da Zanu, 
afirmam que o partido único 
deve ser visto em função da ne
cessidade de transformar uma es
trutura política criada em Lan
caster House e que se baseia num 
modelo formal europeu, num 
conjunto de normas adequadas à 
realidade de um país que con
quistou a independência políti
ca, mas ainda não alcançou a au-
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tonomia em questões econômi
cas·. 

O choque ideológico 

Durante os debates prévios ao 
congresso e que seguramente se 
prolongarão até as próximas elei
ções, os defensores do partido 
único garantiram que a mudança 
tem a ver com uma alteração de 
fundo e não de forma . Que ela 
não pretende reproduzir expe
riências anteriores de alguns paí
ses onde uma série de erros aca
baram criando o personalismo. 
A estrutura partidária atual do 
Zimbábue está calcada num pro
jeto inglês apresentado em Lan
caster House, onde a democracia 
ficaria basicamente instaur.ada 
através da existência de vários 
partidos. O projeto foi aceito 
pela Zanu no final de 1979 
como um preço a ser pago para 
assegurar a independência. Mas, 
nos quatro anos posteriores, fi
cou claro que a democracia for
mal entrava em choque com o 
princípio da libertação nacional . 
Este não se esgotava na tomada 
do poder político, mas pressu
punha mudanças mais profundas 
na estrutura herdada do colonia
lismo. 

No choque entre os dois pro
jetos, a Zanu passou a defender a 
tese de que a libertação nacional 
não é a tarefa de apenas um par
tido ou grupo mas deve ser o 
objetivo de um consenso tam
bém nacional. Já que este con
senso nllo foi possível durante a 
luta armada, ele deveria ser bus
cado agora. Assim, o que hoje é 
chamado de partido único, na 
verdade seria a expressão concre· 
ta dessa ideologia de libertação 
nacional. E, é claro, ele refletiria 
internamente o choque natural 
de opiniões e interesses daqueles 
que procuram a mesma coisa. 

A cúpula da Zanu nlfo aceita 
que as acusações de autoritaris
mo ou personalismo levantadas 
dentro e fora do país contra o 
projeto do partido único, se li
mitem aos aspectos formais. Na 

verdade, o que o partido alega é 
q_ue a mudança é de fundo, refle
tmdo-se no princípio sobre o 
qual serão criadas depois as 
novas estruturas partidárias. E 
contra-argumenta que a existên
cia de mais de um partido nllo 
eliminou em vários outros países 
o surgimento de ditaduras ou do 
culto à personalidade. Por isso, o 
debate interno está sendo condu
zido n!fo no sentido de discutir 
as vantagens ou desvantagens da 
existência de um único partido, 
mas sim na necessidade de se 
acelerar o processo de libertação 
nacional. O partido único seria 
assim uma consequência desse 
processo, e não apenas uma cau
sa ou um formalismo. 

O ·congresso de Borrowdale 
aprovou também uma resolução 
pedindo o aumento da participa
ção do Estado na economia na
cional. Até agora, cerca de 80% 
da economia do Zimbábue está 
nas mãos de empresas em sua 
maioria transnacionais e uma 
minoria de firmas particulares, 
controladas por brancos. No seu 
discurso de encerramento da reu
nião da Zanu, Mugabe afirmou 
que será criada uma empresa es
tatal para controlar as importa
ções e exportações, ao mesmo 
tempo em que começará a im
plantação de fazendas adminis
tradas pelo governo em terras 
abandonadas por agricultores 
brancos. Além disso, ficou defi
nido que o Estado vai investir no 
setor de produtos químicos e de 
engenharia. 

A nova direção 

O novo birô político eleito 
pelo congresso da Zanu teve 14 
de seus membros escolhidos por 
Robert Mugabe, que é o décimo
quinto membro, na qualidade de 
presidente e secretário-geral. 
Onze dos novos membros do 
birô são ministros do governo e, 
entre eles, nlfo se encontram o 
ministro dos Assuntos Legais 
Eddison Zvobgo, o ministro da 
Indústria, Kumbirai Kangai e 



o ex-secretário-geral da Zanu, 
Edgar Tekere. Segundo versões 
não oficiais, Zvobgo teria sido 
preterido por seu personalismo 
político, Kangai por suspeitas de 
corrupção em seu ministério e 
Tekere por seu radicalismo ideo
lógico. 

Toda as resoluções do con
gresso serão agora detalhadas por 
cinco comissões permanentes. A 
Comissão Política, a mais impor
tante, será presidida pelo vice
primeiro-ministro e vice-presiden
te da Zanu, Simon Muzenda, e 
dela participam ainda 13 mem
bros, entre eles, o ministro do 
Exterior, Witness Mangwende, e 
o ministro da Informação, Na
than Shamuyarira. A Comissão 
Econômica será dirigida por 
Enos Nkala, secretário de Finan
ças do partido e ministro do 
Abastecimento. A Comissão de 

Bem-Estar Social ficará sob a di
reção do ministro da Educação e 
secretário de Desenvolvimento 
da Zanu, Dzingayi Mutumbuka, 
e a Comissão de Segurança será 
presidida pelo secretário de Se
gurança da Zanu e ministro da 
Segurança, Emerson Munanga
gwa, que será assessorado pelo 
ministro da Defesa, Ernest Ka
dungure, e pelo comandante do 
exército, Rex Nhongo. A última 
comissão formada pelo congres
so é a de Assuntos Legais, que 
ficará a cargo do ministro para 
Assuntos Políticos, B. Nyagum
bo. 

A Comissão Pólítica substitui 
o Conselho Executivo Nacional 
que, durante toda a luta armada 
e nos quatro anos posteriores à 
independência, foi o organismo 
máximo do partido. A Comissão 
Política vai supervisionar o tra-

balho de todos os ministros, de 
acordo com as normas políticas 
do partido. No total, as cinco co
missões reúnem 64 dos 90 mem
bros do Comitê Central eleito no 
congresso a partir de duas listas 
apresentadas aos delegados. 

Depois que os cinco mil par
ticipantes do congresso de Bor
rowdale encerraram as discussões, 
começou a segunda fase dos tra
balhos. Em todo o país, os nú
cleos regionais e municipais da 
Zanu vão promover seminários e 
assembléias para discutir as reso
luções do congresso. E, princi
palmente, vão debater o início 
de um novo esforço político que 
tem como principal objetivo as 
eleições gerais do ano que vem, 
cuja importância cresceu muito 
porque delas passou a depender 
o futuro do partido único. (Car- / 
los Castilho). • 
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Moscou e Los Angeles 

Lucro versus 
recordes 

Depois das Olimpíadas de Los Angeles 
e dos Jogos da Amizade em Moscou, ficou claro 
o contraste entre a corrida nort_e-americana pelo 
lucro e o esforço soviético em busca de recordes 

Rodolfo de Banis 

A s Olimpíadas de Los Ange
les totalmente patrocinadas 

pela iniciativa privada na verda
de foram um enorme Shopping 
Center, onde as mercadorias pos
tas à venda eram os atletas. A 
própria Olimpíada foi também 
uma grande mercadoria. E, como 
base dessa mercantilização do es
porte 32 grandes empresas, em 
sua maioria transnacionais, pa
trocinaram inteiramente estes 

Jogos. Todos os detalhes foram 
previamente estudados para que 
tudo fosse transformado em lu
cro inclusive os símbolos da his
tória dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna como é o caso da to
cha e da pira olímpicas. A em
presa norte-americana que deve
ria se preocupar mais com o pro
blema da comunicaç:ro entre os 
norte-americanos, a American 
Telephone & Telegraph Co. se 

encarregou da feitura e da co
mercialização da histórica tocha. 
E o resultado foi que grande par
te dos espectadores que foram à 
Califórnia assistir aos jogos, pu
deram levar para casa tochas exa
tamente iguais à que entrou no 
Coliseum carregada pe,las mãos 
de Gina Hemphill , neta do gran
de atleta norte-americano, Jesse 
Owens, que em 1936, fez com 
que Hitler saísse do estádio de 
Berlim antes da cerimônia de en
trega das medalhas. Owens con
quistou quatro medalhas de ouro 
e isso abalava, e muito, a idéia de 
uma superioridade da raça aria
na. Pois bem, por alguns dólares, 
se poderia levar para casa uma 
réplic.11 perfeita da tocha. 

As medalhas olímpicas tam
bém n:ro eram privilégio apenas 
dos atletas . De ouro , platina ou 
bronze, qualquer um poderia 
comprar, em qualquer loja de 
souvenir, a sua. Só com a venda 
dessas medalhas, que eram cha
madas moedas oi ímpicas, foram 
arrecadados mais de 40 milhões 
de dólares. Quanto às tochas, no 
mínimo 19 mil delas foram ven
didas. De início, dentro do terri
tório norte-americano, a tocha 
olímpica seria carregada numa 

A comparação entre Moscou (à dir.) e Los Angeles (à esq.) mostrou duas preocupações bem diferentes 
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distância 'de, mais ou menos, cin
co mil quilômetros. Porém, cada 
quilômetro foi patrocinado por 
cada uma das 3_2 empresas que 
bancavam os Jogos, isto é, um 
quilômetro ficaria por conta da 
Xerox Corp., por exemplo, que 
pagaria por ele, três mil dólares. 
O Comitê Organiza~or dos Jogos 
(Cola) tratou, entlfo, de aumen
tar essa quilometragem de 5 para 
19 mil quilômetros, nlfo para 
que mais norte-americanos pu
dessem ver tal cena, renascida da 
época da Grécia Antiga, mas sim 
para que os três mil dólares fos
sem multiplicados por 19 e nlfo 
por cinco. Os que tiveram a hon
ra de carregar a tocha olímpica 
tinham o direito de comprá-la, 
por uma quantidade razoável de 
dólares. E assim por diante. Cada 
serviço prestado pelas empresas 
patrocinadoras dos Jogos deve
ria ser posteriormente seguido 
por um retorno para a mesma, 
de milhões de dólares. 

Estava certo o que foi dito no 
Diário Oficial do Partido Comu
nista Búlgaro, o Rabotnichesco 
Dela, quando se referiu aos Jo
gos OI ímpicos de 1984: "Estes 
Jogos Olímpicos foram um pro
duto da enorme voracidade ca
pitalista e do pequeno resultado 
esportivo". A voracidade capita
lista realmente foi sem preceden
tes, visto que, além das empresas 
patrocinadoras propriamente di
tas, outras 23 foram concessio
nárias dos Jogos, já que, através 
da compra do direito do uso do 
logotipo dos Jogos (a águia 
"Sam", as estrelas etc), fatura
ram pelo mundo todo vendendo 
tudo que pudesse levar ou até 
lembrar qualquer um dos símbo
los olímpicos. A coisa chegou a 
tal ponto que até o mastro e as 
bandeiras, assim como os emble
mas foram, em sua produção, 
monopolizados pela empresa Pa
geantry World. Todo o material 
utilizado pelos atletas (e mesmo 
tudo que envolveu as Vilas OI ím
picas, desde alimentação, vestuá
rio dos atletas, enfim, tudo) fez 
parte de um grande merchandi-
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sing, mostrado · s~m escrúpulos 
pela rede norte-3.}llericana ABC, 
que mostrou pará o mundo to
do, também, como se produz o 
maior chauvinismo do planeta. 

Outros serviços poderiam ser 
citados como prova de que este 
"mercantilismo" olímpico se 
deu na realidade e de forma bem 
aprofundada. A água potável foi 
patrocinada (pela A"owhead Pu
ritas Water), os sucos e as verdu
ras (pela Coca-Cola), a piscina 
olímpica, localizada na universi
dade do sul da Califórnia, idem, 
recebendo o estádio de natação 
o nome da empresa que se en
carregou de construí-lo, que nã'o 
foi nenhuma empresa especiali
zada no ramo e sim a que tem 
mais a ver com as batatas fritas e 
os hamburgueres: o canadense 
Alex Baumann ganhou os 400 
metros estilo medley, batendo o 
recorde mundial, no Estádio Mc
Donald 's, com capacidade para 
17 mil pessoas. Em troca, o 
"Sam" está pulando, correndo, 

Edwin Mo~ dos EUA (acima) 
ganhou milhões, mas Marita 

Kosh, da RDA (abaixo) levou 
o recorde 

jogando em todos os copos de 
refrigerantes dessa cadeia de lan
chonetes, uma transnacional dos 
sanduíches e sorvetes. 

Os atletas-propaganda 

Agora, uma pergunta: e os 
atletas, aonde entram nessa histó
ria? Que estes Jogos foram os 
mais fracos dos últimos 32 anos, 
nlfo resta a menor dúvida. Os 
conterrâneos de ·Ronald Reagan 

terceiro mundo · 57 



O DESEMPENHO 
DO TERCEIRO MUNDO 

D A participação dos atletas do Terceiro Mun
do não foi tfo brilhante como das vezes 

anteriores. Alguns resultados já eram mais do 
que esperados. Na marcha de 20km, o mexi
cano Ernesto Canto - que era o favorito da pro
va - acabou ganhando a medalha de ouro, ba
tendo também o recorde olímpico, que perten
cia ao italiano Maurizio Damilano. Não conse
guiu, no entanto, superar o recorde mmulial, 
em posse do também mexicano Daniel Bautista 
desde 1979. Os mexicanos são, sem dúvida, tra
dicionais favoritos nesta modalidade esportiva. 
Raul González, também mexicano, ficou com a 
medalha de prata. O mesmo Raul González ven
ceu a marcha de 50km, não batendo seu próprio 
recorde mundial, de 1979. 

Nos 800 metros rasos, tivemos a vitória de 
Joaquim Carvalho Cruz, o "Nuevo Caballo", já 
que o brasileiro lembra muito o grande corre
dor cubano Alberto Juantorena, que em Mon
treal (1976) ganhou duas medalhas de ouro: uma 
nos 400 metros rasos e outra, na mesma modali
dade de Joaquim Cruz, nos 800 metros, batendo, 
Juantorena, na ocasião, os recordes mundial e 
olímpico. O Quincas (apelido de Cruz) não cor
reu os 1.500 metros devido a um resfriado, po
rém ganhou o ouro olímpico nos 800 metros e 
bateu ainda o recorde olímpico, que pertencia a 
Juantorena. Ele não conseguiu tirar, no entanto, 
o recorde mundial que continua nas mãos do in
glês Sebastian Coe. 

