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Ao leitor 

Fundo solidário 
de assinaturas 

Os ministros de Informação do 
Movimento dos Países Não-Alinhados 
estiveram reunidos mais uma vez, desta 
vez em Harare (Zimbábue), para uma 
avaliação dos problemas comuns que 
lhes são afetos, priorizando o fluxo de 
informação do Terceiro Mundo. 
No discurso de abertura, o 
primeiro-ministro do Zimbábue, Robert 
Mugabe, presidente em exercício do 
Movimento dos P.afses Não-Alinhados, 
denunciou o desequilíbrio do fluxo 
informativo, ressaltando que o controle 
e o monopólio das agências 
transnacionais afetam a distribuição das 
noticias e a interpretação dos 
acontecimentos, em prejuízo dos países 
subdesenvolvidos. 
Entre a primeira e a segunda reunião 
dos ministros, registraram-se avanços 
importantes, ressaltados pelo delegado 
angolano Roberto de Almeida. O pool de 
agências dos países não-alinhados e a 
melhoria dos Serviços da Agência 
Panafricana de Informações (Pana) se 
enquadram nesses avanços. 
Há, no entanto, ainda muitos problemas 
a enfrentar. 
A própria luta contra o apartheid e as 
agressões sul-africanas aos países da 

Linha de Frente são quase sempre 
deturpadas, sem permitir ao mundo um 
julgamento objetivo do que se passa na 
África Austral. 
Temos, em terceiro mundo, uma vasta 
experiência sobre os graves problemas 
que afetam o fluxo de informações 
entre nossos países. Esta revista tem 
procurado, na medida das suas 
possibilidades, romper as barreiras que 
dificultam nosso conhecimento mútuo. 
As distâncias entre os países do 
Terceiro Mundo, a diversidade de 
idiomas, a carência de meios 
profissionais e técnicos e a falta de 
infra-estrutura dificultam, no entanto, e 
tiram eficácia da luta por uma 
informação mais adequada e 
equilibrada sobre as nossas realidades. 
O problema financeiro é um 
complicador fundamental. A maior 
parte do Terceiro Mundo enfrenta 
dificuldades para importar livros e 
revistas e até para fazer assinaturas de 
publicações. 
Alguns dos nossos leitores, interessados 
em nos ajudar a ampliar a circulação da 
revista, têm analisado esse problema e 
sugerido formas criativas para 
solucioná-lo. Agora mesmo, estamos 

recebendo do Chile uma sugestão que 
consideramos oportuna e viável: a de 
que nossa revista institua um Fundo 
Solidário de Assinaturas. Através dele, 
instituições e pessoas poderão, em 
qualquer parte do mundo, fazer 
assinaturas - uma ou muitas -
destinadas a leitores e instituições de 
países com dificuldades de meios para 
pagamentos no exterior, ou a 
comunidades carentes de recursos. Por 
exemplo: um leitor da Suécia, do Brasil 
ou dos Estados Unidos se 
responsabiliza por uma ou mais 
assinaturas para leitores em 
rv,oçambique, nas Filipinas ou no 
Paraguai ou para o nosso próprio pais. 
É uma idéia, que entregamos à 
consideração dos amigos de terceiro 
mundo, que se preocupam com a 
informação alternativa, uma batalha que 
estamos travando e devemos ganhar. 
Seja ·com medidas de maior porte, 
como as que os ministros de 
Informação analisaram na reunião de 
Harare, seja com outras, modestas mas 
tendentes a abrir novos horizontes à 
informação não-condicionada aos 
interesses das transnacionais, como as 
que nos propõem leitores do Chile. 
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CARTA AOS CONSTITUINTES 

Sr. Diretor 
Peço-lhe que seja publicada, na seção 

correspondente, a seguinte carta que en
viei aos constituintes: 

Meu caro Constituinte, 
Se o mundo não tem fronteiras, por 

que discriminar o ser humano? 
Sem depor as armas, na luta que im

pus a mim mesma, procuro, em forma 
de circular, buscar o apoio rle todos os 
deputados e senadores do meu país, 
para comigo encontrarem uma solução 
para aquilo que me preocupa, como 
sendo uma inJustiça ao direito de uma 
pessoa ser, querer e viver da melhor 
forma que lhe pareça, sem que no en
tanto acarrete prejulzos para terceiros. 
Seria portanto o caso da dupla cidada
nia de brasileiros que, muitas vezes 
premidos pelas circunstâncias, são obri
gados a requerê-la, acarretando a cas
sação de sua verdadeira nacionalidade. 
Isto me parece um absurdo: o Brasil 
discriminar seus próprios filhos, sim
plesmente porque eles se tornaràm ju
ridicamente russos, norte-americanos 
ou ingleses ... Ao que me consta, ne
nhum pais civilizado age de tal forma. E 
porque o Brasil se dá ao luxo de elimi
nar seus filhos, selecionando-os por 
meio de um verdadeiro método aborti
vo? Matar porque não são desejados? 
Não. Chegou a hora do basta, do pára! 
Agora, o povo tem direito a opinar. Eu , 
sou povo, por isso estou enviando a mi
nha sugestão: abaixo a discriminação, 
as injustiças, a miséria e a falsa xenofo
bia. 

Gostaria, pois, que o meu prezado 
deputado e{ou senador constituinte in
clulsse no projeto da nova Constituição 
o seguinte: um brasileiro jamais perde
ria a sua nacionalidade, rhesmo buscan
do outra. Antes de qualquer uma das 
adquiridas, esse brasileiro nasceu no 
Brasil, aqui cresceu, tornou-se homem. 
Gênio ou bandido, ele é brasileiro. Se 
bandido, que a justiça o resgate. Se gê
nio e tenha seu valor humano, que seja 
reconhecido como cidadão brasileiro. 



A forma como me expresso deixa 
bem claro que, por experiência, senti na 
própria pele essa discriminação, quando 
ela atingiu meu filho, jovem idealista, 
que teve de se ausentar do país pbr 
motivos políticos e, hoje, por conve
niência, tornou-se alemão, pois aqui 
negavam-lhe a verdadeira nacionalida
de, a sua origem de fato e de direito. 

Como dói se sentir o esforço de um 
filho, lutando com dificuldade para con
seguir o PhD e, depois de obtê-lo com o, 
maior louvor, lhe ser negada a oportu
nidade em sua pátria! É cruel e revol
tante. Que essas coisas não mais acon
teçam com a nova Constituição, é a mi
nha esperança. 

Confiando nos constituintes, confio 
também em meu país. 

Certa de que posso contar com um 
valente batalhador, agradeço com um 
abraço. 

Esther Camurça - Recife-PE - Brasil 

POUCO INTERESSE PELA 
POLÍTICA 

Sou estudante de biologia, músico e 
poeta. Até hã pouco tempo, quando me 
caiu nas maõs um exemplar de terceiro 
mundo, tinha muito pouco interesse 
pela política mundial. Realmente com
preendi que não só estava diante de 
uma publicação séria, mas que também 
eu, pessoalmente, tenho um compro
misso a assumir com a verdade. Ao ler 
reportagens como a dedicada ao tema 
do terrorismo ou às Filipinas, fiquei ex
tasiado e decidi dar-lhes uma sugestão: 
por que não dedicam algumas páginas 
da revista a tratar de assuntos estrita
mente brasileiros, como a moratória, a 
Nova República etc.? Sinto que faz falta 
informação honesta sobre o Brasil e 
acho que terceiro mundo é a publicação 
mais indicada para oferecê-la. 

Charbel Tino EI-Hayi - Salvador-BA 
- Brasil 

Nota da Redação: Quando a carta do 
leitor chegou, já estávamos com o primeiro 
número em novo formato da edição brasi
leira na gráfica, incluindo um suplemento 
exclusivamente dedicado ao Brasil. 

1987 - N '? 101 

RENOVAÇÃO 

Quero me congratular com a renova
ção gráfica de terceiro mundo, que cer
tamente tornará esta já tradicional pu
blicação mais presente e competitiva 
nas bancas do Brasil, onde abundam re
vistas anestésicas e pouco interessadas 
nos embates dos países do Sul pela so
berania, auto1:ieterminação e justiça so
cial. 

terceiro mundo, sem dúvida, é um 
patrimônio das melhores causas do 
mundo subdesenvolvido. 

No Brasil, será difícil, senão impossí
vel, acompanhar os fatos relevantes da 
história de dois terços da humanidade 
na ·última década sem as páginas desta 
revista-documento, que precisa ser 
melhor conhecida pelos leitores brasi
leiros. 

Assinar e ler terceiro mundo é sinal 
de lucidez e solidariedade para com o 
destino dos povos, ao qual o povo bra
sileiro pode dar importante contribui
ção. 

Desejo que terceiro mundo, que co
nheço praticamente desde o primeiro 
número em espanhol, fique cada vez 
melhor e mais útil ao progresso social. 

Cordialmente, 

José Monserrat Filho 
Diretor de Comunicação Social do 
Ministério da Ciência e Tecnologia 

SOBRE O NÚMERO DEDICADO 
À INFÂNCIA 

Me preocupa verificar que algumas 
das reportagens publicadas ultima
mente não têm a mesma qualidade de 
antes. Tenho, por exemplo, sérios 
questionamentos ao material publicado 
sobre a situação da infância. Não esta
rão o Unicef e a ONU - organismos in
tegrados majoritariamente por países 
capitalistas - com dor de consciência e, 
por isso, procurando aliviar seu remor
so através de programas assistencialis-

tas, destinados a curar as feridas causa
das pela exploração de que é vítima o 
Terceiro Mundo? No final das contas, 
qual é a participação real dos povos na 

tomada de decisões desse tipo de insti
tuição? Acho que estes problemas de
veriam ser abordados em artigos como 
aquele dedicado à infância. Fica, por
tanto, registrada minha crítica, constru
tiva, é claro. 

Edson Oliveira - Recife-PE - Brasil 

DE UM LEITOR PUNK 

Consegui o endereço de vocês atra
vés de uma revista alternativa do Para
ná. Gostaria de saber como se faz a re
vista terceiro mundo, se têm um lugar 
para reuniões, conferências, debates etc. 
E em relação à posição política de vo
cês: são anarquistas, niilistas, comunis
tas, independentes? Quantas pessoas 
trabalham na revista? 

Eu era punk atê alguns meses atrás. 
t\gora, ganho a vida trabalhando numa 
lanchonete MacDonald. Hã um ano 
edito a fanzine (revista alternativa) "Mi
séria", meio punk, meio anarquista, com 
o objetivo de tirar as pessoas da medio
cridade, da alienação. Tento sempre 
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mostrar que do outro lado existe misé
ria, tortura, massacre, monopolização 
da TV, recismo, fa_scismo, ditadura com 
máscara democrática. 

Participei intensamente da campanha 
por eleições diretas, do Congresso 
Anarquista e da campanha eleitoral de 
Gabeira. Hoje em dia, luto por um 
mundo melhor, com justiça para todos, 
para que cada ser humano seja livre em 
seus atos e pensamentos. Aspiro a um 
mundo sem fascismo, sem militarismo. 
Espero que isso não seja uma utopia ... 

Cícero Moreno - Rio de Janeiro -
Brasil 

MILITARES NÃO-ANISTIADOS 

Instalada a Assembléia Nacional 
Constituinte é imperioso que a socieda
de tenha meios para canalizar suas rei
vindicações e discuti-las publicamente. 
É uma forma de ampliar o debate e in
fluir nos legisladores constituintes. 

Como militares não-anistiados, con
sideramos que nosso problema merece 
ser estudado· pela Assembléia Consti
tuinte. 

A população brasileira vive uma ex
pectativa que contém ingredientes, ao 
mesmo tempo, de frustração e de ceti
cismo político. A frustração é produto 
da desestruturação e da constante e 
perversa centralização da nossa econo
mia e a isso deve-se acrescentar a de
cepção pela impunidade dos crimes 
contra o patrimônio nacional e contra a 
humanidade (o crime da tortura, que 
nunca pode ser prescrito) pelos quais 
ninguém ainda foi processado. Parale
lamente a essa impunidade, um grupo 
de brasileiros que apoiou as reformas 
promovidas pelo _govetno constitucional 
do presidente João Goulart, deposto 
pelo golpe de 1964, continua sem anis
tia. 

Romper com esse passado exige al
guns requisitos para que a Constituição 
que está sendo elaborada tenha credibi
lidade: a elirr.inação das restrições a 
quem já foi anistiado, o fim dE-: todo res
quício de autoritarismo nas diferentes 
instâncias da vida nacional, anistia ime-
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diata e plena para todos que foram pu
nidos politicamente pela ditadura mili
tar, como cs marinheiros, os fuzileiros 
navais e os cebos da aeronáutica, além 
da devolução dos corpos de tcdas as ví
timas da repressso. 

Injustiça, nunca mais! 
União dos Militares Não-Anistiados 
(UMNA) 
Lourenço Senna - presidente - Rua 

Álvaro Alvim, 24 - CEP 20231 
Rio de ~laneiro - Brasil 

CORRESPONDÊNCIA 
VOLUMOSA 

Desde que terceiro mundo publicou 
meu nome na seção Intercâmbio, já re
cebi mais de 200 cartas, quase todas de 
angolanos e moçambicanos. Quero, as
sim, agradecer todo esse carinho dos 
leitores da revista, aproveitando esta 
carta para fazê-lo de uma forma genéri
ca, pois me será impossível responder a 
cada um deles. Viva a unidade dos po
vos! 

Ana Maria Marques - Florianópolis
se - Brasil 

INTERCÂMBIO 

• Paulino Antonio F. Rodrigues 
C.P. 436 
Benguela - Rep. Pop. Angola 
• lvanilton T. F?ereira 
R. Ma rio Carpenter 61/109 
Pilares - Rio de Janeiro-RJ 
Brasil 
• Monsieur Rakotozoely Michel 
Ecole Supérieure de la Zandarimarian 
Pi rena 
B. P. 16 (541) 
Mora manga - Madagascar 
• Monsieur Ralaivelo Bernard 
Ecole Supérieure de la Zandarimarian 
Pi rena 
B. P. 16 (541) 
Moramanga - Madagascar 
• Monsieur Randriamiarinbola 
Ecole Supérieure de la Zandarimarian 
Pi rena 
B. P. 16 (541) 

Moramanga - Madagascar 
• Augusto César M. Gomes 
R. Rio Grande do Sul, 57 - Liberdade 
Campina Grande-PS - CEP 58100 
Brasil 
• Miguel Lemos da Silva 
ex. 5206 
Luanda - Angola 
• Maria Alberto Paulo 
C.P. 775- Benguela 
República Popular de Angola 
• Mateus Gomes da Silva 
Conjunto Caça ri - Quadra C - Casa 42 
Boa Vista-RR - CEP 69300 
Brasil 
• José Albino da Silva 
R. Princesa lzabel 165/61 
Boa Vista - Recife-PE 
CEP 50000 
Brasil 
• Miguel Manoel André 
C.P. 1785 
Benguela - Angola 
• Gilberto Bücker 
C.P. 131 
Encantado-RS - CEP 95960 
Brasil 
• Paulo Fernando Farias 
R. 10, N~ 26 
Vila Social - Cabo-PE 
Brasil 
• Américo Quissola 
Bairro Mártires de Kifangondo 
R. 1 casa 19 R/C 
Luanda - Angola 
• Domingos S. Pascoal 
Gaky 153 M/R 21A 
AZ.CCP - CCCP 
URSS 
• Francisco S Cassoma 
Gaky 153 M/R 21 A 
AZ.CCP - CCCP 
URSS 
• Isabel Fátima do Espirita Santo - (Chez 
Ga_ud Emile) 
Baume de Transit 
Route de Bouchet 
26790 St Paul 3 chateaux 
France 
• Emílio Marta José da Silva 
R 31 de Janeiro 6 
C.P. 1768 
Benguela - Angola 
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MILITARES 
PENSAMENTO-E 
A AO POLITICA 
ELIEZER RIZZO CC OLIVEIRA 

•• •• 
MILITARES: PENSAMENTO 
E AÇAO POLITICA 
Org.: Eliezer Rizzo de Oliveira 

Os autores estão ligados ao 
Núcleo de Estudos Estratégicos 
da Unicamp. O livro inaugura a 
coleção "Forças Armadas e So
ciedade", dedicada à publi~o 
de análises da presença política 
dos militares na vida brasileira. 

Esta obra é leitura indispensá
vel para 9uem deseja acompanhar 
a evoluçao do pensamento e ação 
dos militares. Estão no livro, 
dentre outros: René Annand 
Dreyfuss,..Alain Rouquié, Geraldo 
Lesbat 1,.;avagoari P-, Luciano 
Coutinho, Clóvis Brigagão, Ale
xan',l.re Barros, Roberto Godoy, 
Roberto Pereira, Jorge Boaven
tura e Eliezer Rizzo de Oliveira. 
195 pág_. 
E-106 Cz$285,00 

~ 

NÓS,AS 
MULTINACIONAIS E 
OS ESTADOS UNIDOS 
De: Samuel de Paula 

A dinâmica e conteódo da ex
torsão a que o Terceiro Mundo 
vem sendo submetido estão rela
cionados às forças internas antina
cionais e às correntes dos grandes 
monopólios. O auto.r mostra em 
linguagem simples, clara como 
o imperialismo faz tudo para de
bilitar a soberania de todos os 
países onde se implanta, gerando 
uma crescente maioria de depos
suídos. Isso tem a ver com a vida 
de cada um de nós. 115 pág. 
E-073 Cz$ 125,00 

A CRIANÇA DA FAVELA E 
SUA VISÃO DO MUNDO: 
Uma contribuição para o re
pensar da escola 
De: Llgia de Medeiros 

A autora conviveu por dois 
anos com as crianças da favela da 
Rocinha, em uma de suas áreas 
mais pobres - a Rua Um. O que 
começou com um objetivo aca
dêmico, transformou-se em um 
trabalho cujos frutos · extrapolam 
sua intenção puramente formal. 
122 pág_. 
E-103 Cz$ 132,00 
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REVOLUÇÃO: 
CUBA 
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SAÚDE E REVOLUÇÃO: 
CUBA 
Antologia de autores cubanos 

Não é mais um livro sobre 
Cuba e sim um documento im
portantíssimo. A experiência cu
bana na erradicação de doenças 
infecto-contagiosas; a reoq;aniza
ção do atendimento médico em 
zonas rurais e urbanas com o 
apoio da população; o sucesso al
cançado pelos programas de saó
de, apesar da grande emigração de 
mão-de-obra qualificada após a 
Revolução1 são alguns dos aspec
tos discutidos neste livro. 
344pág. 
E-019 Cz$ 138,00 

PARA UMA PS{OUIATRIA 
DA LIBERTAÇAO 
De: Washington Loyello 

A história da Psiquiatria no 
Brasil não pode mais ser uma 
história a serviço das classes do
minantes. O discurso da Psiquia
tria, sobretudo nos países de ca
pitalismo dependente, passa ne
cessariamente pelo discurso polf
tico. O temário do livro é o se
guinte: a loucura como expressão 
da cultura; a depressão na adoles
cência; a contribui9ão de Pavlov à 
Teoria do Conhecimento; Fanon, 
psiquiatra do Terceiro Mundo; 
considerações em tomo da Psi
quiatria Social além de outros tó
picos polêmicos. 107 pág. 
E-083 Cz$ 74,00 

A INSURREIÇÃO 
ANARQUISTÃ 
NO RIO DE JANEIRO 
De: Carlos Augusto Addor 

Resgatando uma conjuntura 
particuíar do movimento operário 
e sindical brasileiro na Primeira 
Repóblica - conjuntura de ascenso 
do movimento e de ameaça à or
dem burguesa dominante - a obra 
toma-se, como afirma Evaristo de 
Moraes Filho nas "Breves Pala
vras" que apresentam o livro, 
"fonte de pesquisa e de estudo, de 
inspiração e de ensinamento". 
219pág. 
E-101 Cz$ 230,00 

MULHERES, ADÚLTEROS 
E PADRES 
Org: Lana Lage da Gama Lima 

Temos aqui uma coletânea de 
ensaios que se voltam para o estu
do da família e da moral no passa
do brasileiro. Os modelos que a 
igreja, o Estado e os letrados 
portugueses propunham ou impu
nham à sociedade colonial são 
analisados e discutidos no livro, 
que se apóia em fontes legais, dis
cursos morais, processos eclesiás
ticos. 101 pág. 
E-109 Cz$ 120,00 

A QUESTÃO JUDAICA 
De: Karl Marx 

Obra importante da juventude 
de Marx onde ele inaugura, nos 
trabalhos aqui reunidos, a pers
pectiva do socialismo e do homem 
novo. 73 pãg. 
E-097 Cz$ 52,00 __ , __ 
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POR QUE MARX? 
Org: Landro Konder, Gisálio 
C. Filho e Eurico de Lima Fi
gueiredo Com: Fernando H. 
Cardoso, Marilena Chauf, Ma
ria da Conceição Tavares, Nel
son Werneck Sodré Moniz 
Bandeira, F. Engels, K. Marx e 
outros. 

Embora tenha morrido há 
mais de cem anos, Karl Marx é 
uma presença extremamente forte 
na cultura atual. Trazendo artigos 
dos mais importantes pensadores 
brasileiros, este livro pretende 
contribuir para uma melhor com
preensão da fisionomia intelectual 
de Marx no Brasil. São 22 textos 
sobre_ os mais diversos aspectos do 
marxismo: o amor, o m·eio am
biente, o cristianismo, a história, 
o anarquismo, a democracia, entre 
outros. 360 pág. 
E-036 Cz$_ 376,00 

OS HOMENS DE FERRO 
Estudo sobre os trabalhadores 
da Vale do Rio Doce em Itabira 
De: Maria Cecflia de Souza 
Minayo 

O livro aborda um tema pouco 
explorado na literatura antro~ló
gica disponível, a especificidade 
do segmento do operariado de 
mina a céu aberto, vinculado a 
uma empresa estatal voltada quase 
exclusivamente para exportação. 
O veio central da análise passa 
pelo erocesso de trabalho na mi
neraçao e pelas condições gerais 
de produção abrangendo portanto 
a indóstria e o próprio urbano 
como lugares do confronto capital 
X trabalho. 242 pág. 
E-104 Cz$ 250,00 
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()0 LATIFÚNDIO 
A EMPRESA 
Unidade e Diversidade do 
Capitalismo no Campo 
De: Juarez Rubens B. Lopes 

O livro (pesquisa) retrata, ao 
mesmo tempo, os processos cen
trais que impulsionaram o desen
volvimento nas áreas rurais e o 
modo como se articulam as rela
ções de produção na agropecuária 
das diversas regiões do Brasil. 
125 pág. 
E-095 Cz$ 100,00 

O SOCIALISMO E 
AS IGREJAS 
O comunismo dos 
primeiros cristãos 
De: Rosa Luxemburgo 

E-102 Cz$ 82,00 

O MOVIMENTO OPERÁRIO: 
O sindicato, o partido. 
De: José Cândido Filho 

E-096 Cz$ 120,00 

PALMARESt~ GUERRA 
DOS ESCRA vOS 
Décio Freitas 

A escravidão negra no Brasil 
foi marcada por sucessivas revol
tas e protestos armados, sem pà
ralelo na história de qualquer ou
tro país do Novo Mundo, mas 
ainda tratadas como episódios 
mar~ais pela história oficial 
brasileira. Este livro é a reconsti
tuição histórica mais completa e 
documentada sobre o 1DB1S im
portante desses movimentos: are
pública de Palmares - um século 
de lu!3 armada dos negros contra 
o regune escravocrata de trabalho 
em que se fundava a economia 
colonial. Apresentação de Darcy 
Ribeiro. 219 pág. 
E-034 Cz$ 242,00 

A MÁQUINA DE NARCISO
Televisão, individuo e poder 
no Brasil 
De: Muniz Sodré 

-74 Cz$ 95,00 

O MARXISMO E A 
TEOLOGIA.DA 
LIBERTAÇAO 
De: Luigi Bordin 

Esse trabalho pretende avan
çar um pouco na análise da rela
ção entre marxismo e Teologia da 
Libertação. Um aprofundamento 
e esclarecimento dessa relação e, 
por parte da Teologia da Liberta
ção, uma aceitação mais explfcita 
e crítica de certos eixos da teoria 
marxista servirão para funda
mentá-la mais filosófica e cienti
ficamente, fortalecendo-a ao 
mesmo tempo. 182 pág. 
E-112 Cz$ 210,00 

O DESVIO NOSSO DE 
CADA DIA 
De: Antonio A. Serra 

Um jornal não é um simples 
pedaço de papel escrito com ca
racteres de imprensa. Trata-se de 
um complexo sistema de informa
ções onde a notícia se transforma 
num roteiro de cinema, o leitor 
vira ator e os fatos um cenário 
implfcito de emoções e sutilezas. 
O livro analisa estes fatos sob o 
ponto de vista do cotidiano de um 
Jomal popular como O DIA. 87 

r.iu Cz$ 90,00 

O TABU DO CORPO 
De: José Carlos Rodrigues 
4!edição 

"Estudar a apropriação social 
do corpo é estrategicamente im
portante para os ciêntlstas sociais, 
uma vez que ele é, sem dlivida, o 
mais natural, o mais concreto, o 
primeiro e o mais normal patri
mônio que o homem possui." 
Talvez por isso, o livro se consti
tua numa fascinante e elucidativa 
iniciação à Antropologia Social e 
seu objeto por excelência, a cul
tura. 172 pág. 
E-110 Cz$ 160,00 

OS LUCROS DA FOME 
De Miranda Neto 

E-67 Cz$ 190,00 

POLUIÇÃO-ALIENAÇÃO
IDEOLOGIA 
De: Ailton B. de Souza e R. A. 
Amaral Vieira 

Ampai:ados na teoria marxista 
da práxis humana e na concepção 
materialista da história e ém tomo 
do tema "poluição ambiental", os 
autores debruçam-se para resolver 
e questionar, não só alguns con
telidos ideológicos e conceitos 
fundamentais em nosso acrítico 
ideário polftico-ideológico, como 
também as bases materiais que 
produziram e estão produzindo 
esse ideário, nossa caótica, capi
talista e selvagem formação so
cial. 130 pág. 
E-75 CzS 75,00 

O GATOPj\RDISMO NA 
EDUCAÇAO 
Reformar para não mudar: 
"O caso de Minas Gerais" 
De: Noêmia M.I. Pereira Leroy 
E-100 Cz$ 180,00 

QUILOMBO- Roteiro do filme 
e crônica das filmagens 
De: Nelson Nadotti e Carlos 
Diegues 
E-076 Cz$ 92,00 

CARAJÁS: O BRASIL 
HIPOTECA SEU FUTURO 
Produção do IBASE 
E-084 Cz$ 74,00 

ATÉ QUARTA, ISABELA 
Carta-testamento 
De: Francisco Julião 

De_pois de 22 anos de sua pu
blicaçao, "Até Quarta, Isabela" 
permanece vivo na memória de 
muita gente. A me~gem de 
amor e esperança contida nessa 
Carta, editada, alguns meses após 
o golpe militar de 1964, foi um 
bálsamo não só para o próprio 
autor, senão também, para outros 
que puderam lê-la. Não foram 
poucos os que, arriscando a liber
dade, reproduziram, com os pre
cários meios ao seu alcance, o 
texto do "Até Quarta" que era li
do entre grupos de 5 a 10 pessoas. 
64pág. 

, E-105 Cz$ 70,00 

ANARQUISMO OU 
MARXISMO: UMA 
OPÇÃO POLÍTICA 
De: Gllbert Green 
E-94 Cz$ 100,00 

ESTUDANTES E 
IDEOLOGIAS NO BRASIL 
De: Marcos Antonio Coimbra 
E-098 Cz$ 78,00 

FIM DE UM JUÍZO 
De: Leda Miranda Huhne 

Este seu novo livro 6, de certo 
modo, o testemunho de uina con
versão que já se anunciava: dos 
fatos aos atos; da natureza à his
tória, o despertar progressivo e 
inadiável para a força dos aconte
cimentos acaba dando sentido à 
denlincia aurida na compreensão 
definitiva de que o mundo pode e 
deve ser menos violento, pode e 
deve ser mais justo. A poesia de 
Leda confirma sua necessidade 
em cada um de nós. 195 pág. 
E-113 Cz$ 100,00 

DOMINAÇÃO& 
MUDANÇA 
De Angelo Longo 

O livro abrange duas questões, 
articuladas entre si, como ex
pressão de uma perspectiva críti
ca. A primeira questão é - Domi
nação & Mudança: Processos 
Dialéticos Fundamentais. A se
gunda: O Discurso de Boff: Pré
dicas x Práxis. 91 pág. 
E-64 Cz$ 90,00 

CONVITE Ã LEITURA 
DEGRAMSCI 
Org. Pedro Celso Uchôa 
Cavalcante e Paolo Piccone 

A presente coletânea de textos 
gramscianos reporta-se aos pri
meiros anos de sua atividade JOr
nal{stica e editorial; "anos de 
ferro, fogo e chumbo". O livro 
mostra um Gramsci que, genero
samente, acredita no homem e, 
criticamente, questiona o conceito 
de cultura como saber enciclopé
dico, discutindo, inclusive, o que 
seria uma escola humanista para o 
proletariado. 131 pág. 
E-085 Cz$ 64,00 
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As relações do Brasil com a Repú
blica Popular de Angola se desen

volvem de maneira satisfatória, embora 
sejam muito favoráveis as condições 
para que alcancem resultados ainda su
periores. 

Uma das dificuldades-, a ausência de 
uma embaixada angolana em Brasília -
acaba de ser removida. O novo embai
xador angolano, Francisco Romão de 
Oliveira e Silva, vem de entregar suas 
credenciais ao presidente José Sarney. 

O novo embaixador é um experi
mentado quadro do MPLA-PT, tendo 
exercido funções importantes no gover
no, inclusive a de Comissári0 (governa
dor) da província de Luanda. Ingressan
do na diplomacia, esteve alguns anos na 
Iugoslávia, onde se destacou como um 
embaixador ativo e respeitado. De Bel
grado, foi transferido para o Brasil. 

A entrega de credenciais no Palácio 
do Planalto, realizada em junho, foi 

· marcada por manifestações recíprocas, 
do presidente e dó embaixador, de in
teresse no desenvolvimento das novas 
relações, sendo assinalados os inúme
ros pontos de convergência que unem 
Angola e o Brasil. 

O embaixador Francisco Romão deu, 

Angola-Brasil: nova 
etapa nas relações 

O embaixador Francisco Romão, acompanhado de funcionários do ltamaraty e de um ajudante 
de ordens da Presidência da RepClblica, ao chegar ao Palácio do Planalto 

logo deoois do ato solene, uma entre
vista aos jornalistas credenciados no 
Planalto. Fez um resumo das lutas polí
ticas e revolucionárias que culminararp 
na independência do seu país e das no
vas lutas contra as ameaça:. estrangeiras 
desencadeadas pe'la África do Sul e seus 
fantoches internos. 

"Nos últimos tempos - disse o em-

baixador -, sérios golpes têm sido infli· 
gidos ao inimigo, re.tirando-lhe todas as 
possibilidades de iniciativa militar. Hoje, 
o inimigo encontra-se desarticulado e 
desorientado. Os golpes decisivos ,não 
se farão esperar." 

Essa guerra imposta pelos racistas 
sul-africanos já custou a Angola 12 bi
lhões de dólares de perdas materiais, 
160 mil mortos, 23 mil pessoas ficaram 
mutiladas e 600 mil tiveram de abando
nar seus lares. 

O embaixador expressou a gratidão 
de Angola ao Brasil, pelas posições as
sumidas pelo nosso país. Declarou ele: 
"O povo angolano jamais deixará de re
conhecer que nos momentos mais dra
máticos, quando as forças imperialistas 
queriam sufocar a independência da 
República Popular de Angola, o Brasil 
foi o primeiro país não-africano a reco
nhecer a nossa independência e a cons
tituição do governo da RPA. O nosso 
povo manifesta a sua eterna gratidão ao 
povo e ao governo brasileiros". 

O embaixador entrega as credenciais ao presidente Samey, em presença dos ministros Abreu 
Sodré (Relações Exteriores), general Bayma Denis (Casa Militar) e Costa Couto (Casa CiviO 

E continuou: "A apreciação que fa
zemos da política externa do Brasil leva .: 
nos a reconhecer que, através de atos 
notórios, ele manifesta a sua plena soli
dariedade com os países da Linha de 
Frente, vítimas de agressões constantes 
do regime do apartheid". 

8 - terceiro mundo 
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Uganda 
recorre 

' as trocas 
D Nos próximos três anos, Uganda 

trocará grãos por açúcar, fogões, 
maquinaria agrícola e geladeiras de Cu
ba; milho por cobertores de Burkina Fa
so; e soja, couros, peles, madeira e fru
tas tropicais, por cimento, soda cáustica 
e petróleo cru da Líbia. 

Esses exemplos de trocas de merca
dorias fazem parte dos esforços do go
verno do Movimento de Resistência Na
cional (MRN) e do presidente Yoweri 
Museveni para encontrar uma solução 
para as dificuldades econômicas dessP. 
país da África Central. 