Gabriel Tiacoh, da Costa do Marfim, ficou 
com a medalha de prata nos 400 metros rasos, 
chegando 27 décimos de segundo atrás do vence
dor, o norte-americano Afonso Babers. Outro 
grande destaque foi o queniano Julius Korir, que 
venceu a prova dos três mil metros com obstácu
los. Julius não conseguiu superar o recorde olím
pico do sueco Andres Garderur, e, é claro, o re
corde mundial que pertence a Henry Rono, tam
bém do Quênia. A equipe do revezamento 4 x 
100m da Jamaica ficou com a medalha dessa mo
dalidade, perdendo apenas para Carl Lewis e Cia. 
A dos 4 x 400m da Nigéria ficou com a medalha 
de bronze. Uma outra de ouro foi conquistada 
por um atleta do Terceiro Mundo, no atletismo. 
Foi nos cinco mil metros e coube ao marroquino 
Said Aquita, que bateu o recorde olímpico que 
pertencia ao inglês Brendan Foster. Na parte fe
minina, o destaque ficou por conta da jamaicana 
Merlene Ottey, bronze nos 100 metros rasos e 
bronze nos 200 metros rasos. 

No boxe, a ausência de Cuba foi sentida em 
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grande escala. Em Moscou, os cubanos, disputan
do em 11 categorias, ficaram com a medalha de 
ouro em seis provas, obtendo ainda sete de prata 
e cinco de bronze. Uma das medalhas de ouro ga
nha em 1980 ficou para o maior de todos os pu
gilistas olímpicos - Teófilo Stevensori, que ga
nhou outras duas, em Munique (1972) e em Mon
treal (1976). Stevenson jamais quis se profissio
nalizar, apesar de ter recebido inúmeras propos
tas. Ouvia-se dele sempre a mesma resposta: "Não 
troco Cuba nem por todo o dinheiro do mundo". 
Stevenson, que agora está com 32 anos, com o 
boicote perdeu a chance de ganhar sua quarta 
medalha de ouro, o que seria um fato inédito na 
história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. 
Agora, em 1984, nenhum atleta do Terceiro 
Mundo conseguiu conquistar medalha de ouro no 
boxe. Héctor Lopes ganhou a de prata na catego
ria peso galo; Luís Ortiz, da Venezuela, Dhawee 
Umponnaha, da Tailândia e Peter Konnyegwa
chie, da Nigéria, ganharam também medalhas de 
prata. Outros dez atletas ganharam medalhas d.e 
bronze: José Marcelino Bolivar (Venezuela - ca
tegoria minimosca), Kwith Mwila (Zâmbia - mi
nirnosca), Pedro Nolasco (República Dominica
na - peso galo), Martin N'Dongo Ebanga (Cama
rões - peso leve), Mohamed Zaoui (Argélia - pe
so médio), Aristídes González (Porto Rico - mé
dio ), Erup Can (Turquia - peso mosca), lbrahim 
Bilali (Quênia - categoria mosca), Omar Catari 
(Venezuela - peso pluma) e Turgut Aykac (Tur
quia - categoria peso pluma). 

Na natação, tivemos o brasileiro Ricardo Pra
do, que ficou com a medalha de prata nos 400 
metros medley e o bronze do venezuelano Rafael 
Vidal, nos 200 metros estilo borboleta. 

No tiro, tivemos como destaque o peruano 
Francisco Boza, na Fossa Olímpica e o colombia
no Helmut Bellingrodt, que obtiveram as segun
das colocações nas suas respectivas modalidades. 

No iatismo, uma medalha de prata para os bra
sileiros Torben Grael, Daniel Adler e Ronaldo 
Senft, na classe Soling. 

Nos esportes coletivos: ouro para a equipe 
masculina de hóquei sobre a grama do Paquistão; 
prata para o vôlei e o futebol brasileiros. 

No judô, três brasileiros e um egípcio foram 
os destaques do Terceiro Mundo: Mohamed Ra
shwan (Egito) ganhou a medalha de prata na ca
tegoria "Absoluto"; Douglas Vieira, Luís Onmu
ra e Válter Carmona ganharam prata, bronze e 
bronze, respectivamente, nas categorias peso pe
sado, ligeiros e médios. 

Ainda tivemos o mexicano Daniel Acevez fa
turando a medalha de prata nas Lutas Greco
Romanas, na categoria 52kg. 



acabaram ficando com os louros 
da glória quase inteiramente para 
eles. Nlro apenas porque tivessem 
ganho quase tudo, como até ocor
reu, mas pelo caráter chauvinista 
dado pela ABC à cobertura. As 
quatro medalhas de ouro ganhas 
pelo novo superman Carl Lewis, 
apareceram para o mundo como 
se fossem a conquista da lua ou 
de um planeta. Lewis atropelou 
seus adversários, ou melhor, sim
plesmente ignorou-os. Antes do 
início dos Jogos, ele mesmo pre
via essas vitórias, que nlro signifi
caram quebras de recordes. Ape
nas o dos 4 x 100 metros foi 
quebrado. Lewis estava preocu
pado mesmo era em ganhar essas 
provas para, depois, faturar em 
cima das medalhas de ouro. E, 
para isso, a TV norte-americana 
ajudou muito. Lewis, que simbo
liza bem o novo estilo olímpico 
dos atletas do Ocidente, trocou 
o romantismo do amadorismo, 
trocou as idéias de pureza do 
ideal que guiava os atletas olím
picos, de que o importante é 
competir, para o ideal do profis
sionalismo capitalista, onde o 
importante é faturar. E, como 
ele, a maioria dos atletas que, 
nos 239 Jogos, realizados em 
Los Angeles , trataram de fazer 
sua parte, ganhando as provas 
sem a preocupação maior com os 
recordes olímpicos e mundiais. 

Nem nos países socialistas 
nem nos capitalistas e mui
to menos nos do Terceiro Mun
do, o atleta pode se dedicar 
ao esporte apenas pelo prazer. 
Ele necessita de condições míni
mas de alimentação e preparo, 
para conseguir se dedicar de for
ma razoável à sua modalidade es
portiva. Nos países do Leste Eu
ropeu, o esporte é levado muito 
a sério, sendo um trabalho de 
cunho científico. 

Ou o caso de Cuba, que 
vem se destacando, nas últimas 
Olimpíadas, como uma potência 
de médio porte em termos olím
picos. Para quem pouco apare
cia, foi uma evolução estupenda. 
São dadas as condições necessá-
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rias para que os atletas tenham 
a confiança e a tranquilidade 
para se sobressaírem nas grandes 
competições. Para se ter uma 
idéia, em 1980, nos 22Q Jogos 
Olímpicos, Moscou, no boxe, 
oito lutadores cubanos foram 
para as finais e seis conquistaram 
as medalhas de ouro, entre eles, 
Teófilo Stevenson, o maior peso 
pesado amador do mundo (tri
campeão olímpico). Os atletas 
cubanos têm um intercâmbio es
portivo intenso com os países so
cialistas europeus, daí mais um 
fator do crescimento nessa área. 

No caso dos países do Tercei
ro Mundo, na-o-socialistas, os atle
tas que conseguiram bons resulta
dos, treinaram quase todos nos 
centros mais avançados, como os 
Estados Unidos, a Alemanha 
Federal etc. O medalha de 
ouro brasileiro, Joaquim Cruz, 
que venceu os 800 metros, 
treina nos Estados Unidos desde 
setembro de 1981. Cruz se desta
cou no principal centro de atle
tismo norte-americano, que fica 
em Eugenne, estado de Oregon. 
E, participando dos grandes cir
cuitos norte-americanos, conse
gue dinheiro suficiente para viver 
bem por lá, além, é claro, do seu 
contrato com a Ultracred e com 
a Nike. Exceções existem tam
bém, porém slro poucas (caso 
dos lutadores de judô brasileiros 
que conquistaram três medalhas 
e que, praticamente, nlro tinham 
patrocinadores). 

tam o mundo do esporte nos 
dias de hoje. Uma Olimpíada 
onde, em primeiro lugar estavam 
em jogo o lucro e o nacionalis
mo exacerbados, e uma outra, 
intitulada Jogos da Amizade, 
onde os atletas tentavam des
contar sua não ida a Los Ange
les, não como uma vingança con
tra seus respectivos governos e 
sim para mostrarem que tinham 
condições de se destacarem na 
Olimpíada. 

Muitos recordes foram que
brados em Moscou, nesses Jogos 
que foram realizados do dia 17 
a 31 de agosto passado. E, des
de o momento em que foram 
realizadas as primeiras competi
ções, no Estádio Lênin, as com
parações de marcas ( tempos e 
medidas de espaço) foram feitas 
por quase todos os órglros da im
prensa tentando mostrar a supe
rioridáde de um ou de outro. 

Esse segundo boicote de peso, 
que gerou essa Olimpíada alter
nativa (com uma característica 
nova: teve como sede seis países), 
talvez seja o prenúncio de uma 
grande mudança no mundo es
portivo internacional. A unia-o 
de todas as nações em torno do 
esporte, ta-o enfatizada pelo ba
rlro de Coubertin, idealizador 
dos Jogos Olímpicos da Era Mo
derna, talvez venha a ser algo im
possível de ser concretizado. 

O fato da próxima Olimpíada 
ter como sede a capital da Coréia 
do Sul, mostra que isso está cada 
vez mais próximo de ocorrer. 
Nenhum país socialista tem rela
ções diplomáticas com os sul-co
reanos, sendo que, um novo boi
cote em 1988 nlro trará surpresas 
a ninguém. O presidente do Co
mitê Olímpico Internacional 
(COI), o espanhol Juan Antonio 
Samaranch, disse, em entrevista 
coletiva ainda em Los Angeles, 
que faria o possível e o impossí
vel para que nlro houvesse boico
te em Seul, mas que este seria Os Jogos da Amizade 

- um trabalho bastante duro, já 
O boicote dos países socialis- que questões políticas comple

tas nos deu oportunidade de ver- xas envolveriam todas as nego
mos os dois quadros que retra- ciações. • 
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O Terceiro Mundo 
em busca de alternativas 

Economistas da América Latina, Ásia e África 
procuraram no Rio de Janeiro fórmulas para evitar 

que a crise no sistema capitalista ocidental 
provoque danos irreparáveis 
aos países subdesenvolvidos 

O 1 Q Congresso Internacional de Política 
Econômica foi um imenso painel onde a realidade 
do Terceiro Mundo apareceu de formas bastante 
dramáticas principalmente quanto ao preço 
que os países pobres estão pagando, e possivelmente 
ainda terão que pagar, pela crise surgida no 
sistema econômico administrado pelas grandes 
potências industrializadas do Oci~ente. A}ém dos 
especialistas da América Latina, Asia e Africa, 
participaram profes.5<>res como o belga Enerst 
Mandei, o norte-americano Gunder Frank, o 
português Mário Murteira e o italiano 
Giovanni Arrighi 

As intervenções apresentadas em até quatro sessões 
simultâneas, dado o grande número de inscritos, 

procuraram diagnosticar as causas da deterioração 
das relações comerciais entre o Norte e o Sul, 
a questão da dívida externa, o empobrecimento do 
Terceiro Mundo e as consequências políticas da 
marginalização econômica. 
Entre todos os expositores que apresentaram 
trabalhos, o indiano Archie W. Singham foi um dos 
que provocou mais impacto pela sua posição 
otimista no que se refere às perspectivas do Terceiro 
Mundo. Mário Murteira, por seu lado, fez a 
defesa mais convincente da necessidade de 
solidariedade regional e da "cooperação 
horizontal" entre os países do Terceiro Mundo 
como alternativa para sobreviver à crise. 
Singham e Murteira forneceram depoimentos 
exclusivos que publicamos a seguir. 



ECONOMIA 1 

A.W. Singham · 
A dívida externa 

e o armamentismo 

Acrise atual não foi provoca- logo descobriremos que eles não 
da pelos povos do Terceiro sa-o mais bancos ingleses ou nor

Mundo, mas sim pelo descontro- te-americanos. Na verdade, eles 
le do mundo capitalista. A partir se transformaram em instituições 
da compreensa-o deste fenômeno pertencentes à chamada "irman
é que podemos entender como o dade dos bancos internacionais". 
sistema capitalista está procuran- Esta irmandade reúne nã'o ape
do projetar a crise e enfraquecer nas os bancos dos países ricos, 
os povos que são as vítimas des- mas também bancos do Brasil, 
ta mesma crise. Se examinarmos México, fndia e de outros paí
os principais acordos financeiros ses, com o objetivo básico de 
atuais, nós verificamos que os dividir as riquezas do mundo. 
bancos são os perpetuadores da 
crise, mas a mística ~o capitalis- j 1 

mo sempre nos ensinou que os '6 
bancos sã'o os protetores da mo- s 
ralidade no sistema econômico ~ 
mundial. Eles seriam suposta- à 
mente os únicos capazes de 
administrar criteriosamente o di
nheiro alheio e proteger os inte
resses de seus clientes. Mas o que 
está acontecendo agora é que os 
bancos passaram a ser conheci
dos como a instituiçã'o mais cor
rupta do sistema capitalista. 

mundial acabou lhes proporcio
nando lucros nada desprezíveis. 