O maior problema financeiro é uma 
divida externa de 1,2 bilhão de dólares, 
herança da administração anterior, que 
provocou a escassez de divisas prove
nientes quase exclusivamente das ex
portações de café. Os serviços da dívida 
absorvem mais de um quarto das suas 
receitas. O restante não é suficiente para 
desenvolver a agricultura e reestruturar 
o setor industrial que funciona atual-

Yowery Museveni: a adoção das trocas ajuda a enfrentar a escassez de divisas Prensa Latiná 

mente a 20% de sua capacidade. Banco Mundial cortou a Uganda a linha 
A iniciativa de levar adiante o inter- de crédito industrial de quatro milhões 

câmbio por trocas, anunciada em de dólares para mostrar seu desacordo 
agosto do ano passado por Museveni, com a nova política económica. O FMI e 
foi considerada uma medida importante a Grã-Bretanha também advertiram 
para a integração política da África. Uganda de que esta devia adotar uma 

No entanto, os vínculos de Museveni política ortodoxa. 
com o capitão Thomas Sankara, presi- O governo de Uganda, por meio da 
dente de Burkina Faso, e com o coronel troca de mercadorias, espera também 
Muammar Kadhafi, o homem forte da eliminar funcionários estatais parasitã
Ubia, são vistos com desconfiança pelos rios. Como declarou Museveni: "Não se 
credores ocidentais. pode manter uma conta bancária para a 

Por meio da troca de mercadorias, comissão de 10% que se cobra pela ex
Museveni procura se libertar das impo- portação dos nossos grãos". 
sições do FMI e criar uma economia in- A troca permite prescindir parcial
dependente, apoiada no comércio com mente do uso do dólar, cuja escassez 
o resto da África. dificulta o comércio regional. 

A dívida atual de Uganda remonta Uganda participa ativamente da Área 
aos tempos da administração de Milton de Comércio Preferencial (PTA) que en
Obote, quando funcionários corruptos globa 18 países da África Oriental e 
facilitaram a obtenção de empréstimos Central. Em setembro do ano passado, 
no exterior para ganharem "comis- realizou-se em Nairóbi, capital do Ouê
sões". Além disso, como o setor indus- ~ nia, a exposição comercial da PT A, 
triai recebia uma parte muito pequena quando 800 companhias dos países da 
desse dinheiro, inclusive dos créditos do região expuseram mais de mil produtos. 
Banco Mundial e do FMI, não se gerava No quarto dia, Uçianda recebeu pedidos 
riqueza para pagã-los. de 50 milhões de dólares. 

Em novembro do ano passado, o Mas nem tudo foi cor-de-rosa na in-
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cursão de Uganda ao terreno da troca 
de mercadorias. The Weekly Trooic, um 
influente jornal ugandense, acusou os 
inimigos do seu país de frustrarem as 
negociações de trocas com seus vizi
nhos. Sem entrar em detalhes, o jornal 
se referiu ao tema da comercialização 
de grãos e de milho com Ruanda e com 
a Tanzânia, respectivamente. Segundo 
essa denúncia, Ruanda tentou mudar o 
acordo, exigindo café em vez de grãos. 
No caso dos acordos com a Tanzânia, 
trocava-se milho por transformadores 
elétricos, mas os Estados Unidos ten
taram boicotar o acordo, oferecendo o 
cereal gratuitamente para a Tanzânia. 

Museveni também acusou funcioná
rios do Banco Central de Uganda e do 
Ministério do Comércio de ter colocado 
obstáculos aos trâmites, pela falta de 
"propinas". Houve sanções nas duas 
instituições. Num dos casos, um funcio
nário do Ministério do Comércio fugiu 
para a Europa quando suas manobras 
na importação de açúcar foram desco
bertas, pois ele dera preferência a uma 
companhia que supostamente oferecia a 
"comissão dos 10%" 

terceiro mundo - 9 



Técnica , , 
reune pa1ses 
de língua 
portuguesa 

D As Segundas Jornadas de Enge
nharia dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa reuniram, no final de abril, 
no Rio de Janeiro, representantes de 
Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, 
Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé 
e Príncipe para debater assuntos rela
cionados com telecomunicações, recur
sos naturais, saneamento básico, in
dústria e desenvolvimento. 

"Essas Jornadas de Engenharia 
aglutinam o que há de maior interesse 
na engenharia dos sete países de língua 
portuguesa, que se reúnem para trocar 
experiências, buscando a realização de 
tarefas prioritárias de desenvolvimento 
social e tecnologia apropriada a cada 
região", disse o coordenador-geral do 
evento, Mauro Viegas. Ele ainda assi
nalou que esse tipo de encontro sempre 
envolve troca e prestação de serviços, 
de país a país. 

A existência de problemas seme
lhantes nos sete países de língua portu
guesa é reconhecida como base do en
contro, que permite troca de experiência 
útil a cada participante. 

1 

O engenheiro angolano Azancot de Menezes 

O engenheiro português Luiz Gui
maraens Lobato destàca que "os sete 
países têm estrutura sócio-econômica 
muito semelhante e as tecnologias de 
que necessitam têm, igualmente, gran
de semelhança - rodovia!:, astradas de 
ferro, habitação, novas indústrias etc. -
na escala de cada país". 

Realizadas em clima de muita euforia 
e conversação, as Segundas Jornadas 
serviram para constatar que, se por um 
lado a engenharia do Brasil e Portugal 
vão bem - apesar dos paradoxais 45 mil 
engenheiros brasileiros desempregados 

Os cerca de 500 engenheiros africanos, portugueses e brasileiros, nas li Jornadas de Engenharia 
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-, do lado africano a realidade revela-se 
um pouco mais complexa. Ela envolve 
reminiscências de um passado colonial 
ainda recente, guerras de libertação na
cional, sucessivos ataques fronteiriços 
(em Angola e Moçambique), fome e 
analfabetismo generalizados. 

"O tipo de colonização da Guiné-Bis
sau foi baseado nos capatazes e na mo
nocultura do amendoim", explica o se
cretário de Recursos Naturais da Guiné
Bissau, João Gomes Cardoso, acres
centando que, "com a guerra, houve a 

destruição dos diques e, em 74, veio a 
crise do petróleo. Além disso, vivemos 
a falta de quadros e de recursos finan
ceiros". 

Para o engenheiro guineense, a inte
gração de seu pais no contexto interna
cional passa pelo Brasil e por Portugal. 
"Eu sempre digo que a nossa luta foi 
contra o governo fascista português e 
não contra o povo português. No nosso 
caso, os países limítrofes são de coloni
zação francesa. Portanto, a abertura é 
realmente para o Brasil e a nossa co
munidade lingulstica. Por mais diferen
ças ideológicas que existam entre nós, 
esse é o caminho. As nossas afinidades 
culturais são evidentes". 

Chefe da delegação cabo-verdiana 
nas Segundas Jornadas, o engenheiro 
António Nascimento da Graça diz que 
esse tipo de encontro fortalece o inter
câmbio permanente, sobretudo as rela
ções econômicas e acadêmicas, técnicas 
e culturais. "Hoje estamos carentes de 
quase tudo. Carentes de infra-estrutura 
urbana, transportes, hospitais etc. As 
áreas que mais nos interessam são o 
saneamento básico, a habitação popular 
e a formação técnica profissional". 

"Para nós, as Jornadas são impor
tantes porque são uma forma de apren
der com os outros países e, depois, con
seguir que se faça a transferência de co
nhecimento que não ocorreu antes da 
independência", diz o chefe da delega
ção moçambicana, António Casimiro. 

Para Moçambique, o fundamental é a 
transferência de tecnologia. "Estamos 
procurando substituir as exportações 
dos produtos acabados. A agricultura é 
o setor de maior atenção. Depois, o in
dustrial e serviços", acrescenta o mo
çambicano, que denunciou em plenário 
a situação de guerra e desestabilização 
provocada pela África do Sul em seu 
pais. 



-

Moçambique e Angola vivem até 
hoje, mais de uma década após a inde
pendência, a terrível situação das agres
sões regulares dos sul-africanos ou de 
seus mercenários que invadem as fron
teiras, arrasando a agricultura, des
truindo as vilas e a vida dos campone
ses. 

"No Kwanza Sul, havia uma empre
sa, fazendo um excelente trabalho. 
Eram mil hectares de milho, 600 hecta
res de arroz, havia mandioca etc. Vie
ram então os terroristas da Unita, grupo 
apoiado pela África do Sul, e acabaram 
com tudo. Mataram os trabalhadores 
angolanos e sequestraram dois enge
nheiros brasileiros. Os brasileiros eles 
não matam, mas o angolano é morto na 
hora! O projeto fo.i abandonado ... ", 
conta o engenheiro agrônomo angola
no, Azancot de Menezes. Em regiões 
urbanas, mais seguras, porém, os pro
jetos mistos continuam, como a cons
trução da barragem de Maputo, em Mo
çambique, onde atua a empresa brasi
leira Engerio e a barragem de Capanda, 
em Angola, que será uma das maiores 
do continente africano, construída pela 
empresa brasileira Odebrecht. 

Encerradas com um jantar em gran
de estilo, as Segundas Jornadas de En
genharia previram um futuro otimista 
de intercâmbio entre os países de língua 
oficial portuguesa. Nesse sentido, a se
mente de um possível Mercado Comum 
foi lançada oficialmente. Por que não? 
Se o modelo da Comunidade Britânica 
funciona a pleno vapor há 30 anos e a 
França também adotou esse modelo há 
10 anos, facilitando a entrada de bens e 
serviços entre os países de mesma ex
pressão linguística? A idéia lançada há 
dois anos só tende a crescer. 

"Esse momento torna-se particular
mente importante para a formação des
se bloco, a partir da abertura de um ca
nal de língua portuguesa no Mercado 
Comum Europeu, com a entrada de 
Portugal na Comunidade Econômica 
Européia", considera o engenheiro 
Matheus Schnaider. E, com isso, foi da
da a partida. A lição das Segundas Jor
nadas de Engenharia é que os pa~es 
não podem pensar suas relações fora da 
interdependência. Apesar das diferen
ças, a problemática desses países se re
flete numa mesma equação: como 
construir o desenvolvimento com escas
sez de recursos. 

Dulce Tupy 
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Paz e segurança 
internacional 
D Com o patrocínio do Instituto Uni-

versitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (luperj) e da Fundação Ford, a 
Associação Internacional de Pesquisas 
da Paz (lpra) está promovendo no Rio 
de Janeiro uma série de seminários so
bre o tema "Segurança Internacional e 
Paz". Coordenados pelo professor Cló-
vis Brigagão, secretário geral do lpra no 
Brasil, os seminários estão sendo dados 
por especialistas internacionais no as
sunto. 

Segundo Clóvis Brigagão, "o objeti
vo é iniciar um processo de capacitação 
sobre uma área de estudo e pesquisa 
pouco desenvolvida no Brasil, impor
tante .na definição de políticas governa
mentais". 

Para o primeiro desses seminários -
realizado em 4 de junho passa.do-, fo
ram convidados Carlos Portales, pes
quisador da Federação Latino-America
na de Ciências Sociais (Flacso) e mem
bro da Associação Chilena de Pesquisa 
da Paz, e Laura Madalengoitia, pesqui
sadora e secretária executiva da Asso
ciação Peruana de Pesquisa da Paz. Eles 
analisaram o tema "Segurança regional 

~ 
no contexto da democratização da .9 

vo" .. Em Bogotá, a situação não anda 
nada boa para os "psicólogos dos po
bres", como são chamados pela popula
ção: nos últimos dois meses, 25 estabe
lecimentos foram fechados e o espáço 
publicitário destinado aos "cr,onistas do 
além" foi reduzido consideravelmente, 
tanto nas rádios quanto nos jornais. Se
gundo "Índio Amazônico", o maior 
bruxo de Bogotá, é "a própria inquisi
ção que está ressurgindo das cinzas, só 
que na pele dos governanlés". 

Terapia popular 
versus drogas 

D Os dados são dramáticos: dois mi
lhões de adolescentes peruanos (a 

população do Peru está estimada em 
torno dos 18 milhões de habitantes) são 
viciados em drogas. E o pior, esta pes
quisa, realizada pelo Escritório do Me
nor, órgão do Ministério da Justiça, 
garante que 90% desses jovens perten
cem às classes média e baixa, ficando, 
então, à margem dos tratamentos de 
reabilitação oferecidos a preço de ouro 
pelas clínicas especializadas de Lima. A 
situação, totalmente insustentável, me
lhorou um pouco para esses jovens com 

América Latina". Ambos enfatizaram a ~ 
necessidacle de se mudar na América ~ 
Latina o conceito de segurança, "tradi- fü 
cionalmente definido pelos militares". 
"A noção de 'segurança nacional' - res
saltaram - parte da definição de uma 
'ameaça global', externa, que se projeta 
ideologicamente dentro da sociedade. A 
consequência disso é que os problemas 
sócio-políticos terminam sendo defini
dos a partir de uma perspectiva militar". 

A " inquisição " 
colombiana 

D Uma verdadeira "caça às bruxas" é 
o que está ocorrendo, hoje, na Co

lômbia. Literalmente falando. O gover
no colombiano, carregando a cruz e a 
espada, resolveu assumir uma guerra 
pública contra os estabelecimentos de
dicados à prática de bruxarias, magia 
negra, parapsicologia e afins, através da 
campanha "Pela saúde mental do po-

a criação do Centro de Reabilitação de 
Nana (um bairro da capital). 

O diretor dessa entidade, mantida 
por voluntários e por organismos inter
nacionais através de doações, é o médi
co Rafael Navarro que garante que o 
tratamento é feito exclusivamente atra
vés de uma terapia comportamental, 
dispensando qualquer tipo de medica
mento. Em cinco anos de existência, o 
Centro de Nana recuperou 104 jovens, 
sendo que apenas quatro pertencentes a 
famílias abastadas. Uma gota d'água no 
grande deserto do tráfico de drogas. 
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Jacarta: uma i 
~ 
f esperança 1 

D Os habitantes dos bairros ma~ginais 
da periferia de Jacarta, capital da 

Indonésia, agora têm uma esperança 
vinda da pequena organização não-go
vernamental Panca Bakti, que há vários 
anos dedica-se à construção de mora
dias para os habitantes·de favelas da ci
dade. 

Mantida por doações provenientes 
tanto da Indonésia quanto do exterior, a 
organização, que é dirigida por um ex
morador de bairros marginais, reas
sentou milhares de famílias, desde a sua 
fundação, em 1981. 

O trabalho é realizado pelo regime 
de ajuda mútua. A Panca Bakti contribui 
com o terreno e com o material de 
construção e o próprios interessados 
constróem as casas nos fins de semana 
ou durante suas horas livres. 

Caribe: mais -cooperaçao 
D Os países caribenhos estudam a 

possibilidade de criar um organis
mo que coordene os três principais pro
gramas de cooperação comercial, de 
tratamento preferencial às exportações 
da Comunidade Caribenha (Caricom). 

Os três programas - a Iniciativa para 
a Região do Caribe (ICC), a Caribcan e a 
Convenção de Lomé Ili -, criados res
pectivamente pelos Estados Unidos, 
Canadá e Europa, foram analisados re
centemente num seminário realizado 
em Kingston, Jamaica. 

O encontro foi otganizado pelo De
partamento de Assuntos Externos do 
Canadá e contou com a participação de 
funcionários dos ministérios das Rela
ções Exteriores dos países caribenhos. 
Segundo os organizadores, o encontro 
foi planejado para que os países da re
gião tirem o máximo proveito da Carib
can, que foi criada no ano passado. Pela 
Caribcan, que tem um prazo de vigência 
de 12 anos, os produtos exportados 
para o Canadá pela Caricom gozam de 
uma isenção de impostos alfandegários 
de99%. 

Ao terminar o evento, Pat Thomp-
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Os habitantes aos Da1rros marginais de Jacarta constroem novas moradias 

A partir do momento em que os be
neficiários estejam estabelecidos na sua 
nova moradia, a organização esforça-se 
em torná-los auto-suficientes, orientan
do-os na formação de cooperativas e 
ensinando-lhes ofícios diversos. 

Para seus críticos, a Panca Bakti ê ex-

cessivamente paternalista, mas seu fun
dador coloca a questão em outros ter
mos: "Que ajuda oficial os mais pobres 
do Terceiro Mundo podem esperar? Em 
Jacarta, eles estão recebendo ajuda 
para saírem das favelas com seu próprio 
esforço". 

Os produtos exportados do Caribe para o Canad6 goiam de lsençoes arranaegarias 

son, diretor da Associação Caribenha de necessitam de sócios comerciais que 
Indústria e Comércio (Acic), declarou lhes permitam o acesso a capital e tec-
que as empresas caribenhas também nologia. 

-



Oriente 
Médio 

Com o assassina to de Karami, desaparece uma 
das principais figuras da pohtica libanesa 
e .uma das poucas que apostava na pacificaGào 

Morre uma esperança 

Karami (foto menor) morreu ao explodir urna bomba no helicóptero em que viajava (na foto maior, guardado por soldados) 

Juan·carlos Gumucio· 

A 
poderosa carga explosiva era 
apenas um pouco maior do que 
um pacote de cigarros comum. 

Tinha sido colocada atrás do encosto da 
poltrona reservada para o primeiro-mi
nistro muçulmano Rashid Karami, no 
helicóptero militar que, como todas as 
segundas-feiras, fora buscá-lo para um 
vôo de 20 minutos. 

Karami tinha passado o fim de se
mana com sua família na cidade por
tuária de Trípolí e voltava para Beirute 

* De Beirute, com exclusividade para "terceiro mun
do". O autor é um jornalista boliviano que vive hé muitos 
anos na capital libanesa, setor ocidental. É correspon
dente de "Excelslor", do México, da "CBS News", "The 
London Times" e do "Dlarlci 16", de Madrl. 

1 Rashld Karaml costumava aflnmar que os sírios e os 
libaneses são "lnmãos separados por uma fronteira artlll· 
clal". 
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Ocidental na manhã do dia 12 de junho 
passado. Voltava, sem dúvida, com 
grande inquietação. Quatro semanas 
antes, o respeitado político sunita de 65 
anos de idade tinha renunciado ao seu 
cargo de primeiro-ministro. Sua renún
cia, "feita perante o povo e não diante
do presidente" - cuja autoridade ele re
sistia em reconhecer - foi interpretada a 
princípio como manobra para unificar 
as facções libanesas divididas, como um 
ardil político para ganhar um voto de 
confiança, principalmente depois de 
suas demonstrações de amizade para 
com a Síria. 

Karami viajava de Trípoli, sua cidade 
natal, para Beirute sem nenhum motivo 
que justificasse seu proverbial otimis
mo, frequente alvo da crueldade de 
certos humoristas políticos. O seu gabi
nete estava dividido há mais de ano e 

meio; a possibilidade de efetuar um 
diálogo entre as organizações cristãs e 
muçulmanas libanesas, patrocinado 
pela Sfria, continuava remota; as divi
sões no campo muçulmano estavam 
minando perigosamente a sua coerên
cia, com tudo o que isso implica na 
guerra civil libanesa; e a economia -
milagrosa sobrevivente de 12 anos de 
violência - finalmente tinha sucumbido. 

Um crime com muitas implicações 

O primeiro-ministro morreu instan
taneamente. A carga, pelo que parece, 
ativada por controle remoto, abriu um 
enorme buraco na fuselagem do heli
cóptero "Puma", obrigando-o a fazer 
uma aterrissagem de emergência. Ape
nas dois dos 11 passageiros safram le
vemente feridos. O único morto foi Ka-
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.. 
O povo, emocionado, carrega o ata6de de Rashid Karami 

rami, cujas costas ficaram destroçadas. elimina um dos principais defensores do 
Um trabalho de alta precisão que mer- princípio, que tanto irrita a direita cristã, 
gulhou o país numa nova crise. de que o líbano e a Síria são países ir-

A morte de Karami é para o líbano mãos que compartilham do destino e da 
muito mais do que o seu desapareci- causa árabe, militante e antiisraelense. 
menta físico. Ele tinha sido primeiro- A explosão a bordo do helicóptero 
ministro em nove ocasiões e seus vín- teve, sem dúvida, um efeito maior do 
cuias com a Síria1 o tinham tornado que os 133 atentados a dinamite contra 
uma espécie de pró-cônsul, detentor de as forças sírias que ocuparam Beirute 
um amplo poder do qual, no entanto, Ocidental em fevereiro passado, a con
nunca abusou. Era um lutador incansá- vite de Rashid Karami e outros líderes 
vel em favor da pacificação do líbano muçulmanos. Foi precisamente o deslo
sobre bases justas, mas no final tinha camento de cerca de oito mil soldados 
perdido parte da sua confiança nessa sírios no setor muçulmano que exacer
solução, diante da complexa e violenta bou o ãnimo dos cristãos, encabeçados 
realidade de um país destruído por mais pelo próprio Gemayel, que classificou a 
de uma década de fratricídio, pela ocu- presença de tropas sírias na capital liba
pação estrangeira e pela evidente indi- nesa como uma violação à soberania 
ferença de países amigos que, com fre- nacional. 
quência, fechavam os olhos diante do Os sírios são atualmente o principal 
drama libanês. fator de poder no líbano, mas fracas-

Os dirigentes muçulmanos do país saram em colocar em marcha um plano 
não duvidam de que por trás do atenta- de paz, anunciado em dezembro de 
do contra Karami esteja a mão do servi- 1985, que ·estabelecia as bases para uma 
ço secreto de Israel e dos seus agentes nova convivência entre cristãos e mu
no exército cristão, nas milícias falan- çulmanos. 
gistas e, inclusive, nos círculos que cer- Os cristãos - que mantêm a maior 
cam o presidente cristão Amin Gema- fatia do poder em virtude de um acordo 
yel. Todos eles negam qualquer ligação não-escrito, concebido quando a França 
com o crime. deu a independência ao líbano em 1943 

- rejeitaram a i"niciativa síria, alegando 
Um golpe para a Síria que fazia muitas concessões à preterida 

maioria muçulmana libanesa. 
A morte de Kar-ami - um rico mem- A Síria mantém, desde 1976, mais de 

bro da seita muçúlmana sunita - desfere 30 mil soldados no vale de Bekaa e no 
um duro golpe nos planos sírios, pois norte do Líbano (um país territorial-
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mente menor do que as ilhas Malvinas, 
mas situado numa área de alto valor 
estratégico no ponto mais candente do 
conflito árabe-israelense). 

Uma longa lista 

A lista de suspeitos do assassinato de 
Karami é longa. Os falangistas maroni
tas nunca esconderam seu rancor pela 
política pró-síria do primeiro-ministro 
desaparecido. Inclusive já tinham amea
çado o presidente Gemayel de tirar-lhe 
o apoio político se continuasse demo
rando em aceitar a anunciada renúncia 
do primeiro-ministro. 

Por outro lado, os vínculos de Kara
mi com os sírios e a sua amizade pes
soal com o presidente Hafez el Assad 
também o tornavam um inimigo para 
os israelenses. Não é difícil imaginar 
que aparecerão outras teorias, umas ba
seadas nas rivalidades entre muçulma
nos sunitas e xiitas, outras vinculando a 
morte de Karami à recente decisão do 
Parlamento libanês de revogar o cha
mado "Acordo do Cairo", que há 17 
anos deu uma capa legal à presença da 
Organização de Libertação da Palestina 
(OLP) no líbano. As hipóteses que 
correm nos círculos políticos da região 
também não descartam "a conexão sí
ria". Essa é a idéia que corre entre 
aqueles que garantem que Karami tinha 
se tornado um obstáculo para planos 
sírios mais ambiciosos. 

-



Carros blindados sírios chegam. em fevereiro passado, a Khalde, ao sul da capi1211 

No entanto, não é necessário ser i 
muito perspicaz para observar certos ~ 
fatos concretos em meio ao emaranha- .e 

'te 
do de teorias e hipóteses: o helicóptero ~ 

pertencia ao exército libanês e era co- < 
mandado por oficiais cristãos. O apare
lho decolou de uma base que está sob 
controle de militares cristãos e, nas se
manas que antecederam o atentado, ti
nham circulado insistentes rumores no 
sentido de que agentes de Israel andam 
livremente pela Beirute Oriental (o setor 
cristão da dividida capital libanesa). 
Muitos analistas vêem nessa eventuali
dade o primeiro indício de uma nova e 
sólida amizade entre Israel e seus alia
dos falangistas com militares ultradirei
tistas e anti-sírios. 

O presidente Gemayel, num gesto, 
antes de tudo, formal, prometeu uma 
exaustiva investigação e um castigo 
exemplar para os assassinos de Karami. 
Horas depois do anúncio, o Palácio pre
sidencial de Baabda foi abalado por três 
explosões. Parecia que a artilharia mu
çulmana queria manifestar seu ceticis
mo em relação à eventualidade dessa 
punição. Na verdade, no Líbano, os as
sassir:iatos políticos nunca são esclareci
dos (nem sequer foi esclarecida a morte 
do próprio irmão de Gemayel, Bachir, 
presidente eleito que foi vítima de um 
atentado na sede do governo). Os as
sassinatos ficàm, como as vítimas, en
terrados para sempre. • 
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Chipre 

A "encruzilhada 
da morte·'' 
Aparentemente calma, essa ilha do mar 
Mediterrâneo tornou-se a nova Meca das drogas, 
das armas e do terrorismo na região 

Alberto B. Mariantoni 
i 
l 

--------------- <li 

P 
ara o viajante que se arrisca a 
passar alguns dias perto do 
Oriente Médio, a ilha de Chipre 

e, mais precisamente, a sua parte su
doeste ou greco-cipriota (não confundir 
com o Estado turco de Chipre do Norte, 
proclamado em 1983) pode parecer um 
pequeno paraisa ou o último pedaço do 
Ocidente antes do inferno. Melhor ain
da, para alguém que, tendo deixado o 
Oriente Médio com sucesso, escolha fa
zer escala no aeroporto ou no cais de 
Larnaca ou no ainda no porto de Limas
sol. 

Esses viajantes, ao chegarem, além 
do trânsito rodoviãrio com mão à es
querda (uma regulamentação adotada 
depois da ocupação britânica da ilha), 
não verão nada de especial. Muito pelo 
contrãrio, cidades cheias de gente e 
transbordando de artigos e mercadorias 
de todo tipo. Cidades repletas de hotéis, 
clubes noturnos, discotecas, bares, ca
fés, luxuosos restaurantes, lojas multi
cores, bancos e milhares de escritórios 
de negócios e de "import-export". Uma 
espécie de Beirute dos anos 60-70. 

Essa aparência despreocupada e sem 
problemas em nenhum caso faria des
confiar da existência de uma outra rea
lidade: a dos traficantes de armas e de 
drogas, "espiões" à escuta, guerrilhei
ros em treinamento para o combate ou 
terroristas escondidos sob falsa identi
dade. 

Assim, essa terra outrora de Afrodite 
(a deusa grega da Beleza e do Amor) 
tornou-se a "encruzilhada da morte". 

É lã que se "refina" a droga libanesa: 
toneladas de haxixe e centenas de qui
los de herolna provenientes do vale de 
Bekaa e da planlcie de Akkar, hoje sob 
controle slrio. É lã que são selecionadas 
as "ordens de compra" das diversas mi-
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TURQUIA 

A ilha de Chipre (9.251km2) está situada na parte 
oriental do mar Mediterrâneo, próximo às costas da 
Turquia. O povo cipriota (600 mil habitantes, em 
1983) é formado pelas comunidades de origem 
grega (80%} e turca {18%} 

!leias libanesas, de onde partem para as 
fãbricas de armas romenas ou búlgaras. 

A Chipre chegam os mísseis, as gra
nadas, as metralhadoras de assalto AK-
47, os morteiros e as munições de todo 
tipo que irão, depois, fomentar o horror 
no Ubano. De lã, as armas são reexpe
didas, por iates ou barcos de pesca, para 
os portos libaneses de Khalden, Junieh, 
Saida e Tiro. 

Em Chipre, as mais diferentes orga
nizações têm suas bases médio-orien
tais: o serviço secreto inglês, o Mossad 
israelense, a Força-17 (tropas de elite) 
da OLP, a DEA (Drug Enforcement Ad
ministration) norte-americana, o Asala 
(grupo armado armênio), a FPLP (Força 
Popular de Libertação da Palestina) de 
George Habbash, a FPLP-CG de Ahmed 
Jibril, a FDPLP de Hawatmeh, o PDK 
curdo, os grupos de Abu Nidal, os servi
ços de inteligência slrio, iraquiano, ira
niano, líbio, eglpcio ... 

De janeiro a dezembro do ano pas
sado, segundo dados oficiais, mais de 

900 mil pessoas passaram por Chipre, 
dos quais 22 mil kuaitianos, 83 mil liba
neses, 42 mil tunisianos: praticamente 
todos eles viajantes com passaportes 
falsos. 

Mais de 86 mil containers (oficial
mente cheios de sabão, produtos ali
mentlcios e mãquinas agrlcolas) transi
taram durante o ano passado pelo cais 
de Larnaca e, durante o mesmo perío
do, mais de 700 mil navios foram recen
seados em diferentes portos cipriotas. 

Empresas marltimas, como a Deut
fracht Seereederi Rostock (DSR) alemã
oriental, e a Jeropoulos and Co. Ltd., ci
priota, que têm seus luxuosos escritó
rios na avenida Roosevelt, em Limassol, 
e são administradas pela mesma pes
soa, Doros Jeropoulos (um deputado 
do partido do presidente Kiprianou, 
eleito por Limassol), dirigem 95% do 
trãfico de mercadorias do país e mono
poLizam a maioria dos transportes ma
rítimos. 

O "milagre" econômico 

Segundo inúmeras denúncias, as 
autoridades cipriotas, apesar das pres
sões da DEA e do Mossad, continuam a 
fechar os olhos para as atividades des
sas companhias. Hã quem diga que 
preferem tirar proveito do conflito no 
Ubano, favorecendo as trocas que 
ocorrem no seu território e cobrar im
postos sobre os containers em trânsito, 
em vez de controlarem o que eles de 
fato contêm. Ao mesmo tempo, a políti
ca oficial incentiva os estabelecimentos 
industriais e comerciais a exercerem a 
sua atividade a partir de Chipre em dire
ção aos países do Oriente Médio. São os 
famosos empreendimentos off-shore, 
dos quais, mais de três mil, em 1986, 
foram registrados apenas em Nicósia. 

Empresas que, de fato, fizeram o 
"mJlagre" econômico de r.hipre, com 
uma taxa de crescimento anual de 3,6%, 
desemprego reduzido a 4% da popula
ção ativa, uma inflação abaixo dos 5% e 
uma dívida externa inferior a um bilhão 
de dólares (35% da receita nacional). 
Um "milagre" que, provavelmente, não 
teria podido se ·realizar, se a ilha de Chi
pre tivesse continuado a exportar os 
seus vinhos rosé e as suas batatas para 
a Inglaterra e para a Comunidade Eco
nômica Européia (CEE). 



América 
Latina 

O aumento dos antagonismos internos 
e a ingerência externa criam sérios desafios 
ao governo de Bouterse, no poder desde 1982 

Uma mudança de rumo 
Andr{Js Serbin • i 

---------------- o· 

Sranang, minha pátria. Espero 

' ' rever-te algum dia. O dia em que 
todos os teus sofrimentos te-

nham acabado". Em 1934, o escritor e 
dirigente político surinamês Antón de 
Kom, exilado na Holanda, escreveu es
tas linhas ao finalizar seu livro "Nós, os 
escravos do Suriname". Mas não con
seguiu realizar em vida seu deSfijo. Meio 
séc"uJo depois, os sofrimentos ainda ..... 
persistem. 

Último vestígio da colonização ho
landesa na parte continental da América 
do Sul até 1975, um dos três membros 
do Reino da Holanda, o Suriname, ao 
chegar à independência, sofria todas as 
sequelas de sua herança colonial: uma 
economia dependente da produção e 
exportação de baux\ta (quinto produtor 
e terceiro exportador mundial) e da as
sistência da metrópole; uma sociedade 
dividida por profundos antagonismos 
étnicos originados na imigração forçada 
de escravos africanos e de trabalhado
res indianos, indonésios e chineses, 
juntamente com a existência de comu
nidades indígenas e de um significativo 
setor de descendentes de escravos ci
marrones 1, sem contar com a presença 
nefasta dos fazendeiros e administra- . 
dores europeus; um sistema polltico 
parlamentar estagnado pela polarização 
entre dois blocos políticos adversários, 
o National Party Combination (NPK), 
reunido em torno do grupo africano e 
com apoio de setores indonésios, e os 
partidos que se congregam no Partido 
Indiano da Reforma Progressiva (UHP), 
incluindo setores indianos, indonésios e 

* Antropólogo e cientista polRlco. Diretor do Instituto 
Venezuelano de Estudos Sociais e PolRlcos (lnvesp) e 
presidente da Carlbbean . Studles Assoclatlon. Autor de 
"Naclonallsmo, etnlclsmo e polRlca na Repóbllca coope
rativa da Guiana•, "GeopolRlca das relações da Vene
zuela com o Carlbe" e "A Venezuéla e as relações na ba· 
ela do Carlbe". 