Outro erro muito comum é 
analisar a crise atual em termos 
puramente téçnicos. Esta não é 
uma crise meramente econômi
ca, e inclusive a questão da dívi
da é uma consequência da crise 
política. Esta crise política se 
origina no fato de que o sistema 
capitalista atual tem dois instru
mentos através dos quais ele 
pode dominar o Terceiro Mun
do. O primeiro é através do sis
tema fiscal dos bancos. E o se
gundo, o mais importante, atra
vés da tentativa de controlá-los 
militarmente. O que está em jo
go aqui não é o fato do dólar es
tar supervalorizado, mas sim a 
incapacidade de uma vasta gama 
de países subdesenvolvidos exer
cerem a sua soberania. Eles con
quistaram a sua independência 

Dois ou t rês estudos recentes 
mostraram que os grandes bancos 
não são só corruptos mas tam
bém nã'o têm a menor idéia da 
natureza da economi~, de sua 
evolução futura e das necessida
des mais prementes no momento 
atual. Se nós tomarmos, por 
exemplo, os bancos tradicionais 
como o Barclays, o CTtibank, o 
Chase Manhattan ou qualquer 
outro banco convencional, nós 

Professor Archie W. Singham 

• Professor de Ciência Política do 
Brooklyn College - Nova Iorque; as
sessor das Nações Unidas para a Na
míbia e Palestina; assessor da Confe
rência dos Países Não-Alinhados. Nas
ceu na Birmânia e estudou em Sri 
Lanka. 
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No Terceiro Mundo também 
existem indivíduos e instituições 
que sã'o beneficiados pela crise 
atual. É errado dizer que todos 
os brasileiros ou que todos os 
mexicanos estão sofrendo os 
efeitos da crise. As classes diri
gentes de várias nações do Ter
ceiro Mundo, possuidoras de in
vestimentos nos referidos ban
cos, também foram beneficiadas 
pela situaçã'o atual, porque o 
descontrole do sistema bancário 

com grandes sacrifícios, desmon
taram antigos impérios e criaram 
as bases de uma nova sociedade. 
Mas tão logo estas nações da 
África, Ásia e América Latina 
começaram a exercer a sua sobe
rania, elas descobriram que tudo 
poderia ser destruído da noite 
para o dia pelo sistema econômi
co e pelo sistema fiscal das gran
des potências capitalistas, mate
rializados no Fundo Monetário 
Internacional (FMI). 
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O poder do FMI 

O FMI na-o é hoje apenas uma 
organização econômica. Ele é a 
mais importante organização po
lítica dos nossos tempos. Ele 
pode fazer ou desfazer qualquer 
país do Terceiro Mundo hoje em 
dia. E o que estamos vendo é 
que a soberania de nações sub
desenvolvidas tem sido destruí
da lentamente pela estrutura 
econômica do sistema bancário 
mundial. :É importante controlá
los porque existe um esforço gi
gantesco destes países subdesen
volvidos para estabelecer estru
turas políticas e econômicas in
dependentes, capazes de desvin
culá-los do sistema capitalista. 
Esse controle é exercido pela es
tratégia da intervenção fiscal e 
pela intervenção militar direta. 
Uma vez que estas duas estraté
gias sejam aplicadas totalmente, 
todo o Terceiro Mundo corre o 
risco de se tomar uma dependên
cia ou um cliente incondicional 
do sistema capitalista. 

A independência dos países 
pobres está ameaçada porque 
eles possuem a~ matérias-primas 
do mundo. A Africa é essencial 
para o fluxo de riquezas dentro 
do mundo industrializado. A 
América latina é essencial como 
mercado para produtos no_rte
americanos e europeus. E a Asia 
está sendo "corroída" pela in
fluência japonesa, e portanto 
deve ser controlada também. Em 
outras palavras, o Terceiro Mun
do está sendo tratado como um 
risco, como prejuízo, quando na 
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~ tar que o México e a Venezuela 
~ possam ter a suficiente liberdade 
~ para estabelecerem pólos econô-. 
~ micos importantes e independen
u tes, capazes de criar as suas pró

prias zonas de influência. 

verdade funciona como um ele
mento fundamental na estrutura 
do capitalismo. :É fundamental 
em termos de recursos básicos, 
em termos de mercado e tam
bém no aspecto mais doloroso, 
que é o das experiências milita
res. Por isso, eu insisto em que é 
impossível estudar a crise eco
nômica atual sem vinculá-la ao 
aspecto da militarizaça-o da polí
tica mundial. 

No meu entender, se olhar
mos para as nações subdesenvol
vidas, nós verificamos que o glo
bo terrestre foi dividido em zo
nas militares. Zona militar núme
ro um: a Coréia - um campo de 
experiências para treinamento de 
tanques e blindados móveis; zo
na militar dois: Vietn[ - expe
riências com antiguerrilha e guer
ra química; zona militar número 
três: Oriente Médio - tentativa 
de usar um Estado específico 
para garantir o livre fluxo de pe
tróleo (no caso, Israel) e servir 
como um "Estado-policial" para 
vigiar os países vizinhos; zona 
militar quatro: África Austral -
importante n!fo só como tentati
va de manter o controle sobre re
cursos minerais, mas principal
mente como base para uma hi
potética aliança militar no Atlân
tico Sul, partindo das experiên
cias feitas por norte-americanos 
e ingleses na guerra das Malvinas; 
e, finalmente, a zona número 
cinco: América Central - uma 
área onde os conflitos de El Sal
vador, Nicarágua e Guatemala 
têm o seu significado diretamen
te ligado a uma tentativa de evi-

Todas essas zonas de tensa-o 
militar esta-o interligadas nos pla
nos de dominação ideológica es
tabelecidos por Henry Kissinger, 
Jeanne Kirkpatrick e Zbgniew 
Brzezinski. A estratégia deles 
afirma que o futuro dos Estados 
Unidos depende da capacidade 
de intervir simultaneamente em, 
no mínimo, quatro zonas milita
res. Em outras palavras, os prin
cipais teóricos norte-americanos 
acreditam que todas as zonas de 
guerra do mundo devem estar in
terligadas para que a Casa Branca 
possa assegurar a defesa de seus 
interesses hegemônicos. 

Uma vez aceita essa doutrina 
de linkage (ligaçã'o ), existe um 
corolário segundo o qual todas 
as guerras de libertação no Ter
ceiro Mundo são pura e simples
mente uma decorrência do cho
que de interesses com a Unia-o 
Soviética, o que levará todos os 
países ocidentais, segundo a ló
gica de Kissinger, a terem que 
reagir imediata e rapidamente a 
qualquer tentativa de libertação 
da esfera de influência do siste
ma capitalista. Esta ideologia de 
dominação e hegemonia tem 
como principal objetivo desvir
tuar os esforços de libertação de 
todas as nações do Terceiro 
Mundo, sejam elas grandes, im
portantes ou pequenas. Trata-se 
na verdade de tentar impedir que 
os povos subdesenvolvidos te
nham reconhecido o seu direito 
a buscar a própria afirmação, ba
seados na sua cultura e na sua 
história. Isso configura o que eu 
chamo de "o novo racismo do 
século 20". 

Este novo racismo procura re
jeitar e negar o direito dos povos 
oprimidos de procurarem uma 
Nova Ordem Internacional. Com 
a teoria do linkage, os Estados 
Unidos procuram forçar as na-



ções subdesenvolvidas a se torna
rem vítimas de situações milita
res duradouras e, consequente
mente, reféns da necessidade 
permanente de comprar armas. 
Para dar um exemplo, se nã:o 
houvesse Israel no Oriente Mé
dio, haveria necessidade de criar 
um, porque os países árabes têm 
excedentes enormes resultantes 
da exploraçã:o do petróleo. Esse 
excedente foi imediatamente co
locado nos bancos que, por sua 
vez, passaram a reciclar os lucros 
do petróleo de maneira a criar 
novas necessidades aquisitivas ca
pazes de gerar novos e ainda 
maiores lucros. 

Assim, os países árabes foram 
levados pela situaçã'o de guerra 
com Israel a fazerem compras 
maciças de armas, não só para a 
sua defesa, como principalmente 
para absorverem equipamento 
obsoleto que estava ocioso nos 
Estados Unidos e na Europa. As
sim , o que verificamos de forma 
crescente foi a militarização das 
economias dos países do Tercei
ro Mundo, nã:o só na forma de 
compras diretas, como também 
na. de fabricantes sob contrato. 
África do Sul e Israel foram 
os primeiros a aderirem à indús
tria bélica, e agora começam a 
surgir novas potências neste ra
mo, como Brasil e fudia. Essas 
armas nã'o serão vendidas aos 
movimentos de libertação, mas 
sim aos regimes militares que do
minam várias nações subdesen
volvidas e que precisam manter 
posições de força para controlar 
populações ansiosas pela mudan
ça radical das estruturas sócio
econômicas do país. Assim a mi
litarizaçã:o de alguns países do 
Terceiro Mundo nã'o visa a sua 
própria segurança nacional , mas 
sim à repressã'o. É o caso clássico 
de Honduras e Guatemala, onde 
os respectivos governos acaba
ram transformando a morte nu
ma espécie de mercadoria. 

A "polpotização" 

Uma vez liberado todo esse 
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processo de militarização, a con
sequência é a " polpotizaçã'o" de 
todo o mundo. Dezenas de regi
mes políticos sera-o levados a 
imitar a solução trágica de Pol 
Pot, no antigo Camboja (hoje, 
Campuchea). Em nome de uma 
hipotética segurança nacional, 
ditadores acabara-o tentando sim
plesmente erradicar focos de re
sistêncta e começar tudo de no
vo. A Africa do Sul já está fazen
do isso com os moradores de su
búrbios negros. O exemplo tam
bém foi seguido pelo Zaire, Hon
duras e Guatemala, da mesma 
forma que Pol Pot tentou elimi
nar as populações descontentes 
no Campuchea. 

Muitas pessoas argumentara-o 
que na crise atual existem dois 
lados, duas maneiras distintas de 
analisar um mesmo fenômeno. 
Essa duplicidade nã'o reside no 
entanto na existência de duas su
perpotências. O fato principal é 
que há uma superpotência, he
gemônica em 3/4 partes do glo
bo terrestre, e que se baseia no 
militarismo para sobreviver em 
termos econômicos. O problema 
dos países subdesenvolvidos nã'o 
é assim provocado pela Unia-o 
Soviética mas pela natureza mili-

tarista do sistema capitalista 
atual. Até mesmo alguns países 
socialistas que pediram empres
tado a bancos ocidentais acaba
ram envolvidos na armadilha da 
dívida e experimentam todas as 
dificuldades que afetam numero
sas nações do Terceiro Mundo. A 
Romênia, Iugoslávia e Polônia 
esta-o sentindo como é difícil es
capar da armadilha dos bancos. 

Essas três nações socialistas 
caíram na armadilha porque o 
sistema bancário capitalista ven
deu ao mundo inteiro uma falsa 
relaça-o de riquezas e benefícios. 
Na década de 70, surgiu a noção 
de que o "milagre" brasileiro po
deria ser exportado. Mas logo se 
percebeu que o "milagre" brasi
leiro na-o passava de um "fracas
so global" , porque ele nã'o fun
cionou; e a consequência foi de 
que toda uma nação acabou de 
joelhos. 

Se examinarmos o funciona
mento dos bancos, nós percebe
remos que eles reuniram somas 
enormes depositadas pelos países 
árabes e passaram a distribuir 
empréstimos rápidos em grandes 
quantidades. O que se verificou 
foi que os créditos não foram ape
nas concedidos. Eles foram ven-

terceiro mundo - 63 



<lidos, eles acabaram se transfor
mando num bem comercial, sem
pre sob o forte estímulo dos 
bancos e do FMI, segundo uma 
receita mágica pela qual os em
préstimos seriam o passaporte 
para "milagres" econômicos em 
profusão. A consequência foi 
que esses "milagres" desenvolvi
mentistas não funcionaram. Os 
bancos entlfo voltaram à carga 
com um novo modelo, o "mode
lo de Cingapura" baseado numa 
panacéia industrial rápida testa
da com êxito em Porto Rico Co
réia do Sul e Formosa. Mas o 
que ninguém se perguntou foi 
sobre a eficácia do chamado 
• modelo Cingapura" . Ele foi Ja
seado numa forma peculiar de 
castração do movimento indicai 
num país dotado de enormes ex
cedentes de mão-de-obra agríco
la Resultado, a • fórmula Cinga
pura' também não deu certo em 
outros países. 

O fracasso do 
"modelo Gngapura" 

N!ío deu certo porque depois 
de promover um desenvolvimen
to inicial acelerado, com a for
mação de grandes cidades e de 
grandes complexos bancários ou 
financeiros , o chamado "Estado 
empresarial de Cingapura" co
meçou a competir com os japo
neses, , com os norte-america
nos, ingleses e franceses. Isso de
sagradou às grandes potências 
econômicas do capitalismo que 
proibiram a competição, levando 
o modelo ao fracasso . Ent!ío , po
deríamos dizer que os grandes 
banqueiros est!ío agora se tor
nando narcisistas, ficam cultivan
do a sua própria imagem, inde
pendentemente das consequên
cias que isso venha a ter no siste
ma financeiro capitalista. 

Hoje, o que verificamos é que 
quanto mais o sistema se expan
de, mais ele depende do arma
mentismo. Quanto mais ele de
pende do esforço militar, mais 
ele fica vulnerável a um processo 
inflacionário. E quanto maior a 
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inflação, maior a instabilidade. 
Assin1, não há outra solução 

fora de uma redução geral dos 
arsenais militares, e consequente
mente uma mudança profunda 
na própria infra-estrutura das 
grandes potências capitalistas. A 
inflaça-o exportada pelo arma
mentismo norte-americano im
pede países como Brasil e Méxi
co de buscarem uma recuperação 
econômica. O belicismo de Ro
nald Reagan provoca, nestas cir
cunstâncias, o empobrecimento 
do Terceiro Mundo. Wall Street 
capta a poupança forçada dos 
países pobres recicla esse dinhei
ro e o injeta na indústria bélica, 
fortalecendo a economia metro
politana e dando a ilus!ío de que 
ela está se expandindo, quando 
na verdade, esta mesma indústria 
provoca a instabilidade de todo 
o sistema. 