1 Diz-se dos escravos que na Aroorlca Latina fugiam 
para o campo ou para as montanhas, em situação seme
lhante à dos quilombos no Brasil. 
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Desi Bouterse: vai vêns num quadro crítico 

cimarrones, o Partido do Povo lndoné
.sio e o Partida Progressista Bush Ne
gro. 

A independência de 1975 

Em meio a essa polarização, nas elei
ções de 1973, cinco anos depois da ins
tauração do sufrágio universal na ·colô
nia, o bloco NPK chegou ao poder. O 
primeiro-ministro eleito, Henck Arron, 
iniciou um processo no sentido de ace
lerar a independência da tutela holande
sa, enquanto que a comunidade indiana 
passou a temer um choque étnico pare
cido ao da vizinha Guiana e começou 
um êxodo par~ a Holanda. 

No entanto, enquan.to a Holanda 
apoiava a iniciativa da independência, 
ocorreu uma série de acontecimentos 
políticos. Um deles foi a paralisação das 
atividades do Parlamento por causa das 
permanentes detecções e novas incor
porações dos representantes dos dois 
blocos de parlamentares. Apesar disso, 
em outubro de 1975 é aprovada a nova 
Constituição e declarada a independên
cia do Suriname.- • 

As primeiras eleições posteriores à 
independência reconstituem o quadro 

de- estancamento anterior entre os dois 
blocos do Parlamento. 

O "golpe dos sargentos" 

Cinco anos depois da independência,. 
ocorreu um golpe militar, em fevereiro 
de 1980, originado nas reivindicações de 
classe dos suboficiais do exército. O 
chamado "golpe dos sargentos" levou 
ao poder um grupo de militares carac
terizado' pela ausência de colocações 
políticas e ideológicas claras. Eles re
correram ao apoio de diversos setores 
da fraca esquerda local, tanto moderada 
quanto radical, também dividida por· 
lutas intern1:1s, e instauraram um gover-' 
no civil-militar sob a presidência de Jo
hann Ferrier e com o dr. Chin A Sen 
como primeiro-ministro. 

Entre os grupos de esquerda gue 
respaldaram o governo, estavam o 
PNR, um partido nacionalista negro 
com grande apoio sindical, encabeçado 
por Eddie Bruma; o Volks Partij, vincula
do a um dos dirigentes do golpe, o sar
gento Sital (posteriormente dividido 
entre os que apoiavam o governo mili
tar e um setor de oposição ao mesmo), 
e o Palu, um pequeno partido de base 

. camponesa. 
Depois de muitos vaivéns internos, 

foi surgindo como homem forte do pro
cesso o comandante Desi Bouterse, que 
paulatinamente afastou outros dirigen
tes militares de diversas filiações ideo
lógicas. Em março de 1982, a consolida
ção do apoio a Bouterse por parte dos 
setores mais radicais, juntamente com 
as tentativas de constituir uma Frente 
Popular Revolucionária que incorporas
se diversas organizações de base, levam 
Chin A Sen à renúncia. 

Posteriormente, a greve desenca
deada em novembro de .1982 pelo lv?o
derbond, um ·dos sindicatos mais fortes 
do país, levou Bouterse a aceitar a ime
diata convocação para eleições e a reda
ção de uma nova Constituição para o 
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país. Porém, em dezembro do mesmo ~ 
::,~ ano, Bouterse decidiu executar 15 diri-
C!l 

gentes oposicionistas depois de um ~ 
processo marcado pela confusão e de- ~ 

sinformação. ..: 
Diante desses fatos, a Holanda reagiu 

cortando a assistência financeira pro
metida para o Suriname. Dela depen
diam o aparelho administrativo da anti
ga colônia e alguns dos planos de de
senvolvimento previstos por Bouterse. 
Os Estados Unidos afastaram-se clara
mente do governo surinamês. 

Nesse contexto, o assessoramento de 
setores civis da esquerda radical e a po
sição de progressivo não-alinhamento e 
aproximação com Cuba, Granada e Ni
carágua, assumida pelo governo de 
Bouterse, pareciam marcar uma defini
tiva orientação socialistn ao longo de 
1983. No er,,anto, as companhias Alcoa 
e Billiton, que controlam a exploração 
de bauxita no país, não foram nacionali
zadas, nem foram tomadas medidas de 
cunho radical. 

A ocupação norte-americana de 
Granada em outubro de 1983 marcou o 
fim da experiência esquerdista no Suri
name. O embaixador cubano Oswaldo 
Cárdenas e grande parte do pessoal da 
poderosa embaixada cubana em Para
maribo foram convidados a abandonar 
o país. Os vínculos com a Nicarágua se 
diluíram rapidamente, enquanto novos 
atores pareciam tomar um papel mais 
ativo no cenário-surinamês, entre eles o 
Brasil. A nova orientação, porém, não 
modificou a atitude dos Estados Unidos 
nem da Holanda, a qual manteve a exi
gência de uma democratização do país. 

Nesse contexto, o Suriname voltou a 
ser notícia nos últimos meses, dessa vez 
por causa de uma ofensiva guerrilheira 
na zona fronteiriça com a Guiana Fran
cesa, que afetou a produção de bauxita 
na região oriental. O dirigente da guer
rilha, Ronnie Brunswijk, é uma antigo 
guarda-costas de Bouterse, de origem 
cimarrona e com fortes laços com as 
comunrdades cimarronas (Bush-Ne
groes) da zona, cujo aliado civil é o ex
primeiro-ministro Chin A Sen, respal
dado por grupos de exilados suriname
ses na Holanda. O apoio cimarron à 
guerrilha aparentemente aguçou as ten
sões existentes entre os negros crio/los, 
descendentes dos escravos, e os Bush
Negroes do interior, a ponto_d..e se falar 
de uma campanha de extermínio destes 
últimos por parte das tropas do gover
no. 
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Com 163.265k2 de superffcie continental e uma 
população de 352.041 habitantes, em 1980, o 
Suriname ocupa uma posição geopolftica 
privilegiada no mapa da América do Sul. A 
produção e exportação da bauxita e assistência da 
ex-metrópole (Holanda) condicionam o seu 
desenvolvimento econômico independente 

Esses choques étnicos se articulam 
com uma significativa inversão da situa
ção política predominante no início 
desta década. Os três principais partidos 
do país, junto com os grupos empresa
riais e alguns sindicatos, apóiam o pro
cesso de democratização iniciado por 
Bouterse em julho deste ano. Entre os 
sindicatos que estão nessa posição fi
gura o Moderbond, duramente reprimido 
em dezembro de 1982 e cujo dirigente 
Cyril Daal foi um dos 15 fuzilados por 
Bouterse. 

O poderoso sindicato dos trabalha
dores da bauxita, C-47, porém, se in
corporou às discussões que parecem le
var à redação de uma nova Constitui
ção. O lançamento da Constituição deve 
ser seguido de um plebiscito para apro
vá-la em um período não maior do que 
seis meses, de acordo com a agenda 
estabelecida pelo governo. Está previs
ta, em seguida, provavelmente em um 

meiras 
1980. 

Perspectivas-incertas 

As intenções democratizantes do go
verno de Bouterse e as mudanças na 
situação política interna não parecem 
ter afetado substancialmente a posição 
da Holanda (a oposição ao comandante 
continua contando com o apoio de se
tores emigrados e oficiais holandeses) 
nem a dos Estados Unidos, que joga 
com a possibilidade de uma intervenção 
ao estilo de Granada. Por outro lado, 
apesar da França ter desmentido qual
quer participação no apoio à guerrilha 
de Brunswijk, é óbvio que está preocu
pada com as consequências que pode 
ter a instabilidade política do Suriname 
no vizinho território da Guiana. 

Outros atores surgem nessa crise. 
Bouterse realizou duas viagens a Trípoli 
em busca de ajuda econômica, que ge
raram uma onda de rumores não-con
firmados sobre a chegada de tropas lí
bias ao Suriname para apoiar o gover
no. Essas versões aumentaram as preo
cupações norte-americanas acerca da 
situação, apesar da distância oficial to
mada em relação a Cuba e Granada. 

Por seu lado, o Brasil, que nos últi
mos anos tem aumentado sua presença 
no país através de programas de coo
peração e assistência, tem se mantido 
significativamente em silêncio. No en
tanto apóia, junto com a Venezuela, o 
processo de democratização recente
mente iniciado. 

Nesse quadro, a recente viagem do 
embaixador Heidweller a Caracas, Bo
gotá e Brasília aponta no sentido de 
consolidar as aspirações democráticas 
do comandante Bouterse e de conseguir 
um apoio latino-americano, que even
tualmente possa levar a uma recompo
sição das relações com a Holanda e ao 

reinício de sua assistência econômica. 
O recrudescimento dos choques étni

co-políticos internos, juntamente com a 
crescente ingerência de atores externos, 
no contexto de uma substancial fragili
dade do sistema político herdado da 
ocupação colonial holandesa, formam 
um quadro que torna o Suriname um 
país geopolíticamente complexo. E essa 
situação necessariamente repercute nas 
duas Guianas, no Brasil, Colômbia e 
Venezuela, no Caribe insular e, obvia
mente, nos Estados Unidos. • 

.. 
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Bolívia-Chile 

Fracassam 
• ll/l/tal as negoc1açoes 

O veto militar chileno provoca reaGões 
em La Paz e o próprio presidente Estenssoro 
lidera as manif estaGÕes populares de protesto 

O chanceler Bedregal: "O assunto da saída ao mar para a Bolívia foi debatido" 

José Bottaro 

A 
iniciativa boliviana de solucionar 
o secular conflito com o Chile 
está ameaçada pela intransigên

cia dos militares chilenos. As conversa
ções mantidas em Montevidéu, há pou
co mais de dois meses, pelos chancele
res boliviano, Guillermo Bedregal, e 
chileno, Jaime Dei Valle - nas quais se 
debateram propostas concretas para 
permitir a saída da Bolfvia para o mar -
esbarraram no veto dos militares chile
nos, expresso pelo ministro da Defesa, 
almirante Patr'icio Carbajal, e pelo co
mandante-em-chefe da marinha, almi
rante Toribio Merino. 
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A recusa provocou uma nova fase de 
tensão entre os dois países, exigindo, 
inclusive, a proteção militar ao consula
do chileno em La Paz, ameaçado pela 
revolta popular. O próprio presidente 
Victor Paz Estenssoro esteve à frente de 
um ato público, que levou uma enorme 
multidão ao centro da capital, onde rea
firmou o desejo boliviano de voltar às 
costas do Pacifico, "usurpadas" pelo 
Chile na guerra de 1879, quando esse 
país anexou o porto de Antofagasta, a 
zona de Mejillones e as ilhas Caracoles. 

O governo de La Paz decidiu rebaixar 
de hierarquia o seu consulado em San
tiago, a mais alta representação diplo
mática na capital chilena desde que La 
Paz cortou relações diplomáticas com o 
Chile, em março de 1976. 

A resolução do governo boliviano de 
diminuir seus vínculos com o Chile foi 
bem recebida pelos círculos locais, que 
pressionam para que sejam cortadas 
também as relações comerciais. A im
prensa de La Paz pede p;:ira os cidadãos 
não comprarem produtos chilenos, que 
inundam o mercado local desde 1985. A 
maioria das agências de viagem retirou 
da imprensa suas ofertas de férias em 
Santiago, apesar de não existir nenhu
ma disposição oficial a respeito. 

O que mais chamou a atenção em 
todo o episódio da negativa chilena a 
qualquer tipo de concessão ao governo 
de La Paz foi a atitude do chanceler 
chileno. Depois de participar das nego
ciações realizadas na capital uruguaia e 
de haver conseguido alguns progressos 
concretos em seu diálogo com o chan
celer boliviano Guillermo Bedregal, 
Jaime Dei Valle, pressionado pelos mi
litares de seu país, negou haver concor
dado com qualquer concessão a Bolívia 
ou qualquer medida que beneficiasse os 
40 mil bolivianos marginalizados· que 
vivem na região em litígio. 

"É um covarde", foi a reação de Be
dregal diante da retratação de seu cole
ga chileno. "Está mentindo. O tema da 
saída ao mar para a Bolívia foi debati
do". 

Uma saída soberana 

Pode se adiantar a(guma coisa da con
versa e das perspectivas? 

- Defendemos uma saída soberana, 
útil, que garanta uma continuidade no 
exercício de nossas leis. Entregamos 
dois mapas que devem ser analisados 
pelo Chile. Não há prazos, apesar do 
chanceler Dei Valle ter prometido a má
xima rapidez possível. De qualquer for
ma, não se deve esquecer de que o Peru 
tem que ser consultado. 

Por que o Peru não participou dessas 
convr:irsações? 

- Não é o momento. A Bolívia tem se 
dirigido sempre ao Chile para fazer as 
suas reivindicações. No entanto, existe 
um tratado assinado em Lima entre 
Peru e Chile, que determina que este 
país deverá consultar o governo de Alan 
Garcia em relação a toda reivindicação 
territorial da Bolfvia. Mesmo não exis
tindo variantes importantes como exis
tem agora - já que nós não estamos 
mais fazendo reivindicações territoriais 
-, o Chile deve cuidar desse detalhe. 
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Como acredita que o Peru reagirá 
quando for consultado? 

- Sou otimista. Porque a nossa pro
posta é pragmática e seu objetivo é mo
bilizar riquezas que estão em zonas ca
rentes, buscando uma exploração con
junta de recursos agrícolas e energéti
cos, o que terá repercussões positivas 
para as populações da área. 

Depois, porque conhecemos a pro
posta do Apra, que tem se esforçado 
muito para encontrar uma solução para 
o problema da mediterraneidade boli
viana, como fez em relação à devolução 
ao Panamá· da soberania plena do Ca
nal. O projeto nacionalista do MNR é 
ideologicamente afinado com o do Apra 
e pensamos que não existem motivos 
para que o Peru não receba bem um 
acordo com meu país. 

A Boi/via tem U/Tlf!I posição uniforme em 
torno das propostas apresentadas por sua 
delegação? 

- Sempre haverá opositores a um 
acordo - e não somente em meu país-, 
dada a especial sensibilidade existente 
nesse mundo. Apesar dos problemas 
internos que temos, próprios de toda 
democracia, superamos a etapa militar, 
que é um projeto esgotado, e se insta
lou uma psjcologia social profunda. Os 
partidos políticos mais importantes es
tabeleceram as regras do jogo. Além 
disso, a América Latina tem mostrado 
uma consolidação da ordem democráti
ca. 
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Porém, devemos reconhecer que vi
vemos uma crise séria, determinada 
pelo protecionismo hostil dos países in
dustrializado_s. Em nosso caso particu
lar, caiu muito o preço do estanho e há 
uma tendência a buscar substitutos, 
sem levar em consideração as conse
quências que tais políticas podem ter 
em países como os nossos. 

Hoje mais do que nunca precisamos 
da integração. Sabemos que a· demo
cracia representativa não- será viável se 
não a aprofundarmos com soluções 
econômicas integrais. 

Às vezes, as burguesias nacionais ra
ciocinam de forma provinciana e de 
curto prazo, não se dando conta da ne
cessidade de que suas propostas sejam 
assumidas pelas massas como única 
forma de consolidar o anseio comum de 
viver numa democracia sólida. 

Evitar o holocausto 

Como a Boi/via vê o Grupo de Contado
ra e as demais propostas pacificadoras 
para a América Central? 

- Contadora evitou um genocídio 
mas precisa comprometer as grandes 
potências em sua proposta de paz. Se 
não conseg,uirmos que os Estados Uni
dos ou a União Soviética se disponham 
a participar desses esforços, podemos 
chegar ao holocausto na região. Somos 
amigos desses países e nos esforçamos 
em compreender todas . as posições, 

O território boliviano 
ocupa uma sur_rffcie de 
1.098.581km, onde vive 
uma populaçáo de 
5.915.844hab. (censo de 
1981), tendo o espanhol 
como idioma oficial, 
embora a maioria fale 
qul}chua ou aimará. 
Os interesses do 
imperialismo briMnico 
pelo salitre de 
Antofagasta deram 
origem à guerra fratricida 
·entrtl o Chile e a Bolfvia e 
Peru, que durou de 1879 
a 1883. Foi nessa 
ocasláo que a Boi/via 
perdeu sua faixa costeira 
oceánlca para o Chile. A 
"volta ao mar" á uma das 
lutas mais antigas 
travadas pelo povo 
boliviano. 

mas estamos conv~ncidos de que não é 
o momento para os confrontos ideoló
gicos. Se a relação Sul-Sul vigorar na 
América Central, nós, latino-america
nos, teremos mais poder para influen
ciar as grandes potências.-

Por que a Boi/via não integrou Contado
ra? 