Hoje o Terceiro Mundo en
frenta este terrível dilema: en
quanto houver corrida armamen
tista não haverá possibilidade 
dos países subdesenvolvidos 
romperem o ciclo da pobreza e 
da dependência, nem haverá 
qualquer esperança de uma re
forma do sistema econômico in
ternacional. Enquanto não hou
ver uma redução nas tensões en
tre as superpotências, não haverá 
possibilidade do debate sobre a 
Nova Ordem Econômica avançar 
a passos rápidos. Diante destas 
circunstâncias o que nós, do Ter
ceiro Mundo, poderemos fazer? 

Se nós examinarmos o Movi
mento dos Países Não-Alinha
dos, verificaremos que muitas 
coisas podem ser feitas. Pela pri
meira vez na história do movi
mento, muitos países chegaram 
à conclusã'o de que o capitalismo 
nã'o é indestrutível. Porque, há 
dez anos, surgiria um enorme de
bate entre os na-o-alinhados a 
propósito de países como o Bra
sil. Havia o "milagre", o país es
tava em crescimento. Hoje, os 
brasileiros acabaram verificando 
que o "milagre" foi um fracasso. 
O México, depois de explorar 
suas reservas petrolíferas, acredi-

tou que a prosperidade estava 
próxima. Os países árabes pensa
ram que com suas reservas de 
óleo poderiam comprar tudo o 
que desejassem. De repente, des
cobriram que seu capital havia 
passado a outras mãos e que con
tinuavam dependentes. A ~igé
ria que em alguns momentos foi 
considerada a "jóia" das grandes 
empresas petrolíferas, de repente 
descobre que está mergulhada no 
caos, em consequência do siste
ma dominante no mundo oci
dental. 

Dessa forma, a crise mundial 
acabou provocando uma revolu
ção nos países do Terceiro Mun
do. A situação atual acabou mos
trando até mesmo aos pequenos 
países capitalistas que eles não 
podem sobreviver nas circunstân
cias atuais. Nas conferências an
teriores dos Não-Alinhados, mui
tos países faziam restrições a 
problemas políticos como Porto 
Rico, Timor Leste, Saara etc., 
etc. Mas na última reuniã:o em 
Nova Déli, quando foi discuti
da a declaração econômica, até 
mesmo o reino da Arábia Saudi
ta apoiou a reivindicação unâni
me em favor de uma reestrutura
ção do sistema econômico oci
dental. Se até o mais conserva
dor dos capitalismos do Terceiro 
Mundo, como o dos sauditas, 
está de comum acordo com Fi
del Castro, fica fácil perceber 
que no movimento houve um 
reexame do caráter do capitalis
mo. Ficou também claro entre 
os mais diferentes países presen
tes em Nova Déli que a única 
possibilidade de sobrevivência 
depende de uma ação coletiva. 
Essa surpreendente coesão eco
nômica do Terceiro Mundo as
sustou os grandes do capitalis
mo, que passaram a tentar des
truir essa unanimidade através de 
questões políticas, tentando 
criar novas categorias de desen
volvimento, propondo que existe 
fome e meia-fome, miséria e 
meia-miséria. Isso é o que se 
pode chamar de "obscenidade 
política". • 



ECONOMIA 11 

Mário Murteira 

A "utopia eficaz" 
Carlos Pinto Santos 

Mário Murteira, S1 anos, pro
fessor catedrático da Univer

sidade de lisboa, diretor do Cen
tro de Estudos de Economia e 
Sociedade (Ceso), é um dos 
mais reputados economistas por
tugueses. Especialista em políti
cas de desenvolvimento, é con
sultor principal da Unctad (Con
ferência das Nações Unidas so
bre Comércio e Desenvolvimen
to) e foi diretor de Projetos Re
gionais para Cabo Verde eGuiné
Bi~au (no âmbito da ONU} em 
1980 e 1981, anos em que diri
giu cursos de formação nesses 
países. Otefiou a equipe de téc
nicos que preparou o Plano de 
Desenvolvimento para a provín
cia de Malanje, em Angola. 

Após a derrubada da ditadu
ra em Portugal, Mãrio Murteira 
participou no 1 Q Governo Pro
visório como ministro dos As
suntos Sociais. Em 197S, foi mi
nistro do Planejamento e da 

Coordenação Econômica nos 49 
e SQ governos provisórios chefm
dos pelo general Vasco Gonçal
ves, (março a setembro de 197S), 
período da revolução do 2S de 
Abril, em que se efetuaram as 
grandes nacionalizações na eco
nomia portuguesa: bancos, segu
ros, transportes, indústria pesa
da, cimentos, tabacos, bebidas 
etc. 

Diretor da revista Economia e 
Socialismo publicada em Lisboa, 
Mário Murteira tem vários livros 
e trabalhos publicados, dos quais 
se destacam "Crescimento eco
nômico e sistemas sociais", "Po
lítica econômica numa socieda
de em transição", "Desenvolvi
mento econômico e comércio in
terno", "Lições de economia po
lítica de desenvolvimento", 
"Si1_1dicalismo e evolução social 
na Africa ao sul do Saara". 

Nesta entrevista a cadernos 
do terceiro mundo, Mário Mur-

teira explica porque é urgente e 
fWldamental uma nova política 
de desenvolvimento alternativo 
para o Terceiro Mundo baseado 
na-; solidariedades dos países do 
Sul, descreve o seu conceito de 
"utopia eficaz" e critica a inde
finição política do governo de 
lisboa nas relações de _coopera
ção econômica com a Africa de 
expressão portuguesa. 

Solidariedades regionais 

Em que bases os países do 
Terceiro Mundo deveriam atuar 
para edificar um novo sistema de 
desenvolvimento alternativo? 

- O principal aspecto que in
teressa destacar no conceito de . 
desenvolvimento alternativo é a 
necessidade de solidariedades in
ternacionais no Terceiro Mundo 
que permitam uma maior coesão 
desses países no enfrentamento 
com as forças imperialistas, que 
ultimamente têm reforçado o 
seu poder. Perante esta situação 
de fato, é necessário partir o 
quanto antes para o incremento 
das solidariedades regionais na 
Am~rica Latina, por um lado, e 
na Africa, por outro, para partir 
depois para políticas mais v~tas, 
ligando a América Latina à Afri
ca num espírito de cooperação 
Sul-Sul. 

Tal como em outras épocas 
de crise e dadas as dificuldades 

--------:=.=:-:----......,~~~::T""~l"'JI :g do comércio internacional, a si
~ tuação que se vive hoje propor
~ ciona um reforço de políticas até 
"- certo ponto voltadas para den
~ tro, voltadas para o mercado in
B terno regional. Creio que come

O professor e ex-ministro Mário Murteira 
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çam a surgir na América Latina 
condições para o desenvolvimen
to dessas articulaç5es regionais 
que têm de partir de políticas sé
rias no campo interno visando 
satisfazer as necessidades dos se
tores mais desprotegidos das po
pulações. 

Apesar do sombrio panorama 
da América Latina, a situação na 
África é pior ... 

- Sim. Por muito difícil que 
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seja a ~ituação na América Lati
na, a Africa vive - e eu falo da 
África negra - um período mui
to mais dramático. Nesse conti
nente, está uma das duas regiões 
do planeta onde se concentra a 
"pobreza absoluta" (a outra re
gião é o sul da Ásia), isto é, os 
níveis mais degradados de satis
fação das necessidades humanas. 
A maior parte desses países, que 
as Nações Unidas classificam de 
Least Developed Countries (Paí
ses Menos Avançados, P~A) si
tuam-se precisamente na Africa. 

A forma muito dura como a 
África negra suporta a crise in
ternacional é observada nas do
lorosas experiências que se veri
caram nos últimos anos nos paí
ses de expressão portuguesa -
com exceção de Cabo Verde -
que se vêem agora obrigados a 
fazer uma revisã'o das políticas 
econômicas projetadas após a in
dependência. Uma revisã'o dila
cerante na medida em que alguns 
propósitos init:iais de uma rápida 
transição para o socialismo não 
puderam ser confinnados diante 
dos obstáculos surgidos. 

O que provocou essa altera
ção dos projetos nascidos com a 
independência? 

- Depende naturalmente dos 
casos. Em Angola, tanto quanto 
eu sei, tem havido uma tentativa 
de adaptar a política econômica 
de uma forma mais flexível a si
tuações de emergência. Isso tem 
sido executado em várias etapas, 
ci:>mo, por exemplo, definindo 
um certo número de empresas 
prioritárias que devam merecer a 
atenção particular da administra
ção do Estado, fazer planos 
anuais de emergência, desistir de 
planos muito ambiciosos e por
menorizados de médio prazo, 
mas que depois se mostram im
praticáveis. 

Revisã'o também no que diz 
respeito à posição da agricultura 
dentro do sistema econômico -
em Angola e Guiné-Bissau, prin
cipalmente - em que se está 
dando um renovado interesse e 
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importância ao setor camponês 
tradicional deixando de concen
trar tantos esforços no setor es
tatal. Chegou-se à conclusão de 
que para alimentar as populações 
é necessário motivar e impulsio
nar o setor camponês tradicional 
para que a oferta interna de ali
mentos corresponda às necessi
dades. 

Por que Cabo Verde é uma 
exceção? 

- A situação paradoxal de 
Cabo Verde está no fato de que 
é um país extremamente despro
vido de recursos naturais - o 
que evidentemente não é o caso 
dos outros países de expressa-o 
portuguesa - e, no entanto, é o 
único que registrou uma evolu
ç:ro relativamente constante do 
produto por habitante e de me
lhoria do nível de vida da popu
laça-o, sem ter recursos materiais 
que possam explicar esse fenô
meno. 

Várias razões explicam isso. 
Uma grande estabilidade políti
ca, uma política econômica in
terna e externa prudente, equi
librada, particularmente no ter
reno da gesta-o monetária e fi. 
nanceira. Isso tem permitido a 
Cabo Verde evitar "derrapagens" 
que provocassem necessidades 
absolutas de financiamentos ex
ternos com intervenções do FMI, 
seguidas das habituais conse
quências funestas. 

O mérito da situação de Cabo 
Verde está, sem dúvida, na polí
tica do governo seguida no cam
po econômico. 

Apesar da dif icil situação eco
nômica africana, há no entanto 
formas embrionárias de solidarie
dades regionais a que se referiu: 
a cooperação entre os cinco paí
ses de expressão portuguesa, a 
SADCC 

- Sim. Aliás, o esforço para 
uma aproximação de cooperação 
econômica, técnica e financeira 
entre os países de língua portu
guesa tem sido renovado. Em
bora o~ resultados tenham fica-

do, até agora, aquém daquilo 
que é possível, o importante é 
lançar os alicerces de uma coope
raçlro que pouco a pouco vá fru
tificar. 

Quanto à SADCC, acho que 
as expectativas criadas inicial
mente n:ro correspondem à rea
lidade. Mas isso na-o significa 
que o projeto tenha perdido vi
gor. Devem-se compreender os 
magros resultados obtidos até 
agora pelas dificuldades internas 
dos países da SAJ?CC e pela si
tuaç:ro política na AfricaAustral. 

O "milagre" da Costa do Marfim 

Um novo conceito que tem 
surgido na linguagem de Macro
economia é o designado por 
"Novos Países Industrializados" 
(NPI) que reuniria países como 
o Brasil, Coréia do Sul etc. Na 
África, há algum pais candidato 
aNPI? 

- Essa designaçllo é mais jor
nalística do que científica. Se 
virmos os livros que têm sido pu
blicado:t e onde entra esse con
ceito, notamos que a lista de paí
ses NPI varia muito. Por outro 
lado, a Unctad inclui apenas sete 
países nesse grupo por um crité
rio meramente estatístico de 
crescimento das exportações de 
produtos manufaturados num 
determinado período: Coréia do 
Sul, Brasil, Taiwan, Argentina, 
fudia, Cingapura e México. 

Apesar de ter havido países 
africanos que em determinado 
período registraram um cresci
mento econômico relativamente 
rápid<?, na-o há nenhum que se 
possa enquadrar nesse grupo. O 
caso mais próximo é o da Costa 
do Marfim, onde se deu uma es
pécie de "milagre coreano", com 
um crescimento econômico a 
uma taxa da ordem dos 7,5%, du
rante mais de dez anos. Um cres
cimento que n:ro era consequên
cia da valorizaç:ro do preço dope
tróleo pois a Costa do Marfim 
não é exportador dessa matéria
prima. 



Mas esse país representa tam
bém um dos casos mais exempla
res e tristes quando teve o seu 
crescimento brutalmente corta
do pela conjuntura internacional 
e pelo endividamento externo. 
Atualmente, a Costa do Marfim 
também está às voltas com o 
Fundo Monetário Internacional, 
programas de estabilizaçã'o, cor
tes das despesas públicas etc. 

Um ponto destacado quando 
se fala dos "Novos Países Indus
trializados" está implícito ·na 
questã'o da chamada "nova divi
sa-o internacional do trabalho", 
ou seja, quais as razões de alguns 
países do Terceiro Mundo pode
rem desenvolver muito rapida
mente as exportações de produ
tos manufaturados. Em alguns 
caso~, como no Brasil , ou em 
Cingapura, a participaç[o de em
presas transnacionais nesse de
senvolvimento foi muito direta. 
Mas em outros - e o mais exem
plar é o da Coréia do Sul -, hou
ve um conjunto de circunstân
cias e uma experiência já acumu
lada no terreno industrial que re
presentam uma característica na
cional muito importante. 

Concluindo: a denorninaçã'o 
"Novos Países Industrializados" 
não tem base científica, envolve 
realidades extremamente hetero
gêneas e não é possível daí gene
ralizar uma tendência para a in
dustrialização do Terceiro Mun
do. 

A armadilha do crédito externo 

Em que termos a dz'vida ex
terna africana é diferenciada da 
da América Latina? 

- Tomando alguns casos es
pecíficos, pode-se dizer que o 
endividamento externo de mui
tos países africanos n[o tem o 
mesmo caráter explosivo da 
América Latina. Nesta regiã'o, os 
mecanismos da dívida esta-o mui
to relacionados com a proximi
dade do capitalismo norte-ameri
cano. A presença das transnacio
nais é muito maior. 

Os problemas que se colocam 

1984 - Setembro - no. 70 

Mesmo com poucos recursos, Cabo Verde conseguiu escapar do FMI 

na África têm a ver com a retra
ça-o do comércio internacional e 
com a queda de cotações de pro
dutos primários que sã'o exporta
dos por esses países. É o caso da 
Costa do Marfim, em que a que
da do preço do cacau provocou 
um agravamento dos pagamentos 
externos. 

Mas também na África, mui
tos países foram vítimas da con
juntura internacional com a eu
foria ao crédito de bancos priva
dos. Caídos na armadilha, so
freram sérias consequências com 
a subida do dólar e o aumento 
da taxa de juros. 

No trabalho que apresentou 
ao Jq Congresso Internacional 
de Polz'tica Econômica, o se
nhor defende que na presen
te conjuntura histórica é necessá
ria uma concepção de desenvol
vimento que possa funcionar, no 
terreno da prática social, como 
"utopia eficaz", que define 
como "utopia portadora de uma 
dinâmica de progresso''. Qua[ se
ria a "utopia eficaz" para a A/ri
ca? 

- Cabe, em primeira instân
cia, aos africanos dizerem qual 
será e~a "utopia eficaz" mas, 
nos aspectos essencjais, julgo que 
consiste sobretudo em ter con
fiança nas próprias forças. Não 

confiar excessivamente na ajuda 
externa para o seu próprio desen
volvimento, monopolizar ao má
ximo os recursos produtivos do 
país, criar solidariedades regio
nais, ser humilde na aplicação dos 
investimentos, nã'o pensar em 
imitar grandes tecnologias dos 
países avançados, não se tornar 
flagrantemente dependente das 
tecnologias estrangeiras, criar ca
pacidades regionais de pesquisa 
científica e tecnológica para que 
o progresso seja pensado em ftm
çã'o das necessidades locais e re
gionais, notadamente no caso da 
agricultura. 

É numa linha desse gênero 
que penso dever ser tentada es
sa "utopia eficaz" na África. · 

A Jf!. conferência de Lomé 
está programada para dezembro 
próximo. Como avalia os resulta
dos até agora obtidos por essa 
instituição que liga a Comunida
de Econômica Européia aos paí
ses africanos membros do grupo 
dosACP1 ? 

- Essa questã'o se coloca no 
sentido daquilo que considera
mos desejável e possível no terre
no da ''utopia eficaz", e daquilo 
que se tem verificado na realida
de. 

Em princípio, uma Europa in
tegrada e independente dos Esta
dos Unidos seria muito favorável 
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ao desenvolvimento de um esta
do de cooperação Norte-Sul, 
compatível com o eixo Sul-Sul. 
Tudo depende portanto da posi
ção que a CEE (a Comunidade 
Econômica Européia) assumir no 
sistema das relações econômicas 
internacionais. Mas se não hou
ver nenhuma alteração à atual si
tuação - e isso n!ro é visível a 
curto prazo - a CEE continuará 
apenas como um elo intermediá
rio numa cadeia imperialista que 
é bem conhecida apesar de al
guns resultados positivos obtidos 
pelos ACP. 

Nove anos depois das inde
pendências das ex-colônias por
tugUesas, a cooperação econômi
ca de Portugal com os cinco no
vos Estados africanos não atingiu 
o nível que era possível e desejá
vel. Quais são hoje as direções 
que essa cooperação deveria se
guir para recuperar o tempo per
dido? 

- A primeira raz!ro para o 
atual estado de coisas é ter havi
do, em determinados meios 
políticos portugueses, depois da 
independência das ex-colônias, 
uma atitude hostil ao relaciona
mento com os novos países afri
canos. Por parte desses últimos 
houve também um período em 
que a cooperação econômica 
com a ex-metrópole na-o era mui
to desejada. Essa fase, no entan
to, passou, apesar de nã'o terem 
desaparecido ainda todos os pro
blemas de natureza política. 

1 O Grupo de Estados ACP {Áfri
ca, Caribe, Pacífico) surgiu em 1975, 
depois da reunião de Lomé, capital 
do Togo, quando 59 países de inde
pendência recente - na sua maioria 
ex-colônias da França e Grã-Bretanha 
que, interessadas em dividir zonas de 
influência nos seus anti~s impérios, 
foram os grandes impulSionadores da 
Convenção - estabeleceram acordos 
econômicos com a Comunidade Eco
nômica Européia {CEE). Esses acor
dos pretendiam estabelecer relações 
econômicas privilegiadas, principal· 
mente no que se refere ao acesso aos 
mercados europeus por parte desses 
países do Terceiro Mundo, que im
portariam produtos manufaturados 
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"Governo português 
segue política oportun~ta" 

A experiência dos cinco no
vos países africanos demonstrou 
a conveniência de desenvolver 
determinadas vias de cooperaç!ro 
com uma potência intermédia 
com quem têm afinidades histó
ricas e culturais. E que n[o pode 
ter ambições neocoloniais, por
que, independentemente de in
tenções, n!ro tem condições eco
nômicas para fazê-lo. 

Há assim, uma situaç!ro de fa. 
to capaz de proporcionar uma 
cooperaç[o de interesse comum 
realmente vantajosa. 

No entanto, do lado portu
guês, n!ro há uma política econo
micamente fundamentada que 
atenda aos interesses nacionais e 
dos cinco países africanos. O que 
há é apenas uma política especí
fica e algo oportunista. 

Quando hoje se desenvolvem 
esquemas de cooperação triangu
lar ou trilateral - em que Portu
gal é ·parte integrante - fica-se 
sem saber se o que está em causa 
é o interesse do vértice do triân
gulo do Norte ou dos outros 
dois, isto é, ns novos países afri
canos e Portugal. 

Na minha opiniã'o, por falta 
de vontade própria do governo 
português, n:ro têm sido procura
dos os grandes objetivos que in
teressa alcançar. 

Que orientação realista deve
ria Portugal seguir na cooperação 

da CEE em condições vantajosas. Po
rém, mesmo depois de Lomé-2, em 
1979, {onde os ACP passaram a 60 
com a adesão do Zimbábue), a desi
gualdade do intercâmbio econômico 
manteve-se não só por razões do está
gio de desenvolvimento que separam 
enormemente os dois grupos de paí
ses, como pela profunda {>enetração 
de interesses norte-amencanos na 
"Europa dos Dez". Na 3:, Conferên
cia de Lomé, marcada para o próxi
mo mês de dezembro, deverão ser 
reexaminados muitos dos acordos es
tabelecidos e integrados novos mem
bros no Grupo dos ACP, entre os 
quais Angola e Moçambique. 

com as suas ex-colônias? 
- Há vários espaços que po

deriam ser preenchidos. Os re
cursos técnicos que temos, em
bora limitados, em Portugal po
dem ser orientados eficazmente 
para satisfazer as necessidades de 
assistência que têm esses países. 

N!ro se pretende que Portugal 
vá financiar grandes projetos, 
que, aliás, n!ro s[o prioridade nas 
ex-colônias. Esses países necessi
tam, sim, de capacidade para ge
rir o que já existe, para pôr em 
funcionamento empresas que 
por uma razã'o ou outra foram 
paralisadas, de quadros para for
mação de técnicos. Veja o setor 
agrícola. Em Portugal, temos 
muitos agrônomos que conhe
cem profundamente a África e 
que poderiam ser encaminhados 
para o continente com benefí
cios óbvios e mútuos. 

O setor comercial também 
tem deparado com uma grande 
resistência por parte do governo 
português, que lhe tem negado 
garantias financeiras. 

Não há, portanto, por parte 
do governo português, uma es
tratégia de médio ou longo prazo 
para as relações com os países de 
expressão portuguesa ... 

- De fato, n!ro há Dou-lhe 
um exemplo significativo: n!ro 
existe em Portugal até hoje um 
balanço oficial da ajuda até ago
ra concedida às ex-colônias. E a 
própria informaçã'o do que está 
acontecendo é extremamente 
precária. 

Por que esta situação? Por
que, em Portugal, o que se tem 
feito é apenas uma política eco
nômica de curto prazo, funda
mentalmente referenciada nas 
exigências do déficit do balanço 
de pagamentos e de estabilização 
financeira. 

A nível oficial, não está defi
nida a melhor maneira de inserir 
Portugal na divisã'o internacional 
do trabalho. N:ro há uma estraté
gia de longo prazo (e vontade 
política .. ) para as relações eco
nômicas internacionais. • 



FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL, DEUDA 
EXTERNA Y CRISIS 
MUNDIAL 
José Serulle e Jacqueline Boin, 
Ed. lepala, Madri, 1984. 
509pp. 

Um livro que didaticamente 
põe a descoberto essa miste
riosa instituição que tem a si
gla de FMI, suas práticas e seus 
segredos. 

Os autores reconhecem que, 
dessa "fantasmagórica entida
de", os povos que habitam este 
planeta só conhecem a sigla, ja
mais tendo visto o seu verda
deiro rosto. Sabem, no entan
to, que os seus mandatários -
homens e mulheres também 
sem rosto - se apresentam ini
cialmente com modos suaves e 
protetores, tentando convencer 
as pessoas ( e aí se incluem os 
dirigentes políticos) da bonda
de de seus serviços. As receitas 
que invariavelmente aplicam 
pouco diferem de país para 
país. As consequências da sua 
aplicação também s1fo sempre 
as mesmas : desemprego, cares
tia, empobrecimento, fome, 
tensões sociais, golpes de esta
do, militarização da política, 
da economia e da vida cotidia
na etc. 

O livro procura dar respo_sta 
a duas grandes questões: "E o 
FMI um organismo que contri
bui para o incremento da coo
peração entre os países que o 
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integram ou uma instituição 
que através da imposição de 
duros programas de austerida
de contribui para que se exerça 
o domínio de uns países sobre 
outros?" Segunda questa-o: "É 
o FMI uma instituição que ofe
rece ajuda aos países que a ela 
aderiram ou um organismo in
terventor que restringe a sobe
rania dos Estados membros e 
limita ou elimina a soberania 
dos seus povos?" 

"Neste momento da história 
da humanidade em que o FMI 
aumenta consideravelmente os 
empréstimos aos países que o 
integram, estendendo a sua 
ação a todas as regiões do mun
do", e também no momento 
em que cada vez maior número 
de países se mostra incapaz de 
pagar os juros e efetuar as 
amortizações dos empréstimos 
contraídos, levando a desorien
taça-o à própria estrutura ban
cária norte-americana - princi
pal credora dessas regiões -, a 
resposta a todas estas per
guntas reveste-se da maior im
portância. 

Dificilmente se encontrará 
livro que aborde questões eco
nômicas ta-o densas com a sim
plicidade deste, sobre um tema 
t[o necessário para quem pre
tenda .entender o mundo que 
hoje pisa. 

VELASCO, DEL ESTADO 
OLIGARQUICO AL 
CAPITALISMO DEL ESTADO 
Francisco Guerra Garcia. Ed. 

· Centro de Estudios para e/ 
Desarrollo y la Participación, 
CEDEP, Lima, Peru. 119 pp. 

Livro breve porém essencial, 
faz um balanço da Revolução 
Peruana de 1968-1975 que, por 
sua vez, serve de ponto de par
tida para as forças sociais e po
líticas interessadas na mudança 
social. 

Guerra García é um dos in-

Livros do 3.0 Mundo 

telectuais que compreenderam 
que esse processo confuso, lide
rado por um general (Velasco 
AI varado), e quatro coronéis, 
vinha dar uma resposta a pro
blemas acumulados em pelo 
menos meio século, colaboran
do com ele sem preconceitos. 
Sociólogo, integrou a equipe 
conhecida como La Aplanado
ra que, dirigida por Carlos Del
gado Olivera, estimulou a mo
bilização e participação popu
lar a partir do Sinamos (Sistema 
Nacional de Movilización So
cial), do qual também faziam 
parte Carlos Franco, Héctor 
Béjar, Hugo Neira e Federico 
Velarde. 

Em pouco mais de 100 pá
ginas, "Pancho" Guerra expõe 
os fatos centrais da história pe
ruana neste século, a partir do 
surgimento de uma consciência 
nacional e antiimperialista, per
sonificada por José Carlos Ma
riátegui, Haya de la Torre e 
Jorge Basadre, passa em revista 
a posterior direitização do 
Apra (Alianza Popular Revolu
cionaria Americana), a moder
nização da dependência, con
sumada por sucessivos governos 
oligárquicos, a criação de novos 
partidos de esquerda e direita 
(entre esses últimos, o agora 
governante Acción Popular), o 
surgimento de uma mentalida
de militar renovada e a influên
cia das guerrilhas de 1965. 

O coração do livro é sua aná
lise da Revolução Peruana, que 
procurou cumprir as tarefas his
tóricas que estavam colocadas 
desde a década de 20: a liquida
ção da oligarquia, a luta antiim
perialista, a participação popu
lar, o fortalecimento do apare
lho estatal. Mas que sofreu tam
bém os defeitos típicos de um 
regime militar, burocrático e au
toritário. "A natureza autoritá
ria de um regime, condição de 
eficácia da revolução, trazia em 
si, ao mesmo tempo, suas mais 
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sérias limitações", reflete ele. 
Guerra García nlfo se limita 

a uma descriçlfo exata e docu
mentada. Procura definir um 
quadro teórico que permita re
tomar o caminho interrompido 
pela contra-revolução de Mora
les Bermúdez em 1975 e sua 
continuidade belaundista a par
tir de 1980 e insiste na necessi
dade de procurar a libertaça:o 
nacional e o socialismo median
te processos que respondam ao 
desafio pendente da industria
lizaç[o e que conciliem 'a de
_mocracia, o desenvolvimento 
econômico e a satisfaçlfo das 
necessidades básicas da maio
ria". 