- Nossos governos militares descui
daram-se do contexto das relações e 
compromissos regionais. Nosso gover
no atual está disposto a qualquer esfor
ço que lhe pedirem e há diversas formas 
de ajudar propostas pacificadoras. 

Como a Boi/via viu o desfecho da crise 
argentina? 

- Estamos muito preocupados. Na 
minha opinião, a classe política latino
americana em geral não tem um conhe
cimento profundo dos nossos setores 
militares, de qual é a psicologia grupal 
que os caracteriza. Devemos ser muito 
cuidadosos, menos emocionais, para li
dar com uma estrutura de poder onde a 
precariedade institucional tem sido 
permanente. Nesse plano, me refiro es
pecialmente ao meú país, onde no pas
sado houve golpes militares contínuos. 

Destaco que a ação das massas foi 
fundamental na Argentina e o presi
dente Alfonsín soube ter nas suas mãos 
um poder de dissuasão que constitui 
Ul'J1 poderoso meio de reflexão para to
dos nós que acompanhamos de perto a 
problemática de nossos países. • 
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Chile-África do Sul 

OCEANO 

ÍNDICO 

OCEANO ATLÂNTICO 

Sócios militares 
A 

Sandock-Austral, responsável 
pela fabricação de muitos dos 
carros blindados usados pela 

Força Sul-Africana de Defesa (SADF), 
associou-se em partes iguais à compa
nhia chilena Astilleros y Maestranzas de 
la Armada (Asmar), especializada em 
serviços navais e comerciais. O diretor
gerente da firma sul-africana, T.F. De 
Villiers, é o presidente da nova compa
nhia, a Sociedade do Estaleiro do Es
treito de Magalhães (SAEM). O vice
presidente é o contra-almirante chileno 
Harald Rosenqvist. O gerente do esta
leiro é o capitão chileno L. Doren. 

A construção terminou há dois anos 
e o estaleiro já está em plena operação. 
As autoridades militares dos dois países 
demonstraram um grande intP.resse no 
projeto. A cerimônia oficial de inaugu
ração foi presidida pelo almirante José 
Merino, chefe da marinha chilena e 
membro da junta militar liderada por 
Pinochet. 

Segundo a SADF, o estaleiro foi 
construído para conserto e manutenção 
de navios de no máximo 130 metros de 
comprimento e quatro mil toneladas. 
Nas instalações da Asmar em Punta 
Arenas, podem ser consertados tanto 
equipamentos eletrônicos de navegação 
e de comunicações, como motores a 
explosão. Pode-se trabalhar em dois 
navios ao mesmo tempo. Na cerimônia 
de inauguração, Rosenqvist destacou o 
"dramático aumento" que houve na ati
vidade marítima na área e afirmou que 
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a construção de uma oficina de conser
tos navais tinha se tornado imperiosa. O 
contra-almirante atribuiu o aumento da 
atividade naval ao crescente interesse 
pelo Antártico, à exploração do petróleo 
do estreito de Magalhães pela Argentina 
e pelo Chile, aos movimentos navais na 
região e à expansão das frotas pes
queiras. 

De Villiers respondeu que, apesar das 
diferenças de clima e de idioma, tinha se 
desenvolvido uma excelente relação de 
trabalho entre os dois sócios. O almi
rante Marino, por sua vez, apontou os 
aspectos militares da oficina, destacan
do "a necessidade vital do Ocidente" de 
manter o controle dos mares no he
misfério sul. Esse controle, disse Meri
no, repousa sobre três pilares: África do 
Sul, Chile e Nova Zelândia. Por esse 
motivo, explicou ele, "os laços de ami
zade entre esses países são vitais para 
as potências ocidentais". 

O tenente-general J.R. Dutton - que 
havia sido chefe do pessoal de opera
ções da SADF até ser designado embai

xador da África do Sul no Chile em 1981 
e que atualmente é diretor executivo de 
marketing da Sandock-Austral - disse 
que se trata de uma iniciativa mera
mente comercial, sem implicações mili
tares. O funcionário acrescentou que 
não existem instalações semelhantes 
em vários milhares de quilômetros na
quela área e que a companhia espera 
poder atrair navios pesqueiros dos paí
ses vizinhos, inclusive da Ar~entina. 

No entanto, ao mesmo tempo que se 
coloca publicamente a ênfase nos as
pectos comerciais da empresa, fica claro 
que as possibilidades navais e militares 
são importantes para ambos os países. 

Enquanto Israel é forçado pela pres
são norte-americana a reduzir sua cola
boração militar com a África do Sul (que 
alcançou montantes superiores a 500 
milhões de dólares anuais), o regime do 
apartheid anda em busca de sócios 
que lhe permitam continuar com o seu 
desenvolvimento militar. 

O Chile e o Paraguai têm velhas liga
ções militares com a África do Sul e 
contam com inúmeros adidos militares 
em sua representação. Há pouco tempo 
atrás, o regime de Pretória condecorou 
os adidos naval e aeronáutico do Chile, 
capitão Eugenio Guzmán e coronel 
Carlos Guillermo Carrasco, com a Or
dem da Estrela da Africa do Sul (Classe 
Oficial), antes de estes voltarem ao Chi
le. 

Os oficiais destacados na África do 
Sul desde janeiro de 1985 foram conde
corados por iniciativa do tenente-ge
neral lan Gleeson, chefe do estado
maior sul-africano, que afirmou que o 
Chile é um dos poucos países do mundo 
que tem a coragem de defender suas 
convicções e mandar adidos militares 
para a África do Sul 

A Sanélock-Austral Ltda., uma subsi
diária do grupo mineiro Gencor, fabri
cou carros blindados para a SADF du

rante as duas últimas décadas. Um 
porta-voz da empresa afirma que esses 
carros foram provados em combate em 
terreno sul-africano por unidades blin
dadas e pela infantaria mecanizada, e 
que também foram vendidos para o 
exterior onde gozam de excelente con
ceito. 

As sofisticadas pesquisas e a capaci
dade de desenvolvimento do grupo 
permitiram a criação de uma nova gera
ção de carros de combate avançados e 
de uma série de blindados para uso dos 
organismos de segurança. 

O estaleiro Sandock em Durban, ori
ginariamente .dedicado à construção de 
navios pesqueiros e de guarda costeira, 
mais recentemente foi equipado para 
fabricar navios altamente sofisticados, 
tais como uma linha de barcos de deslo
camento rápido, equipados com mísseis 
para a marinha sul-africana, • 

South Africa Report 
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O Oltiino comício da campanha eleitoral da AR N: a alegria cedeu lugar ã desilusão 

A insatisfação 
popular cresce 

As medidas econômicas adotadas pela ARN, 
que chegou ao poder derrubando um regime 

de 30 anos, gera um clima de descontentamento 

Fabricio Ojeda 

A s primeirás medidas econômicas 
anunciadas pelo novo governo 
,de Trinidad-Tobago - uma ex

colônia britânica no Caribe, em frente 
ao litoral nordeste da Venezuela - pare
cem demonstrar que, se existe algum 
beneficiado com o resultado das últimas 
eleições, não é exatamente a massa tra
balhadora que acabou, através do seu 
voto, com um regime instalado há 30 
anos no poder. 

Em menos de um ano da conserva
dora Aliança para a Reconstrução Na
cional (ANR) assumir o poder, depois de 
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derrotar o outrora todo-poderoso Mo
vimento Nacional do Povo (MNP) a 15 
de dezembro do ano passado, já se 
pressagia uma "tempestade" de pro
testos populares, porque não se concre
tiza a mudança prometida na campanha 
eleitoral - a mais longa na história polí
tica das ilhas. Em todo caso, o que se 
descortinava não era exatamente uma 
política que levasse a melhorar o nível 
de vida da população. 

Ray Robinson, o atual primeiro-mi
nistro, baseou seu programa na neces
sidade de uma · transformação do país, 
quando essa pequena nação petrolífera, 
independente da Grã-Bretanha há 24 
anos, passa pela pior recessão de sua 
existência devido à queda dos preços do 

óleo cru no mercado mundial. Robinson 
também prometeu combater a corrup
ção e a segregação racial, reestruturar a 
economia, dar mais apoio à agricultura 
e reativar a indústria, para criar maior 
número de empregos diante da alta 
percentagem de desocupados, na sua 
maioria jovens. 

As "mudanças" começaram, mas 
com medidas econômicas classificadas 
pelo ex-ministro de Minas e líder do 
MNP, Patrick Manning, como "ilegais, 
inconstitucionais e uma receita para o 
desastre". 

As primeiras nuvens negras 

Robinson, principal líder da Aliança -
uma coalizão de quatro partidos con
servadores que se uniram para vencer 
George Chambers, candidato à reelei
ção pelo MNP -, apresentou em janeiro 
passado um novo orçamento de 2,25 
bilhões de dólares de Trinidad (3,55 
para cada dólar norte-americano), que 
compreende o fim do subsídio mensal 
contra a inflação, o congelamento dos 
salários dos funcionários públicos e 
uma redução de 5% nos ordenados dos 
ministérios. 

E já enfrenta os primeiros protestos, 
paradoxalmente surgidos do interior do 
próprio aparelho governamental: a As
sociação dos Servidores Públicos (ASP) 
o acusou de "enganar" o povo com 
suas promessas eleitorais ao decretar 
medidas "injustas", que acarretariam 
aumento nos preços de alimentos e re
médios. 

A ASP ainda acusou o novo governo 
de zombar de suas propostas, prome
tendo um regime aberto "mas não con
sultando sobre a injusta eliminação do 
subsídio ao custo.de vida". 

A economia de Trinidad-Tobago en
frenta um alto déficit fiscal e se caracte
riza por sua vertiginosa inflação e as
cendente desemprego, situação que o 
governo Chambers tentou frear, desva
lorizando a moeda e solicitando em
préstimos. Os resultadps foram catas
tróficos e a dívida pública aumentou em 
78,8 milhões de dólares no último tri-
mestre do seu mandato. \ 

Nesse espaço de tempo, tiveram uma 
receita de 1.951 milhões de dólares, en
quanto os gastos se elevavam a 2.268 
milhões, diferença que o governo ante
rior cobriu com empréstimos do Banco 
Central e instituições financeiras locais. 
Enquanto isso, as reservas monetárias 



diminuíram em 539 milhões, o que faz 
prever uma nova desvalorização do dó
lar de Trinidad, ainda que Robinson o 
negue reiteradam·ente. 

Essa situação de crise ajudou a que a 
Aliança capitalizasse - com os 70% dos 
votos.- o descontentamento da popula
ção, calculada em 1 milhão e 500 mil 
habitantes (40% negros, 40% indianos e 
20% de mestiços) em sua maioria con
centrados nas cidades de Puerto Espana 
e San Fernando, ao norte do país. 

A coalizão de tendência social-demo
crata contou com o apoio da nova classe 
média, integrada principalmente por 
profissionais beneficiados com o au
mento do preço do petróleo nos anos 
70, que deu às ilhas uma das maiores 
receitas per cápita (6.850 dólares) da 
América Latina. 

Mas a coalizão já apresenta proble
mas, além dos que poderiam surgir em 
consequência dos protestos contra as 
primeiras medidas econômicas anun
ciadas pelo governo. 

O ponto fraco da Aliança é que foi 
formada para acabar com uma "monar
quia" de 30 anos imposta pelo MNP- o 
que os quatro partidos que a formam 
não teriam podido fazer separadamente 
- e isso aumenta a possibilidade de uma 
futura divisão. 

Estas são as primeiras nuvens negras 
da "tormenta" prevista pelo senador in
dependente Ramesh Deosaran, "no ca
so do governo não cumprir com suas 
promessas eleitorais". 

Problemas raciais e de saúde 

A diversidade de raças que compar
tilham os 5.128 quilômetros quadrados 
de Trinidad-Tobago (224 pessoas por 
km 2

) tem provocado conflitos étnicos, 
principalmente entre negros e descen
dentes de indianos. 

Esta é uma das principais dificulda
des com que se defronta o novo regime 
comandado por Ray Robinson, com o 
apoio da Frente dos Trabalhadores 
Unidos (FTU), do Congresso de 'Ação 
Democrática, Movimento da Casa Tapia 
e Organização da Reconstrução Nacio
nal, partidos de orientação social-de
mocrata que integram a coalizão gover
nante. 

Outro grande problema das ilhas -
que interpretações racistas atribuem à 
preponderante população mista de 
asiáticos e africanos - é a alta incidência 
que existe da Síndrome de lmuno-Defi-
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ciência Adquirida, Aids, a maior daquela 
área, segundo o diretor do Centro Mé
dico do Caribe, Bisram Mahabir. 

Nos últimos quatro anos - informou 
Mahabir -, 80 pessoas morreram devido 
à doença e até outubro de 1985 haviam 
sido diagnosticados 29 casos, dos 113 
detectados até agora nesse país. 

Mas o problema quase não foi men
cionado na campanha passada, pois foi 
dada maior importância às divergências 
sócio-políticas entre ambas as raças. 
Nesse sentido, a FTU representa a po
pulação indiana e seu líder, Basdeo 
Panday, espera que a vitória da Aliança 
conduza à unidade "não concretizada 
pela oposição nos últimos 20 anos". 

Os descendentes dos indianos "se 
sentem à margem das decisões que fa
zem com que o país progrida e pe11sam 
que são cidadãos de segunda catego
ria", afirmou Panday no dia em que foi 
formada a Aliança para a Reconstrução 
Nacional, em Port of Spain, capital das 
ilhas gêmeas. 

·• Se, apesar das promessas para erra
dicá-la, a segregação continuar, é difícil 
prognósticar se os habitantes de origem 
indiana continuarão apoiando o gover-

no e se a FTU decidirA, sem respaldo de 
sua gente, continuar compartilhando o 
poder recentemente ganho. 

Desemprego e tráfico de drogas 

Segundo o Instituto Nacional de 
Educação Superior, Pesquisa e Tecno
logia, 37% dos habitantes de Trinidad
Tobago estão desempregados. 

Sua diretora, · Patrícia Robinson, in
formou em outubro do ano passado 
que de 72 mil desempregados, 50 mil 
são jovens. Essa. situação pode gerar 
um considerável aumento da delin
quência, principalmente o tráfico e con
sumo de drogas, no qual estão envolvi
dos altos funcionários do governo, entre 
eles ministros e chefes de polícia. 

Recentes dados extra-oficiais falam 
de 100 mil desempregados, enquanto 
que a estatal Escritório Central de Esta
tísticas calculava, em novembro do ano 
passado, que a taxa de desemprego ha
via aumentado 18%. Oficialmente, em 
uma força de trabalho de 400 mil pes
soas, 76.700 estavam sem emprego na
quela época. 

O governo de Ray Robinson enfrenta uma vertiginosa·inflação e crescente desemprego 
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Paralelamente, estatísticas oficiais 
indicavam que o número de dependen
tes de cocaína aumentou em 15 mil no 
ano passado, e .a polícia confirmava que 
grandes quantidades de maconha e co
caína, procedentes da Colômbia, entram 
no país através da Venezuela. Essa cir
cunstância fez com que, durante uma 
visita do presidente venezuelano Jaime 
Lusinchi a Port of Spain, em setembro 
do ano passado, se firmassem convê
nios entre ambas as nações para com
bater o flagelo. 

O Váfico de drogas entre a Venezuela 
e Trinidad, países considerados "pon- -
tes" na conexão Colômbia-Estados 
Unidos, tem aumentado tanto que já 
são frequentes as notícias sobre vene
zuelanos presos e condenados nesse 
país, por transportar ou possuir narcóti
cos. 

A proximidade das costas dos dois 
países (em alguns pontos a distância é 
de só 12 quilômetros); sem dúvida tem 
facilitado o tráfico ilegal, assim como a 
cumplicidade de certas autoridades das 
ilhas, algumas delas levadas a julga
mento. 

Em 30 de ju lho de 1986, compareceu 
diante da Corte de Justiça de Port of 
Spain o comissário de polícia de Trini
dad, Randolph Burroughs, acusado de 
ajudar quatro homens no contrabando 
de maconha e co·caína para a ilha, além 
de participar da sua distribuição. 

Burroughs, conhecido como "O 
Zorro" quando exercia suas funções 
policiais, foi absolvido pela Alta Corte 
dessa cidade em 14 de janeiro passado, 
20 dias antes de ser anunciada oficial
mente a suposta implicação de dois mi
nistros da administração passada, 52 
policiais, dois magistrados e alguns fun
cionários de hotéis e lojas, no uso ilegal 
e tráfico de entorpecentes. 

O desemprego, intimamente ligado à 
decomposição moral da sociedade, po
de ser combatido desenvolvendo as 
áreas que - segundo o boletim do Ins
tituto Nacional de Educação Superior, 
Pesquisa e Tecnologia - têm maior ca
pacidade para absorver mão-de-obra 
nesse país produtor de petróleo e açú
car: a agricultura, a caça e a engenharia 
florestal. 

O novo governo prometeu incentivar 
esses setores com o objetivo de frear o 
crescente desemprego que afeta o mer
cado de trabalho das ilhas. Mas logo 
deverá enfrentar a redução da cota do 
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açúcar imposta pelo governo de Ronald 
Reagan, segundo a qual os Estados 
Unidos, principal comprador, diminui
rão suas importações neste ano em 
41%. 

Acabar com a corrupção 

Um dos principais problemas que o 
novo governo deve resolver é a corrup
ção administrativa que cresceu em Tri
nidad na época das altíssimas receitas 
de petróleo e se estendeu, inclusive, de
pois da queda do preço do óleo cru no 
mercado mundial. 

.,., 
~ ~,· ... _ 

adiante as suas averiguações. 
No entanto, é bom lembrar que 

muitos dos atuais membr~s da coalizão, 
inclusive o próprio Robinson, ocuparam 
altos cargos na administração passada. 

O governo, segundo Ray Robison, 
tem como ponto prioritário de sua polí
tica económica uma "reabertura de vín
culos com os vizinhos do Caribe", que 
aparentemente se contradiz com a ati
tude protecionista que o MNP manteve. 

"Nossa posição é aumentar o con
senso e a unidade. Portanto, não endu
receremos" , disse Robinson ao assumir 
o poder, a respeito das relações que 
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Durante a sua campanha eleitoral, 
Robinson censurou a maneira como o 
MNP usou o dinheiro público, criticou o 
"excessivo desperdício de petrodólares" 
e prometeu acabar com a corrupção. 

Em 26 de janeiro, o atual chefe do 
governo deu o primeiro passo para 
cumprir sua promessa, ao formar uma 
comissão "de alto nível" que investiga 
todas as transações relizadas pelo MNP 
durante os 30 anos em que ficou no po
der. 

Se se levar em consideração que o 
MNP só possui três das 36 cadeiras da 
Casa dos Representantes, contra 33 da 
Aliança, supõe-se que a comissão par
lamentar não terá obstáculos para levéjr 

prometeu desenvolver com os países
membros da Comunidade Econômica 
do Caribe (Caricom). 

O governo de Chambers tinha fecha
do as portas para os produtos da Cari
com, por causa do aumento dos preços 
do petróleo, alegando que tirava em
pregos nas ilhas. Essa posição convul
sionou o sistema econômico e fez sur
girem críticas do governo de Barbados. 

"Esperamos conseguir uma relação 
definitiva com os nossos sócios tradi
cionais, como os Estados Unidos, mas 
buscamos desenvolver laços comerciais 
com os países do sul da Ásia, Índia e al
guns países africanos", declarou Robin-
son. • 

., 



Esta é amai . or, melhor e mais ----==~segun~cacaderneta de poupancadoPaís. 



Coordenação 

+ CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 

Apoio: Caderno do Terceiro Mundo. 

Nos seus olhos não há amaraura ou rancor. Apenas a perplexa 
saudade de um mundo que nem chegou a conhecer. 
Num gesto de insuperável ternura, tocando a mão que a ampara, se 
despede tristemente da vida. Assim morre de fome uma criança. 
Esta cena cruel se repete diariamente em Moçambique. Mais 
precisamente, a cada 4 minutos. São 360 crianças que cumprem, 
todos os dias, essa angustiante cerimônia de despedida. Para elas, a 
ajuda que não chegou hoje, não chegarájamais. Para os largos 
milhares condenados a morrer nos próximos meses, a única 
esperança é você. Com apenas Cz$ 100,00, a Cruz Vermelha assegura 
a sobrevivência de um ser humano por 30 dias. Para quem tem uma 
expectativa de vida de 4 minutos, isso é quase a eternidade. 
Pense nisso. Mas não pense muito. A cada 4 minutos de indecisão, uma 
criança se despede da vida. Deposite 
o que puder, pessoalmente 
ou através do seu banco, na conta 
SOS Moçambique, em qualquer 
agência do Banco do Brasil e 
ajude a acabar de vez com essas 
terríveis despedidas. 



África 
A jovem e insular naGào africana enfrenta 
com sucesso a escassez de recursos 
e os rigores clima ticos 

Vencer o deserto 
Carlos Pinto Santos, enviado especial 

A
s preocupações em Cabo Verde, 
hoje em dia, mudaram de natu
reza, em relação aos primeiros 

tempos de pais independente, 12 anos 
atrás. Enquanto, naquela época, todos 
os esforços se voltavam para tornar 
possível a existência da nação, hoje se 
considera prioritário montar pontos de 
impulso ao progresso econômico e so
cial e praticar uma política externa que 
marque seu lugar pelo equilfbrio e cla
reza. 

Debatendo-se permanentemente 
com as limitações de seus recursos na
turais, os esforços voltam-se para a su
peração de tais dificuldades. O progra
ma de reflorestamento visa a influir nas 
condições de extrema aridez do arqui
pélago, a reforma agrária busca o me
lhor aproveitamento das terras, a rees
truturação do ensino objetiva criar o su
porte de conhecimentos, enquanto ou
tros planos setoriais procuram definir 
vocações econômicas, sobre as quais 
possa Cabo Verde assentar seu progres
so. 

Essa ex-colônia portuguesa - um ar
quipélago plantado no meio do oceano 
Atlântico, à altura do Senegal (ver ma
pa) - enfrenta uma série de problemas 
graves, como uma taxa de desemprego 
que alcança 25% da população econo
micamente ativa, somente 10% de terras 
cultiváveis e um destino de permanente 
importador de cereais para o consumo 
da população. No arquipélago estão 326 
mil cabo-verdianos, mas 400 mil vivem 
em outros países, sendo :?!i0 mil nos 
Estados Unidos. É a remessa de divisas 
por parte desses emigrados que permite 
a Cabo Verde fazer frente a cerca de 
30% dos gastos de importação. 

O quadro desfavorável, porém, tem 
sido o maior estímulo à fixação de me
tas factíveis. 
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A reforma agrária objetiva melhor aproveitamento das terras áridas (só 10% são cultiváveis) 

Crescimento econômico 

São raros os pafses do continente 
africano que, como Cabo Verde, prevê
em taxa de crescimento anual do PIB da 
ordem de 4,5% e de aumento das ex
portações em 10%. Tais são as estimati
vas do li Plano Nacional de Desenvol
vimento (1986-1990), as quais se ba
seiam nos resultados obtidos no plano 
anterior. 

Mais realista e menos ambicioso, o li 
PND aponta três reformas de base co
mo prioridades até 1990: a administrati-

va, a do ensino e a agrária. Quanto aos 
investimentos, importantes fatias dos 
recursos previstos destinam-se ao setor 
de serviços, o qual, em 1985, gerou 64% 
do PIB. Transportes marítimos e aéreos, 
comércio e consultoria técnica são itens 
de exportação de serviços que assumem 
relevância no planejamento econômico 
do pais. Por isso, soma significativa de 
recursos será destinada à consolidação 
ou implantação de infra-estrutura para 
o setor, particularmente os portos e 

. aeroportos em todas as ilhas. Já neste 
àno ficará pronto o porto de Praia, a ca
pital. 
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Cabo Verde ainda sofre os efeitos de um período de estagnação da pesca nos õltimos anos 

A poucas horas de vôo da Europa, 
apresentando paisagens diferenciadas e 
atraentes, dispondo de praias como a 
do Sal, Boavista e Maio, com amplas 
possibilidades para os esportes maríti
mos, Cabo Verde tem a oferecer ao tu
rista ainda uma culinária rica, abasteci
mento de bens de consumo assegurado 
e eficaz rede de comunicações. Existem 
as condições básicas para a exploração 
do turismo, o· que determinou a opção 
por esse setor, no qual serão feitos in
vestimentos, com vistas a dotá-lo de 
melhores condições de acolhida, o que 
quer dizer, hotéis, pessoal especializado, 
promoção internacional. 

O diretor-geral de turismo, Olavo 
Rocha, assinala que o governo decidiu 
deixar a exploração do setor ao capital 
privado, reservando-se ao Estado ape
nas uma função orientadora. As princi
pais instalações hoteleiras são quase to
das de grupos privados, o mesmo 
ocorrendo com a nova agência de tu
rismo, a Cabtur. 

A estratégia turística já orienta a 
atuação da linha aérea T ACV, na rota 
Sal-Boston, inaugurada recentemente, 
procurando atrair, sobretudo, cabo-ver
dianos residentes nos Estados Unidos. 

Cabo Verde sofre ainda os efeitos de 
dois golpes nos últimos anos: a fraca 
rentabilidade da Cabnave e um período 
de estagnação na pesca. 

A Cabnave, os estaleiros navais de 
São Vicente, toi· inaugurada em 1983, 
com o objetivo de se tornar um centro 

vantajosas, mas a crise que se abateu 
sobre o setor, a nível mundial, limita a 
30% a taxa de ocupação média da Cab
nave. Já a área da pesca se ressente da 
baixa utilização das instalações frigorífi
cas de conserva e comercialização de 
pescado, construídas igualmente em 
São Vicente. O deslocamento das frotas 
pesqueiras internacionais para o Atlân
tico Sul e o Oceano Índico torna baixo o 
índice de utilização das instalações da 
lterbase, com capacidade para 6 mil to
neladas, e que enfrenta também a con
corrência dos grandes frigoríficos das 
Canárias e do Senegal. 

Emprego 

Da realidade dessa·ex-colõnia portu
guesa fará parte, ainda por muito tem
po, a questão da emigração: cerca de 
55% dos cabo-verdianos vivem em ou
tros países. O governo de Praia preocu
pa-se, quanto a isso, tanto com os obs
táculos que os países tradicionalmente 
receptores estão impondo aos trabalha
dores cabo-verdianos, quanto com a 
eventualidade de um regresso em mas
sa ao país, que luta com altos índices de 
desemprego. 

As autoridades de Cabo Verde consi
deram inevitável a redução dos contin
gentes de emigração, mas para reme
diar a situação começam a adotar pro
vidências, principalmente buscando es
paços alternativos para a mão-de-obra. 
O Canadá e a Austrália surgem como 
mercados possíveis, embora exijam 
maior qualificação técnica dos eventuais 
imigrantes. Para tanto, os ministérios da 
Educação e do Trabalho já estudam 
meios de preparar melhor os trabalha
dores, de modo a que se torne mais fácil 
seu ingresso nos mercados estrangeiros 
e melhores suas condições de vida. 

As metas do li PND para o emprego 
não são otimistas. Para que a taxa de 
25% de inativos não se agrave, seria ne
cessário criar mais 15 mil postos de tra
balho até 1990, mas os técnicos de pla
nejamento não acreditam que seja pos
sível estender a oferta em mais que 1 O 
mil novos empregos. 

Com cerca. de metade da população 

de reparos navais dotado de condições O pafs luta contra os altos fndices de desemprego: 55% dos cabo-verdianos emigraram 
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ativa no desemprego e no subemprego, 
2c: continua a preocupar a manutenção da 
c'l 

inflação na casa dos 12% (houve redu- a: 
ção de 8% em relação aos anos de ti 

1982/83). 

Alimentos 

Apenas 10% da superfície de Cabo 
Verde têm aptidão agrícola e somente 
3%' dessas terras de cultivo são irriga
dos. Para os próximos três anos, a meta 
é ampliar os atuais 2.400 hectares irri
gados para 3.000 hectares. 

Após a independência, os cabo-ver- . 
dianos chegaram a acalentar a esperan
ça de que um dia conquistariam a auto
suficiência em alimentos, mas hoje sa
bem que dependerão sempre de im
portações para o suprimento de cereais. 
O milho é a base alimentar da popula
ção, atingindo o consumo anual de cer
ca de 41 mil toneladas, mas a produção 
nacional não ultrapassa as 12 mil tone
ladas nos anos favoráveis, o que, aliás, 
não ocorre há mais de uma década. Nas 
secas de 1981 e 1985, a colheita do mi
lho não foi além de três mil toneladas. 

Fogo: uma rede de cisternas para captaçao <Ja agua altera a paisagem da ilha wlcãnica 

Ao lado disso, porém, Cabo Verde 
dispõe de um balanço de pagamentos 
regularmente positivo. Os superávits 
oscilam de ano a ano (em 1985, aproxi
mou-se dos 200 mil contos cabo-ver
dianos) e decorrem das contribuições 
fornecidas pela ajuda internacional e 
das remessas dos emigrantes, respon- i 

~ dendo estas últimas por 30% da balança (!) 

comercial. Com isso, apesar de as ex- g 
~ portações não cobrirem mais que 5% '( 

das importações, Cabo Verde tem folga 
em suas contas externas e vive longe de 
monitoramento de sua economia por 
órgãos internacionais. 

Reflorestamento 

A luta contra a desertificação e a seca 
foi iniciada logo após a independência, 
com as mobilizações populares, que 
deram lugar, durante o I Plano Nacional 
de Desenvolvimento, a campanhas pro
gramadas e seletivas. De um milhão de 
árvores plantadas em 1976, chegou-se 
agora a 24 milhões de pés. 

As zonas até agora reflorestadas es
tendem-se por cerca de 30 mil hectares, 
correspondendo a 7,5% da superfície do 
pafs. Se até o ano 2000 for mantida a 
média que se consegue desde 1983 -
plantio anual de 3,5 milhões de árvores 
- os cabo-verdianos atingirão a cifra de 
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70 milhões de pés, num quarto de sé
culo, cobrindo então 175 mil hectares, 
quase 44% do.território do arquipélago. 
A cobertura florestal, então, permitirá, 
além dos benefícios climáticos, amplo 
reforço à alimentação do gado e o aten
dimento integral às necessidades de le
nha, principal fonte de energia domésti
ca do país. 

STO ANT AO Ponta do Sol 

Q ..... 
Mindelo ~ 

~ ~ STA . LU i! IA 

S. VICENTE 

As diversas espécies de acácias pre
dominam no projeto de reflorestamen
to, e, entre elas, a mais importante é a 
acácia americana (prosophis juliflora), 
levada da América do Sul ao continente 
africano pelos portugueses. Uma das 
vantagens das acácias é sua adaptação a 
solos secos, o que as torna apropriadas 
para a faixa mais árida do arquipélago, 
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Cabo Verde é um arquipélago de 4.033km2
, composto por 1 O ilhas principais (330 mil hab.) 
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Todos os meios são empregados para se 
captar, transformar, "fabricar'' água nas ilhas 

até os 200 metrqs de altitude. Na zona 
semi-árida, entre os 200 e os 600 me
tros, começam a ser plantados eucalip
tos, enquanto nas encostas e acima dos 
600 metros os pinheiros são dominan
tes. Palmeiras e árvores frutíferas são 
plantadas nos vales. 

O programa florestal já permite o de
senvolvimento de uma atividade eco
nômica complementar, a apicultura, em 
alguns pontos do perímetro arborizado. 
Nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, o 
Ministério de Desenvolvimento Rural 
está introduzindo a associação da plan
tação de acácias com o cultivo de feijão
congo, o que permitirá oferecer tam
bém uma opção de trabalho a muita 
gente. 

Fazer água 

Quando se percorre o arquipélago, 
tem-se a sensação de que ali já não é 
possível inventar qualquer outro méto
do para conseguir água . Segundo os 
meios disponíveis em cada ilha, a água 
é captada, transformada, "fabricada". 

Em Santiago e Santo Antã.o, a capta
ção é feita através de poços artesianos, 
enquanto o sistema predominante em 
São Nicolau e Fogo é o de galerias 
subterrâneas escavadas na rocha. A 
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dessalinização da água do mar é utiliza
da em São Vicente e Sal. Aliás, em São 
Vicente entrará em funcionamento, 
dentro de alguns meses, uma estação 
de tratamento de esgotos, projeto fi
nanciado pelo Banco d

0

e Desenvolvi
mento Africano, que permitirá a recu
peração de águas já utilizadas, para uso 
na exploração agropecuária. 

A ágya da chuva também é armaze
nada, sempre que cai, o que tem sido 
raro. Mas a escassez exige que se tenha 
pronto um sistema de coleta da chuva. 

Crescendo, 
apesar 
detudo 

D Cinco anos atrás, a preocupação 
com o futuro imediato obrigava 

o cabo-verdiano a exagerar a conju
gação de um verbo: viabilizar (ver 
"terceiro mundo" n'? 78). Agora, 
sentado na esplanada ventilada do 
restaurante da Cidade Ve!ha, após 
um giro de quatro horas de jipe por 
estradas e difíceis caminhos de 
montanha, para conhecer o progra
ma de reflorestamento de Achada 
Mosquito, ainda não ouvira meu 
guia, o engenheiro florestal Manuel 
Delgado, utilizar o verbo viabilizar, 
uma vez sequer. 