Não ignora que devido ao 
atraso e à dependência à fraca 
industrialização ao incipiente 
desenvolvimento técnico e 
científico, à heterogeneidade 
social, e à insuficiente organi
zação das classes sociais, os 
processos revolucionários em 
países subdesenvolvidos como 
o Peru "estarão cheios de con
tradições, frustrações e deses
peranças". Mas, sabe que "po
dem estar plenos também de 
vontade transformadora, de 
imaginaçlfo criadora e esforço 
genuíno, na busca e na realiza
ção efetiva - embora parcial -
da justiça social, do desenvol
vimento econômico e da de
mocracia". Em tom sereno e 
com rigor intelectual, Guerra 
García conclui assim um livro 
conciso e indispensável. (Hora
cio Verbitsky) 

THE SUDANESE 
BOURGEOISIE 
Fatima Mahmoud - ZED Press 
- Londres - 1984. 

Este livro, que acaba de ser 
publicado na Inglaterra, é um 
estudo pioneiro do papel da 
burguesia do Sudlfo no desen
volvimento econômico dessa 
naçlfo do norte da África con-
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vulsionada no momento por 
um conflito entre a regi!fo nor
te, de origem muçulmana, e a 
regia-o sul, influenciada pelas 
religiões tradicionais. A análise 
do processo de formaçlfo de 
uma burguesia num país como 
o Sudão esclarece a forma pela 
qual o capitalismo procura in
terferir na organizaçlfo sócio
econômica de sociedades cuja·s 
estruturas slfo diferentes das 
existentes na Europa onde sur
giram as leis do mercado e a 
industrialização. Fatima Mah
moud é professora da Univer
sidade de Cartum e uma inte
lectual muito conhecida em 
seu país por suas posições mar
xistas. O estudo da classe em
presarial sudanesa mostra como 
esta, apesar de sua diversidade, 
usa mais a política do que os 
negócios - e também os laços 
familiares, étnicos e regionais -
para o processo de acumulação 
de riquezas. A burguesia suda
nesa se aliou inicialmente ao 
colonialismo e, depois da inde
pendência, se ligou aos interes
ses transnacionais para reprimir 
as tentativas internas de altera
çlfo da ordem social e econômi
ca. Fatima Mahmoud afirma 
que o setor empresarial do Su
dlfo é retrógrado e no momen
to vive um impasse como resul
tado do agravamento do confli
to entre norte e sul. No mo
mento, o Suda:o é um dos prin
cipais aliados _norte-americanos 
no norte da Africa mas, inter
namente, a situaçlfo do país é 
considerada crítica, podendo 
a qualquer momento surgirem 
modificações importantes ca
pazes de alterar o quadro de 
alianças estratégicas na regilfo. 

GEOGRAFIAS 
Mario Benedetti, Editorial Nue
va lmagen, Buenos Aires. 1984. 

Sem dúvida, a característica 
mais marcante da obra poética 

e narrativa de Mario Benedetti 
foi a assombrosa capacidade de 
comunicação com o público lei
tor. Criador de um mundo que 
refletia com fidelidade e espíri
to crítico a vida cotidiana da 
grande maioria dos uruguaios, 
descobridor de uma linguagem 
que era a de um vasto setor da 
sociedade uruguaia, Benedetti 
nlfo só alcançou mais leitores 
como ninguém da sua geração 
(e claro que nenhum dos que o 
sucederam) como conseguiu, 
também, sem exageros, contri
buir como ninguém para a cria
çlfo de um público de literatura 
uruguaia na década de 60. Seus 
romances Gracias por el fuego 
e La tregua, seus contos Mon
tevideanos, seus Poemas de la 
oficina foram recebidos com 
entusiasmo por um público que 
se reconheceu neles e, ao mes
mo tempo, despertaram uma 
avidez, até entlfo desconhecida, 
pela literatura nacional. 

Por intermédio de Benedetti 
(assim como de Onetti, de ldea 
Villarino ou Martínez Moreno), 
os uruguaios olhavam-se a si 
mesmos em meio a uma crise 
nacional na qual, entre outras 
coisas, a própria identidade na
cional se colocava nas entreli
nhas e o "estilo de vida" uru
guaio começava a cambalear. 
· Mesmo no exílio, Benedetti 
nunca rompeu o corda:o umbili
cal com a realidade uruguaia. 
Mais um na longa coluna da 
diáspora que espalhou sua nos
talgia pelos quatro pontos car
deais, escolheu ser a testemu
nha literária desse outro lado 
do país. 
· Sua literatura procura prin
cipalmente ser uma contribui
ção, um elemento a mais de um 
combate em que toda a socie
dade se empenha e para a qual 
o escritor quer contribuir para 
"ganhar um mundo justo onde 
nossa prioridade (a do escritor) 
volte a ser a literatura". 



Teatro Popular em Bangladesh 

Da apatia 
à participação 

Após 14 anos de convivência com camponeses 
sem terra, o grupo "Aranyak" analisa 

sua experiência de criação artística com pessoas 
que nunca foram e talvez nunca irão a um teatro 

Ross Kidd e Mamunur Rashid • 

Em todo o chamado Terceiro 
Mundo, camponeses, operá

rios, mulheres, comunidades in
dígenas e outros grupos de opri
midos redescobrem o potencial 
do teatro do povo como uma ar
ma em suas lutas pela terra, me
lhores condições de trabalho e 
de vida, direitos das mulheres e 
outros direitos básicos. Lavrado
res sem terra e camponeses po
bres no Bangladesh, Quênia, Ni
carágua e nas Filipinas; grupos 
de mulheres no Botsuana, J amai
ca e na Índia ; comunidades nati
vas no Peru, Bolívia, Equador e 
Guatemala ; movimentos tribais 
e dos harijan (comunidades ru
rais) na fodia; cortadores de ca
na, empregados domésticos e pre
sidiários, na Jamaica; favelados 
das periferias urbanas na Améri
ca Latina e os movimentos de li
bertaçlfo na África Austral - to
dos se voltaram para o "teatro 
pelo povo, para o povo e do po
vo", como um meio para a cons
truça-o da consciência de classe, 
mobilizando o povo para a açlfo, 
engajando-se na luta e refletindo 
sobre essa luta. 

Para esses grupos e movimen-

• Artigo extraído da revista Bulle
tin o[ Concerned Asian Scholars -
vol. 16, n9 1. 1984. 
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tos populares, o teatro popular 
refere-se ao teatro do povo (isto 
é, que lida com temas e interes
ses das classes populares - cam
poneses e operários), criado e re
presentado pelo povo para au
diências populares de campone
ses e operários. 

Naturalmente, não se deve 
exagerar o potencial de transfor
mação do teatro. Organizar lutas 
no palco é bem diferente de fa
zê-lo na vida real e essa diferença 
não deve ser escamoteada. O tea
tro deve ter uma estreita ligação 
com o próprio fato de organizar 
e lutar. Quando existe essa con-

dição,. a representação teatral 
pode tornar-se uma forma de lu
ta. Por exemplo, algumas organi
zações de lavradores sem terra 
no Bangladesh têm força organi
zativa o suficiente para desafiar 
os proprietários de terra. O meio 
que eles acharam para isso foi 
dramatizar numa praça pública, 
os atos de injustiça e corrupção 
dos proprietários. 

Um breve histórico 

O teatro popular sempre foi 
um dos campos de batalha na lu
ta entre as cl~s dominantes e 
dominadas em Bengala. Em sua 
longa história de domínio estran
geiro e relações estruturais hie
rárquicas, o teatro popular não 
apenas refletiu a Juta entre as 
castas (brahmins e khotriyas) e 
classes (senhores feudais, invaso
res estrangeiros, burguesia) do
minantes e as castas (boishyas e 
shudras) e classes (cidadão co
mum, camponeses, artesãos, la
vradores sem terra) dominadas, 
como também serviu de instru
mento na sua luta - como um 
meio de reforçar a dominação 
das classes dirigentes ou como 
uma arma, desafiando sua explo
ração e organizando a Juta popu
lar contra a opressão. 

Em Bengala, antes do século 
13, os dramas mitológicos - nas-



cidos das epopéias purânicas (Ra
mayana e Mahabharata) - refor
çavam o status-quo feudal e a he
gemonia bramânica. Mostrando a 
importância e o heroísmo dos 
deuses, esses dramas ensinavam a 
submissão ao senhor feudal e a 
aceitação do direito do senhor 
sobre o excedente do trabalho 
do camponês. Também reforça
vam a crença numa ordem sobre
natural que controlava o mundo, 
induzindo à aceitação de uma 
cosmovis[o fatalista e submissa. 
Raramente eram um desafio à es
trutura do poder feudal e quan
do isso acontecia era mais uma 
"viravolta" nece~ária para a ma
nutenção do sistema. 

Foi depois do século 13, du
rante a dinastia dos reis indianos 
Vaisnava Sena, que surgiu uma 
nova forma de "teatro de resis
tência popular como desafio à 
hierarquia de castas da lei bramâ
nica. Esse movimento (canções e 
danças condenando a hil?ocrisia 
e a decadência do sistema) conti
nuou a crescer e ganhar influên
cia no meio do povo, quando já 
no século 14, chegaram os mu
çulmanos e ocorreram maciças 
conversões ao novo credo. A lín
gua da corte passou a ser o persa 
e os impostos aumentaram. Esse 
novo teatro expressava tanto 
uma desconfiança em relação aos 
governantes estrangeiros quan to 
uma resistência à ordem bramâ
nica. 

Na última metade do século 
18, com a chegada dos britânicos 
e a introdução da educação oci
dental, houve um breve período 
de " renascimento cultural", mas 
logo a elite educada bengalesa 
percebeu que o colonialismo não 
respondia aos seus interesses e 
começou a resistir ao governo 
britânico. As novas formas de 
teatro urbano aprendidas com o 
colonizador tomaram-se um po
deroso instrumento de protesto. 

Agora neste século, essa for
ma de protesto anticolonial es
pontâneo chegou ao auge com 
uma luta nacionalista mais avan
çada. O teatro "tradicional" das 
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aldeias tornou-se o símbolo des
sa luta e a elite bengalesa que 
antes ignorava ou menosprezava 
o teatro tradicional começou a 
reavaliá-lo. O poeta indiano Ra
bindranah Tagore e outros se ins
piraram nessa arte e defenderam 
o seu uso em programas de revi
talização cultural e protesto an
ticolonial no contexto dos festi
vais e feiras rurais. 

Nos anos 40, toda essa ativi
dade culminou com a criação de 
um movimento, a Associação de 
Teatro Popular Indiano (IPT A), 
atuando em todo o território da 
fudia, mas tendo o seu contin
gente mais forte em Bengala. Sua 
tarefa inicial era alertar o povo 
da possibilidade da invas[o japo
nesa e promover temporariamen
te apoio ao esforço de guerra bri
tânico. Em 1943, quando o fla
gelo da fome matou cinco mi
lhões de camponeses, o IPT A 
bengalês atuou em toda a fodia 
com uma peça representando os 
açambarcadores nativos e o mer
cado negro , levantando mais de 
200 mil rúpias (moeda nacional) 
e lançando a campanha "Salvar a 
alimentação do povo". 

Em 194 7, com a partida dos 
britânicos e o fim do regime co
lonial, o subcontinente indiano 
foi dividido em fndia e Paquis
tão. O Bengala Oriental, cuja po
pulação era principalmente mu
çulmana, passou a ser parte do 
Paquista-o e suas ligações com o 
IPT A se dissolveram. Quando a 
burocracia e o militarismo pun
jabi do Paquistão Ocidental tor-

naram-se a força dominante no 
novo Estado e impuseram o ur
du como língua nacional, surgiu 
uma cruenta revolta. Esta tomou 
a forma de um "movimento lin
guístico" no qual as músicas e 
os dramas tiveram um papel pre
ponderante por incentivarem os 
sentimentos nacionalistas. Sua 
tarefa cultural foi ta-o efetiva que 
muitos dos seus dramaturgos e 
atores foram presos. Um dos au
tores, Munir Chowdhury, escre
veu sua peça mais famosa, Kabor 
("Cemitério") quando estava na 
pris[o. Junto com outros prisio
neiros, ele montou a peça na 
própria penitenciária. 

A luta nacionalista dos anos 
50 e 60 e a contínua violência 
por parte dos governantes milita
res do Paquista-o culminaram na 
Guerra de Libertação em 1971 
(que deu origem ao atual Bangla
desh), na qual as músicas e dra
mas tiveram um papel mobiliza
dor . 

Durante esse período (1950-
1970), nas aldeias, o teatro am
bulante --;- jatra, kobigan, jarigan 
e outros tipos de teatro "tradi
cional" - começaram a sofrer 
uma transformação. Com a cres
cente influência do capital nas 
aldeias, o teatro tornou-se mais 
do que uma utilidade. Atores 
tradicionais que antes combina
vam o trabalho no campo com 
um tempo parcial dedicado ao 
teatro , pararam completamente 
de representar ou tornaram-se 
empregados de tempo integral 
no comércio. Os grupos jatra, 
que antes atuavam sob a respon
sabilidade de um só zamindar ou 
agricultor proprietário, começa
ram a fazer suas turnês em bases 
comerciais, fazendo contratos 
com os proprietários em cada 
aldeia. 

Aranyak: 
representar para o povo 

O grupo Aranyak foi criado 
logo depois da independência do 
Bangladesh (dezembro de 1971) 
por um grupo de jovens da elas-



Os integrantes de grupos teatrais vivem com camponeses sem tena por períodos de até dois anos 

se média que tinham sido pro
fundamente afetados por sua ex
periência na guerra pela indepen
dência. Juntamente com campo
neses e operários, eles esperavam 
que a guerra de libertação pudes
se conduzir a uma verdadeira re
volução, pela qual as terras fos
sem redistribuídas, outras estru
turas · feudais transformadas e a 
economia do Bangladesh admi
nistrada pelo próprio povo. 
Quando perceberam que suas es
peranças eram infundadas, que 
as estruturas feudais continua
vam intactas, com a economia 
ainda sob controle estrangeiro e 
uma pequena classe consumido
ra monopolizando os benefícios 
da independência, decidiram fa
zer algo em relaçlío a essa traiçlfo 
das esperanças do povo e lutar 
pela sua mudança. 

O veículo escolhido para o 
seu desafio político foi o teatro. 
Inicialmente tomaram como mo
delo o grupo de teatro de Calcu
tá, por suas idéias e inspiração. 
Formaram um grupo amador, 
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com cerca de 30 integrantes -
muitos dos quais tinham outros 
trabalhos durante o dia, no ma
gistério, bancos, escritórios e fá
bricas. Reuniam-se todas as noi
tes ou nos fins de semana para 
ensaio ou apresentações. 

O trabalho do Aranyak se 
concentrou, no início, na produ
ção de uma peça importante por 
ano, todas com temas políticos e 
apresentadas em áreas urbanas. 
Apesar dessas apresentações te
rem tido sucesso em termos tea
trais, falhavam no impacto polí
tico desejado. Suas audiências, 
formadas principalmente por 
pessoas da classe média urbana, 
reagiam emocionalmente às pe
ças, mas uma vez estas termina
das, acabavam-se os seus com
promissos para com uma ação 
social. O elogio da crítica, a pu
blicaçlfo de textos, os convites 
para encenaçlío na televislío nlfo 
dlfo a medida do seu sucesso. De 
fato, a ausência de uma resistên
cia às suas peças por parte da 
classe governante era uma clara 

indicação da limitação dos seus 
efeitos. Como era um trabalho 
que apenas se iniciava, acabou 
absorvido pelo sistema e seu pro
testo emudecido. 

Por isso, eles decidiram mu
dar de público e voltaram-se para 
os trabalhadores do campo, que 
perfazem 90% da população do 
Bangladesh. Passaram entlfo a 
atuar nas áreas rurais. Milhares 
de pessoas assistiam às represen
tações mas, apesar do entusias
mo da recepção, a nova proposta 
parecia também problemática. 

Representando para o povo, 
colocavam em cena velhas políti
cas - grupos de esquerda de base 
urbana pregando a revolta das 
massas, uma espécie de política 
panfletária, manipulando o povo 
com slogans e leituras. Isso teve 
muito pouco efeito e não chegou 
a concretizar o potencial de mo
bilização do povo no sentido de 
construir um movirm;nto popu
lar autônomo e criticamente 
consciente. 
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A mudança: fazer 
o povo atuar e pensar 

Foi por essa época que o 
Aranyak fez contatos com o gru
po Proshika, uma organização 
bengali de animadores rurais, ba
seados permanentemente nas al
deias e trabalhando com lavrado
res sem terra num processo de 
educação e organização popular. 
Em cada aldeia, o Proshika for
mou grupos de 15-20 lavradores 
sem terra, com reuniões regula
res, estabelecendo laços de con
fiança, eliminando conflitos en
tre eles, superando a dependên
cia dos empréstimos em dinheiro 
(por meio da economia coletiva), 
conversando sobre seus proble
mas de exploração e violência, 
além de, juntamente com outros 
grupos, organizar lutas para en
frentar a injustiça e a corrupção 
dos proprietários de terras e rei
vindicando melhores condições 
de trabalho. 

O teatro experimental do Pro
shika adaptou uma forma de 
treinamento desenvolvido no 
Botsuana cujo princípio básico é 
de que o teatro de animação so
cial deve ser ensinado não como 
um conceito abstrato mas como 
um processo prático fundamen
tado num determinado contexto 
social. Na situação do Bangla
desh, isso significa enviar os par
ticipantes dos seus "laborató
rios" de teatro em equipes para 
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Os membros do Aranyak foram ensinar e acabaram aprendendo 

as aldeias, onde se encontrarão 
com o grupo de lavradores sem 
terra organizado pelo Proshika. 

Uma das descobertas mais 
concretas dos integrantes desses 
laboratórios foi a força das his
tórias dos próprios lavradores. 
Não era preciso criar ficções. A 
maioria das peças foi escrita a 
partir das suas experiências reais. 

Outra descoberta foi a sur
preendente habilidade de repre
sentar dos sem terra . O seu tra
balho como atores muitas vezes 
surpreendeu os integrantes do 
Proshika ( oriundos da classe mé
dia urbana) que iam para o cam
po pensando em ensinar e, na 
verdade, voltavam com a certeza 
de que eles é que tinham apren
dido •com os camponeses sem 
terra. 

Da representação à animação 
Esse contato do Aranyak(for

malmente teatral) com o Proshi
ka (com base na animação social 
e cultural) foi fundamental para 
o grupo, pois este abandonou 
sua prática anterior e começou a 
trabalhar com e para as popula
ções rurais pobres. Assim, dei-

xou de impor sua própria visão 
da realidade aos lavradores sem 
terra e os encorajou a criarem 
suas próprias estórias e dramas. 
Direcionaram sua tarefa no ca
minho da obra de Augusto Boal 
- o "teatro do oprimido" - in
centivando os camponeses a se 
reapropriarem do teatro que lhes 
tinha sido roubado. 

A função doAranyak não era 
mais cantar músicas para o povo 
e deixá-lo tranquilo. Sua tarefa 
passou a ser a de mostrar que 
eles eram capazes de representar, 
que poderiam se expressar e di
vertir por meio do teatro, que 
eles poderiam analisar sua situa
ção usando a forma dramática e 
que poderiam utilizá-la como 
uma arma na sua luta contra a 
opressão e a violência . 

Pouco a pouco, o trabalho de 
animação do Aranyak tomou um 
rumo diferente do Proshika, por 
diversas razões. Seu objetivo a 
curto prazo é fazer com que esses 
grupos - organizados a partir de 
"laboratórios" teatrais em várias 
regiões do Bangladesh - traba
lhem por si mesmos, sem a pro
teção do Aranyak, enquanto, a 



longo prazo, visam a facilitar o 
desenvolvimento de um movi
mento nacional de grupos dra
máticos de lavradores sem terra. 

Assim, o animador do Ara
nyak se desloca para uma aldeia 
e trabalha com a população, in
serido à sua própria situação so
cial ( ou seja, morando com eles, 
partilhando dos seus períodos de 
lazer e comendo com eles). Isso 
lhe permite ter as condições 
objetivas para se criarem laços de 
confiança e se aprofundarem as 
relações afetivas e sociais com os 
lavradores. 

As equipes do Aranyak nór
malmente são constituídas de 
quatro animadores e um coorde
nador, atuando numa mesma 
área em diversas aldeias. Cada 
"laboratório" consiste em está
gios de um processo gradual: 

1. Estabelecer uma base na 
aldeia. 

2. Ganhar a confiança dos 
sem terra. 

3. Ouvir os problemas dos 
aldeãos. 

4. Analisar esses problemas e 
construir uma cena. 

5. Improvisar, an-alisar, fazer 
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mudanças. 
6. Representação dramática 

pela comunidade. 
7. Discussões posteriores à 

representação. 
8. Acompanhamento e avalia

ção. 
Os primeiros obstáculos são 

invariavelmente os proprietários 
de terras, que usam de todos os 
meios ( desde a amável hospitali
dade até a violência física) para 
prejudicar o trabalho. E um dos 
fatos mais esclarecedores é que 
os "atores" sentem enorme pra
zer em representar o opressor, o 
que lhes permite perceber "de 
dentro" o seu caráter e os seus 
motivos. A partir do momento 
em que eles perdem o medo de 
sofrer violências, o retratam com 
um grande espírito de sátira, 
pondo a descoberto todos os ma
neirismos e idiossincrasias do 
opressor. 

No final, o impacto mais sig
nificativo é a mudança que ocor
re na consciência popular. Antes 
dos "laboratórios", muitos lavra
dores estavam resignados à sua 
situação, explicando a sua pobre
za como um resultado da falta 

As mulheres são 
as qQe 
participam com 
mais intensidade 
no trabalho de 
criação de 
historias para 
encenação 

de sorte ou um desejo de Alá. 
Não viam contradição em sua so
ciedade. Eram, no geral, passivos 
e céticos em relação a qualquer 
mudança em suas vidas. 

Até o ano passado, o Aranyak 
já tinha realizado 25 "laborató
rios" de teatro, seguindo as no
vas diretrizes, em mais de 100 al
deias. Embora as limitações se
jam as de todo processo que ain
da está em desenvolvimento. Um 
simples teatro experimental é 
muito pouco para a construção 
de uma organização autogestio
nária de lavradores sem terra. 
Há necessidade de um acompa
nhamento e sucessivas avaliações. 

Hoje, o Aranyak compreende 
que para causar um impacto real
mente significativo deve manter 
um programa constante de ani
mação por 10 anos ou mais. Ao 
mesmo tempo, reconhece os ver
dadeiros perigos e obstáculos 
que tem pela frente, inclusive a 
violência e a repressão aos grupos 
culturais. Enfim, os laços entre 
o trabalho baseado na aldeia e os 
amplos acontecimentos sociais e 
políticos do país ainda estão por 
ser concretizados. • 
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Notas de Cultura 

Prêmio Torquato Neto 

O Centro de Cultura Alternativa, projeto do 
Rioarte - Instituto Municipal de Arte e Cultura 
da cidade do Rio de Janeiro, está lançando o 29 
Concurso Nacional de Monografias "Prêmio Tor
quato Neto". Ensaios, análises e depoimentos 
que, por sua própria natureza, acabariam à mar
gem de veículos mais especializados, têm assim 
seu espaço e oportunidade de divulgação. 

O tema a ser desenvolvido para 1984 será "O 
poder da imprensa alternativa pós-64 - histórico 
e desdobramentos". Os trabalhos deverão ser in
dividuais, em I f ngua portuguesa e deverão consis
tir numa dissertação teórica (enriquecida com de
poimentos, entrevistas, fotos, documentos etc.) 
objetivando uma melhor compreensão dos últi
mos 20 anos de nossa história. 

As monografias deverão ser entregues na sede 
do Rioarte, à rua Rumânia, 20 - Laranjeiras, 
CEP 22.240, Rio de Janeiro, aos cuidados do 
Centro de Cultura Alternativa, ou pelo Correio, 
devidamente registradas, até 31 de outubro de 
1984. 

O júri será presidido pelo presidente do Rioar
te (ou seu representante) e pela coordenadora do 
Centro de Cultura Alternativa, Maria Amélia 
Melo. 

Serão selecionados os três melhores trabalhos 
e caberá a cada um deles, respectivamente, os se
guintes prêmios: 19 lugar, Cr$ 800.000,00; 2<? 
lugar, Cr$ 600.000,00 e 39 lugar, Cr$ ....... . 
400.000,00. 

Maiores informações poderão ser prestadas 
pelo Centro, no endereço acima 

Chaplin em Cuba 

Convidada pelo governo cubano para assistir 
às comemorações do 319 aniversário do assalto 
ao quartel Moncada, fato ocorrido a 26 de julho 
de 1953, a atriz Geraldine Chaplin declarou em 
Havana que "Cuba me deu tantas satisfações que 
eu daria minha vida por ela". 

Em sua bagagem, Geraldine levou o documen
tário "Chaplin desconhecido", que foi transmiti
do pela televisão cubana, na íntegra, durante três 
dias seguidos, num espaço diário de uma hora de 
duração. 

O filme reconstitui os métodos de criação do 
imortal Carlitos - o único, humilde e grande pa
pel que caracterizou Charles Chaplin, pai da atriz 
- através de inumeráveis cenas inéditas e reapro
veitadas com surpreendente sentido crítico. 
"Chaplin desconhecido" mostrou aos cubanos 
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essa faceta desconhecida de Chaplin, tanto mais 
humano quanto mais dedicado à sua tarefa artís
tica. 

Nascido em Londres em 1889, Chaplin setor
nou ator desde a infância, cheia de tristezas e pri
vações. Em suas andanças de menino mendigo e 
solitário, aprendeu a lição que posteriormente da
ria ao mundo: que o riso acontece misturado 
com a mais profunda tristeza. 

Apesar da enorme fortuna que conseguiu jun
tar em sua vida, Charles Chaplin foi um homem 
de princípios. Expulso dos Estados Unidos (país 
onde concretizou seu trabalho cinematográfico), 
na década de 50 pelo macartismo, negou-se a vol
tar ao território onde foi discriminado por suas 
idéias pol fticas. 

O processo, mediante o qual a visão do cômi
co Chaplin dos primeiros tempos adquire dimen
são filosófica, é revelado em toda sua complexi
dade no documentário, um material indispensável 
para os historiadores do cinema 

Mais do que a lembrança, o filme recria sua 
presença entre nós. Mostra-nos um homem que 
soube aproveitar seu talento em benefício da hu
manidade, embora para isso tivesse que repetir 
até 600 vezes uma pequena sequência. (Marilyn 
Bobes) 

Senegal: reformar o sistema educativo 

O presidente Abdou Diouf, do Senegal, anun
ciou que está disposto a construir um novo siste
ma educativo "democrático e popular" em seu 
país. 

Diouf recebeu no início de agosto o relatório 
final da Comissão Nacional para a Reforma da 
Educação, organismo estabelecido em julho de 
1981, e informou que seu país deu um passo au
dacioso ao "aceitar o questionamento sobre 
todo seu sistema educativo". 

Destacam-se entre as sugestões: ensino de lín
guas locais além da francesa e das diferentes re
giões, reforma do ensino universitário e melho
ria das condições de trabalho dos professores. Es
tas recomendações deverão ser analisadas pelo go
verno que apresentará, por sua vez, uma série de 
propostas à Assembléia Nacional. 

A Comissão levou em conta os pontos de vista 
de estudantes, professores, pais de família, repre
sentantes sindicais, partidos políticos e comuni
dades rei igiosas. Ao encerrar o debate promovido 
pela entidade, chegou-se à conclusão de que o 
atual sistema não se adapta às realidades nacio
nais, além de ser antidemocrático e antipopular. 



Prêmio "Casa de las Américas" - 1985 

A Casa de las Américas, instituição cultural 
cubana de renome internacional, divulgou as ba
ses do seu concurso anual para 1985, com uma 
inovação: os concorrentes ficam distribuídos em 
dois grupos, com o objetivo de facilitar a partici
pação e proporcionar um nível cada vez mais ele
vado de qualidade. Cada grupo é convocado, al
ternando-se com o outro, de dois em dois anos, 
da seguinte forma: 

Grupo A: romances, obras dramáticas, livros de 
testemunho, 1 ivros de ensaio sobre temas artís
tico-literários de assunto ou assuntos latino
americanos e caribenhos, obras de literatura 
brasileira e obras de I iteratura caribenha em 
1 íngua francesa ou nacional. 

Grupo B: livros de contos, poemários, livros de 
ensaio sobre temas histórico-sociais de assunto 
ou assuntos I atino-americanos e caribenhos, 1 i
vros para crianças e jovens e obras de literatu
ra caribenha em língua inglesa ou nacional. 

1 - Para 1985, o Prêmio "Casa de las Améri
cas" abriu inscrições para os gêneros e categorias 
do grupo A. 

2 - Poderão participar do Prêmio: a) autores 
latino-americanos e caribenhos, naturais ou natu
ralizados, e b) os ensaístas de qualquer outro 
país, com trabalhos sobre assunto ou assuntos la
tino-americanos e caribenhos. 

3 - Os autores deverão enviar seus originais 
em espanhol, com exceção dos brasileiros, que o 
farão em português, e dos caribenhos de I íngua 
francesa, que o farão nesta ou em I íngua nacio
nal. Em todos os casos, os trabalhos deverão ser 
inéditos. Serão considerados inéditos, mesmo os 
trabalhos que tenham sido publicados parcialmen
te e as peças dramáticas que já tenham sido repre
sentadas. Quando se tratar de traduções em espa
nhol, deverá constar o nome do tradutor, devendo 
o texto na I íngua original ser enviado em anexo, 
para possíveis edições bil íngues. 

4 - Os I ivros de testemunho documentarão, 
de fonte direta, um aspecto da real idade latino
americana e caribenha. Entende-se por fonte di
reta o conhecimento dos fatos pelo autor, ou a 
recompilação, pelo mesmo, de relatos ou depoi
mentos obtidos dos protagonistas ou de teste
munhas idôneas. Em ambos os casos, é indispen
sável a documentação fidedigna, que pode ser 
escrita e/ou gráfica. A forma fica à vontade do 
autor, porém também é indispensável a qual ida
de literária. 
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5 - Os livros de ensaios deverão ser integrados 

por um ou vários trabalhos dos habitualmente con
siderados ensaios, ou também por estudos e pes
quisas. Em qualquer caso, abordarão assuntos 
latino-americanos e caribenhos, e devem possuir, 
além dos valores conceituais, qualidade literária. 

6 - Nas categorias de literatura brasileira e li
teratura cari benh a em I í ngua francesa ou nacio
nal, os autores incluídos nelas poderão participar 
dos gêneros de romance, conto, poesia, dramatur
gia, ensaio, testemunho e livros para crianças e 
jovens. 

7 - Nenhum autor poderá enviar mais de um 
livro por gênero, nem poderá participar com ou
tro trabalho, embora inédito, que haja obtido al-
gum prêmio nacional ou internacional. · 

8 - Será concedido um prêmio único e indivi
sível por cada gênero e categoria. O prêmio con
sistirá de 3.000 dólares ou seu equivalente na 
moeda nacional correspondente, e a publicação 
do trabalho na coleção "Prêmio". 

9 - Os jurados poderão apontar, além dos tí
tulos premiados, para sua publicação total ou 
parcial nas coleções ou revistas da Casa de las 
Américas, e a critério desta, os trabalhos (ou par
te deles) que sejam considerados de mérito sufi
ciente. 

10 - Os trabalhos deverão ser apresentados es
critos à máquina e numerados. Para facilitar o 
trabalho dos jurados, solicita-se o envio do origi
nal e duas cópias, perfeitamente legíveis. 

11 - Os trabalhos serão assinados por seus au
tores, que especificarão em que gênero desejam 
participar. Admite-se o pseudônimo literário, se 
for usual do autor, mas, neste caso, será indispen
sável que seja acompanhado de sua identificação. 
Os autores, assim como os tradutores e ilustrado
res, quando houver, deverão enviar suas respecti
vas fichas biobibliográficas. 

12 - Os autores que não observarem as nor
mas especificadas nos itens 3, 7 e 11 deste regula
mento, serão desclassificados. 

13 - Os trabalhos deverão ser remetidos para: 
Casa de las Américas (3~ y G. EI Vedado, La Ha
bana, Cuba); para qualquer das embaixadas de 
Cuba; ou para a Caixa Postal 2, 3000, Berna 16, 
Suíça. 

14 - Os trabalhos deverão ser entregues em 
qualquer um dos locais mencionados no item 13 
antes de 30 de novembro de 1984. 

15 - Os jurados se reunirão em Havana, em ja
nei ro de 1985. 

16 - Os trabalhos apresentados estarão à dis
posição de seus autores até 31 de dezembro de 
1985. A Casa de las Américas não se responsabili
za por sua devolução depois do prazo indicado. 
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Notas de Comunicação 
Jornalismo: os riscos da profissão são 
objeto de uma conferência mundial no 
México 

Os perigos que fazem parte do exercício do 
jornalismo serão objeto de uma conferência mun· 
dial que se realizará no México em março de 
1985, organizada pela Federação de Jornalistas 
Latino-Americanos (Felap), segundo informou 
seu presidente, o venezuelano Eleazar D faz Ran· 
gel. 

A conferência, dedicada ao estudo da prote
ção aos jornalistas em missões perigosas, é patro
cinada pela Organização das Nações Unidas para 
a Ciência, a Educação e a Cultura (Unesco), Or
ganização Internacional do Trabalho (O IT) e 
Cruz Vermelha Internacional. 

A América Latina se tornou nos últimos anos 
a região do mundo onde é mais arriscado exercer 
o trabalho do jornalismo, observou Rangel. Ex
plicou que a idéia de buscar fórmulas para uma 
maior proteção dos jornalistas a nível mundial 
ocorreu à Felap devido aos dramáticos aconteci
mentos ocorridos na América Latina nos dois úl
timos anos, que tiveram como saldo a morte de 
muitos jornalistas enquanto cumpriam a sua fun
ção. 

Em dezembro de 1982. seis jornalistas vene
zuelanos morreram enquanto cobriam as circuns
tâncias da explosão de um tanque de comb1:1stf· 
vel em Tacoa, no litoral central, a 40 quilômetros 
de Caracas. Um mês depois, aconteceu em Uchu
rucay, Peru, um massacre de jornalistas, enquan· 
to buscavam informação vinculada à atividade do 
grupo armado de orientação maoista, "Sendero 
Luminoso". . 

Rangel pleiteou, em julho de 1983, ao secretá
rio-geral da Unesco, Amadou Mahtar M'Bow, a 
necessidade de se realizar um encontro interna
cional para analisar o tema. 

O encontro contará com a contribuição finan· 
ceira do governo do México e se realizará na capi
tal asteca entre 18 e 23 de março próximo. Cal· 
cuia-se que haverá uma assistência de cerca de 
100 pessoas, a metade das quais latino-americanas. 

No encontro, a Felap apresentará um relató· 
rio sobre a condição jornalística na região e um 
censo dos jornalistas mortos ou desaparecidos 
no exercício de sua profissão, nos últimos anos. 

Os temas da conferência serão seis: direitos e 
responsabilidades do jornalista e códigos de éti
ca, proteção e segurança dos jornalistas, condi· 
ções de trabalho dos correspondentes estrangei
ros, problemas relacionados com o emprego, im
pacto das novas tecnologias no exercício do jor· 
nalismo e recomendações para ações futuras. 
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139 Congresso Brasileiro 
de Comunicação Social 

O 139 Congresso Brasileiro de Comunicação 
Social, que focalizará o tema "Comunicação, 
Igrejas e Estado na América Latina" será rea-
1 izado de 31 de outubro a 4 de novembro do 
corrente ano na Universidade Metodista de 
Piracicaba (Unimep), São Paulo, sob o patro
cínio da União Cristã Brasileira de Comunicação 
Social (UCBC) e da Unimep. 

Dom Ivo Lorscheider, presidente da CNBB e 
do Conin (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs), 
aceitou o convite para fazer a palestra de abertu· 
ra do 139 Congresso. Confirmaram, também, 
suas presenças nas mesas redondas: Leonardo 
Boff, José Marques de Melo, Anamaria Fadul, 
Ely Éser Barreto César, Sílvio Schneider, Jaci 
Correia Maraschin, Luis Eduardo Wanderlei. 

A equipe organizadora do evento é composta 
de diversas comissões - Comunicação, Temário, 
Finanças, Atos Culturais, Relações lnternacio· 
nais, Culto e Infra-estrutura - e nela estão traba
lhando representantes do UCBC e da Unimep. O 
temário do Congresso está organizado da seguin
te maneira: na parte da manhã haverá sempre 
uma mesa redonda, com a presença de três ou 
quatro expositores. Já na parte da tarde, haverá 
três opções: a) painéis sobre o tema do Congresso 
desenvolvido na mesa redonda da manhã; b) pai
néis abertos, dirigidos especialmente aos estudan· 
tes; c) reuniões de grupos por interesses específi· 
cos com representantes de associações que de
senvolvem trabalhos na área da Comunicação 
(estas reuniões permanecerão abertas aos con
gressistas mediante inscrições prévias). À noite 
haverá atos culturais e reuniões especiais. 

Serão temas das mesas redondas: "O Discur· 
so das Igrejas Cristãs na América Latina sobre a 
Comunicação Social" (d ia 1 /11), "A Prática de 
Comunicação das Igrejas Cristãs na América La
tina" (2/11), "Rei ações Igreja-Estado na Amé
rica Latina quanto à Problemática da Comunica
ção" (3/11) e Assembléia Geral da UCBC 
(4/11 ). Dos painéis abertos constarão os temas: 
"A Comunicação e a Questão Indígena", "A ln· 
fância e a Comunicação no Terceiro Mundo", 
"A Comunicação e a Questão Agrária", "A Co· 
municação e a Questão Operária". 

1 nformações gerais sobre o Congresso deverão 
ser requisitadas a Dermi Azevedo (Unimep, rua 
Rangel Pestana, n9 762, 13.400, Piracicaba, São 
Paulo) ou ainda à Secretaria da UCBC - rua Ba
rão de Paranapiacaba, n9 40 - s/66, 01.004, 
São Paulo, SP. 

As inscrições poderão ser feitas por grupo ou 
individualmente. 



Índice 
Ao atingir o seu 109 ano, cadernos do terceiro mundo põe à disposição dos seus leitores um índice 

remissivo de todos os artigos publicados na edição brasileira que constituirá - assim pensamos -
um útil instrumento de consulta. 

Neste índice, as matérias editadas foram subdivididas por regiões, sub-regiões, organismos e países. 
Dentro desses tópicos, as matérias aparecem por ordem de publicação. Ao lado do título, em negrito, 
vai o nome do autor, quando houver. O número antes da barra (/) é o da edição e o posterior, o da 
página. 

Obs.: As matérias assinaladas com• são artigos breves. 



fNDICE DAS EDIÇÕES DE 
JUNH0/1980 A SETEMBR0/1984 

DATAS DE PUBLICAÇÃO 

N9 Data N9 Data N9 Data 

24 6/ 80 40 12/81-1/82 (especial) 56 7/83 
25 7/80 41 1/82 57 8/83 
26 8/80 (esgotada) 42 2/82 58 9/83 
27 9/80 (esgotada) 43 3/82 59 10/83 
28 9-10/80 44 4/82 60 11/83 
29 11-12/80 45 5/82 (esgotada) 61 12/83 
30 1/81 46 6/82 (esgotada) 62 1/84 
31 2/81 47 7/82 63 2/84 
32 3-4/81 48 9/82 64 3/84 
33 5/81 49 10/82 65 4/84 
34 6/81 50 11-12/82 66 5/84 
35 7/81 51 1/83 67 6/84 
36 8/81 52 2/83 (esgotada) 68 7/84 
37 9-10/81 53 3-4/83 69 8/84 
38 11/81 54 5/83 70 9/84 
39 12/81 55 6/83 

Atendemos a pedidos de edições atrasadas ao preço do número em circulação. As matérias publicadas em 
edições esgotadas podem ser adquiridas em fotocópia ao último preço de capa por matéria, cobrindo os custos de 
cópia e correio. 

A quem interessar, temos em estoque a coleção completa de cadernos, incluindo as edições esgotadas, 
cujos exemplares não poderão ser adquiridos separadamente. 

Dispomos, também, de índice analítico que pode ser solicitado por tema, segundo a regia:o, país ou na 
íntegra, ao preço de capa da última edição. 

Os temas a disposição são: 
Olltura, Literatura, Artes Plásticas, Música, Teatro, Cinema, Línguas nacionais, Educação, Alfabetiza

ção, Comunicação, Cadernos do Terceiro Mundo (TM), Ciência e tecnologia, Espaço, História, Igreja/Religião, 
Problemas sociais, Racismo/Problemas étnicos, Problemas trabalhistas/sindicais, Problemas de campo/Reforma 
agrária, Mulher, Infância, Saúde, Alimentação, Movimento estudantil, Drogas, População/Demografia, Migrações, 
Meio-Ambiente, Economia, Matérias-Primas, Petróleo/Opep, Transnacionais/Bancos internacionais, Energia, Na
cionalizações, Agricultura, Dívida Externa, Diálogo Norte/Sul, FMI (Fundo Monetário Internacional), Direito do 
mar, Relação Sul/Sul, Modelos de desenvolvimento, Política, Lutas de libertação/Anticolonialismo, Guerra civil, 
Sabotagem/Boicote/Terrorismo, Corrupção/Suborno, Geopolítica, Guerras internacionais, Disputas territoriais, 
Colonialismo, Independência, Relações Exteriores, Organizações internacionais, Intervenção estrangeira, Espiona
gem/CIA, Eleições/Consultas/Plebiscitos, Mudanças de/no governo, Golpe, Forças armadas, Partidos, Oriranizacões 
de base, Repressão/Direitos humanos, Solidariedade internacional, Armamentismo/Desarmamento, Esporte. 
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