Tal como acontecera nos contatos 
de três semanas com técnicos, inte
lectuais ou dirigentes, voltei a notar, 
na conversa com Manuel Delgado, 
que o vocábulo desaparecera da lin
guagem em Cabo Verde. Na visita 
anterior, viabilizar o projeto, a em
presa, o financiamento, o plano, via
bilizar o país, enfim, parecia uma es
pécie de obsessão de cada um dos 
cabo-verdianos com quem se con
versasse. Traduzia a persistência da 
dúvida em saber se o país desértico, 
flagelado pela grande seca do Sahel, 
poderia criar as condições do seu de
senvolvimento ou até mesmo de sua 

Na ilha do Fogo, por exemplo, o siste
ma de "espelhos" permite que as chu
vas, ao caírem no leito das estradas, es
corram por canaletas até diques e, des
tes, para cisternas feitas na rocha. 

O nível de dificuldades naturais com 
que se defronta Cabo Verde não é causa 
de desânimo. A independência, con
quistada há apenas 12 anos, já permitiu 
a acumulação de experiências e criação 
de perspectivas, que levam o cabo-ver
diano a confiar nos resultados da per
sistência de seus esforços. • 

sobrevivência. 
"Se a independência tivesse tar

dado 20 anos, este pafs seria muito 
provavelmente inviável", dissera, na
quela ocasião, um ministro. E a lei
tura, mesmo apressada, dos indica
dores de Cabo Verde eliminava qual
quer carga de exagero em tal afirma
ção. 

Agora, já em andamento o li Pla
no de Desenvolvimento Econômico, 
gozando de invejável estabilidade 
política e tranquilidade social, reco
nhecido pela seriedade com que 
conduz seus assuntos internacionais, 
Cabo Verde é um fato consumado, e 
seus cidadãos, sem perceberem, re
tiraram do uso corrente o "viabili
zar". 

Os cabo-verdianos estão habitua
dos ao que já se transformou em ro
tina de elogios, por vezes empolga
dos, expressos por responsáveis de 
organizações internacionais, líderes 
políticos e jornalistas estrangeiros. 
Durante esta reportagem, o enviado 
de terceiro mundo ouviu comentá
rios de alguns dirigentes nacionais 
sobre tais manifestações: "Preferi
mos que nos critiquem. Os elogios, 
às vezes, já nos soam exagerados e é 
incômodo que nos mostrem sempre 
como caso inédito na África", obser
vou um deles. 

Mas, é reconfortante poder cons
tatar os avanços do país, no perfodo 
entre duas reportagens espaçadas 
por cinco anos. Em Cabo Verde, em 
meio a condições tão adversas, o 
Estado funciona, trabalha-se a sério, 
as coisas evoluem, percebe-se pro
gresso. 

C.P.S. 



Pedro Pires: "Cabo Verde agora é um interlocutor válido na cooperação internacional" 

Cabo Verde 

Criar o futuro 
O pr ime i ro- mini st r o 

ga ran t e que seu pa ís é sócio confiável 
em pr oj e t os de desenvolvimento 

N 
esta entrevista exclusiva, o che
fe de governo cabo-verdiano, 
Pedro Pires, que foi um dos 

mais próximos companheiros de Amíl
car Cabral1, aborda alguns dos aspec
tos mais relevantes da situação eco
nômica de seu país, realça a coopera
ção entre os cinco países africanos de 
expressão portuguesa e tece conside
rações sobre a vocação de Cabo Verde 
para ponte de diálogo no conflito da 
África Austral. Pedro Pires, 53 anos, 
natural da ilha do Fogo, é primeiro-mi
nistro desde a independência de Cabo 
Verde, a 5 de julho de 1975. 

1 
Amílcar Cabral, fundador do PAIGC , líder e um dos 

principais Ideólogos das lutas de libertação dos pa íses 
africanos sob domín io po rtuguês. 
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Cinco anos atrás, a palavra "viabilizar" 
surgia, invariavelmente, no discurso de 
técnicos, economistas e governantes ca
bo-verdianos. Hoje, a palavra desapareceu 
do uso comum. Isso significa que a viabili
zação de Cabo Verde está consumada? 

- Há muito tempo, de fato, não tenho 
ouvido essa palavra. Nem nos damos 
conta da mudança de nossa própria lin
guagem ... Isso significa que talvez te
nhamos efetuado algumas realizações e 
as preocupações estejam ligeiramente 
diferentes. Naquela época, havia a dúvi
da de saber se o pafs era viável. Hoje, 
porém, estamos construindo o país, as 
dúvidas são menores, se'guimos um 
plano e um programa em plena execu
ção. É preciso não esquecer, porém, que 
se a questão da viabilização do pafs está 

ultrapassada, continua muito presente a 
fragilidade e dependência de nossa eco
nomia. É o que nos preocupa. 

A concretização do I Plano Nacional de 
Desenvolvimento ficou muito aquém do 
esperado? 

- Foi aceitável o nível de realização 
do I PND. Podemos dizer até que foi 
bom, na medida em que sabíamos que 
algumas metas estavam acima das pos
sibilidades. Alguns projetos eram ape
nas idéias em curso, pouco elaboradas e 
de financiamento duvidoso. 

Houve projetos não realizados, por se
rem demasiado ambiciosos? 

- Um grande projeto nosso, em 
comparação com outros países, é sem
pre um projeto pequeno. Uma indústria 
de cimento do Sal ou o porto de Maio, 
dois projetos do I PND não realizados, 
são pequenos em qualquer outro país. 
Convenhamos que não é ambicioso 
uma fábrica de 70 mil toneladas/ano de 
cimento. O que não se conseguiu foi o 
financiamento necessário. 

Tirar proveito de tudo 

Com o fim das esperanças na exporta
ção de produtos agrícolas, a economia do 
país deverá voltar-se para a exportação de 
serviços? 

- Não há economia sólida que de
penda de um único setor. Repare na si
tuação atual dos países que se dedica
ram apenas à exploração mineira ou 
petrolífera e negligenciaram a agricul
tura... O desenvolvimento obriga ao 
aproveitamento de todos os recursos 
e terá sempre de ser multifacetado. No 
nosso caso, teremos de tirar proveito de 
tudo, explorar as potencialidades exis
tentes na pesca, na produção de mate
riais de construção, sal e na agricultura. 

Na competição internacional, deve
mos ter em conta nossa situação geoe
conômica e oferecer aos outros aquilo 
que podemos produzir em melhores 
condições. O setor de prestação de ser
viços é fundamental, é claro, porque 
temos boas potencialidades nas áreas 
de marinha mercante, portos e aero
portos, além do turismo, e podemos 
entrar na área da assistência técnica e 
de realização de estudos ou projetos em 
outros países, através de empresas nos
sas. Mas, sofremos ainda de grandes 
carências nessa área. Precisamos me-
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e õpula dos ·e i nco" (Praia, 1982): u A cooperação implica esforços e perseverança" 

lhorar nossa capacidade técnica e de 
gestão, para enveredarmos na coopera
ção internacional, em especial com os 
países africanos próximos. 

Na valorização dos recursos humanos, 
está a formação profissional do emigrante, 
já que a emigração continuará por muito 
tempo como um aspecto importante da 
realidade cabo-verdiana? 

- Hoje em dia, a emigração é um fe
nômeno de difícil controle e previsão, 
devido às diversas correntes migratórias 
no mundo e às dificuldades de emprego 
em muitos países receptores. Temos 
problemas no momento, mas a emigra
ção é um dado a ser sempre levado em 
conta. Devemos consolidar o existente, 
procurar a melhor maneira de ligar o 
emigrante a Cabo Verde. Mas não é 
simples contar com a melhoria signifi
cativa de sua formação, nem com sua 
maior participação no desenvolvimento 
do pais. 

Cabo Verde já é negócio 

A economia cabo-verdiana está ofere
cendo agora maior abertura à ini.::iativa pri
vada e ao capital estrangeiro? 

- Não. O problema deve ser visto de 
maneira inversa. Antes, Cabo Verde não 
representava nada para ninguém. E 
ninguém negocia com falidos, mas com 
quem abre perspectivas. Pensava-se 
que não poderia haver futuro para estas 
ilhas secas, perdidas no oceano, onde 
quase não chove há 19 anos. Mas, 
quando se verificou que o pais é possí
vel, Cabo Verde transformou-se em in
terlocutor e parceiro. Cabo Verde já é 
negócio. 

É preciso notar, ainda, que sempre 
houve participação do setor privado na
cional, tanto que é mínima a participa
ção estatal na construção, nos trans-
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portes marítimos, no comércio, na agri
cultura. Já os investimentos externos, 
só nos interessam os que levem em 
conta os verdadeiros interesses do pais 
e de seu desenvolvimento. O que mu
dou, na verdade, foi o fato de o pais ser 
agora mais conhecido e gozar de credi
bilidade. 

Ligação entre os Cinco 

O nível de cooperação entre os Cinco 
(os pafses africanos de lfngua portuguesa: 
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo 
Verde, e S. Tomé e Prfncipe) não está 
muito abaixo do que se projetou? 

- A cooperação entre os Cinco é ex
tremamente importante para Cabo Ver
de, e pensamos que o relacionamento 
solidário fortalece o grupo e aumenta 
nossa capacidade de negociação com 
outros palses. Mas, é preciso notar que 
Angola e Moçambique enfrentam situa
ções de guerra, o que prejudica uma 
cooperação regular. 

Apesar disso, olhamos para o futuro, 
embora já possamos registrar conquis
tas importantes, como a ligação aérea 
independente. Hoje, é possível viajar 
diretamente de Cabo Verde para todos 
os outros países dos Cinco. É um caso 
único na África. Temos linha bissemanal 
com Angola, através dos aviões da Ta
ag, e uma ligação semanal com Mo
çambique. Apesar de todas as dificulda
des, essa ligação aérea tem funcionado 
e mantém-nos ligados. Não é por van
tagens comerciais que ela existe, mas 
pelo grande empenho, sobretudo por 
parte dos angolanos, que todos os Cin
co tenham esse elo de ligação. Além 
disso, Cabo Verde tem importantes re
lações comerciais com Angola. Nós uti
lizamos cimento angolano e, em troca, 
enviamos uniformes militares e medi-

camentos fabricados em Cabo Verde. 

Questões internacionais. 

A recente visita do presidente Aristides 
Pereira ao Marrocos tem relação com al
guma intervenção mediadora de Cabo 
Verde no conffito entre aquete reino e a 
República Árabe Saarauf Democrática, 
aliás reconhecida por Cabo Verde? 

- É especulação. Para a mediação, os 
árabes estão mais vocacionados que 
nós. A visita decorreu do interesse pela 
cooperação entre os dois palses, em vá
rios setores. O fato de reconhecermos a 
Rasd não impede que tenhamos rela
ções econômicas e diplomáticas com o 
Marrocos. 

O regime marroquino é também dos 
poucos a apoiar a Unita. O conffito foi 
abordado durante a visita presidencial? 

- Não cremos que tenhamos um pa
pel excessivamente importante no pro
blema da África Austral. Já dissemos da 
importância de nossas relações de soli
dariedade e cooperação política com 
Angola e Moçambique. Nada nos impe
de de utilizar a diplomacia como ma
neira de ajudar na resolução de um di
ferendo. 

A imprensa portuguesa divulgou que 
veio a Cabo Verde um representante de 
Jonas Savimbi, da Unita. Isso aconteceu? 

- Não veio a Cabo Verde qualquer 
delegado de Jonas Savimbi. A noticia 
não tem fundamento. Não somos, sin
ceramente, candidatos à função de me
diadores do conflito. Há uma grande 
diferença entre manter relações diplo
máticas com o Estado sul-africano e re
ceber em casa agentes ou enviados dos 
sul-africanos. Não se pode aceitar que, 
depois de tanta luta, a África do Sul 
queira impor seus fantoches aos gover
nos legítimos de Angola e Moçambique. 
Não vejo como um governo africano 
honrado poderia ter, como parceiros de 
poder, aliados objetivos da África do 
Sul. Por mais que haja forças interessa
das em limpar essa gente, isso não é 
posslvel. Por mais que se queiram fazer, 
da África do Sul, "uma mulher honra
da", isso não é possível. Não é, porque 
já está há muito tempo prostituída. Os 
governos de Angola e Moçambique es- : 
tão no seu direito de não quererem fa
zer "casamento" com esse tipo de 
"mulher". • 
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. -
A guerra no antigo Saara Espanhol.dura mais de uma década. Agora, a esperança é uma negociação sob os auspícios da o Nu 

República Árabe Saarauí Democrática 

A caminho do plebiscito? 
Omar Mansur atualmente ocupa o cargo de chanceler da República Áraoe Saarauí Democrática (Rasd) e 
desempenhou outras funções de responsabilidade ao longo destes anos de luta rla Frente Polisario pela 

independência e autodeterminação do antigo Saara Ocidental. Em entrevista exclusiva a "terceiro 
mundo", concedida em Argel, durante a realização do Conselho Nacional Palestino, Mansur afirmou que o 
Marrocos está perdendo a guerra não só porque militarmente não tem possibilidades de desenvolver uma 

ofensiva de peso, como também porque está isolado no terreno diplomático. 

Beatriz Bissio 

D iante da presença do presidente da 
República Arabe Saarauf Demo
crática junto a Arafat na sessão de 

abertura do Conselho Nacional Palestino 
(CNP), o Marrocos reagiu, determinando 
que nenhum delegado marroquino perma
neça no recinto de qualquer evento inter
nacional quando estiver presente uma de
leg_ação da OLP. Como vê esse episódio? 
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São estas suas principais declarações: 

- A política do Marrocos com relação 
à questão palestina está baseada em 
interesses concretos. O Marrocos pode 
levantar a bandeira da causa palestina 
ou procurar se aproximar dos inimigos 
do povo palestino conforme a sua con
veniência. Hassan li foi quem preparou 
os acordos de Camp David. Foi ele 
quem recebeu no Marrocos o então mi
nistro da Defesa de Israel, Moshe Da
yan, e diversas personalidades que ser-

viram de intermediários com o Egito, 
para que Sadat assinasse o acordo de 
Camp David. 

E mais: Hassan li recebeu Shimon 
Peres no Marrocos, sem sequer con
sultar os palestinos, num momento em 
que tinha todas as cartas nas mãos: era 
presidente da Conferência Islâmica e 
presidente em exercício da Liga Árabe. 
A partir desse encontro, começou-se a 
estreitar o cerco e a se aplicar a estraté-
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gia de isolar ainda mais a OLP. A repre
sália do Marrocos contra os palestinos 
por ter convidado uma delegação da 
Rasd para a reunião do CNP, delegação 
essa encabeçada pelo presidente Abde
laziz, foi justificada por Hassan 11 com a 
alegação de que nosso chefe de estado 
comparou o sofrimento do povo saarauí 
sob a ocupação marroquina ao sofri
mento palestino em Israel. Nós acha
mos que essa não é a verdadeira razão. 

Não é a primeira vez que nós afir
mamos que o Marrocos está fazendo 
em nosso território o mesmo que Israel 
nos territórios palestinos ocupados e o 
que a África do Sul está fazendo no ex
tremo meridfonal do continente africa
no. Nós temos assistido a várias reu
niões do Conselho Nacional Palestino; o 
presidente saarauí manteve vários en
contros com o presidente da OLP e o 
Marrocos nunca reagiu dessa forma. 
Achamos que foi um pretexto e uma 
grave ingerência nos assuntos palesti
nos. 

Por outro lado, Hassan li quer proibir 
à OLP o que permite aos seus próprios 
ministros. Nós tivemos encontros com 
ministros marroquinos em negociações. 
Então, por que os palestinos não podem 
se encontrar com os saarauís? É um ab
surdo! Se o Marrocos não quer ser 
comparado com Israel, por que ocupa 
ilegalmente um território que não lhe 

pertence? Por que aplica uma política de 
extermínio contra o povo saarauí? Por 
que bombardeia populações civis? Por 
que desloca 100 mil civis marroquinos 
com o objetivo de colonizar o território 
saarauí? 

Foi publicado em várias partes do mun
do que o Marrocos atualmente está sendo 
assessorado por especialistas de Israel e 
está utilizando técnicas israelenses de 
combate. Que há de verdade nessa de
núncia? 

- No que se refere a métodos e a tá
ticas marr-oquinas dos muros, das linhas 
de defesa, são uma fotocópia num lugar 
diferente do que é a linha Bar Lev de 
Israel. São uma reedição, também, das 
linhas que os franceses utilizaram na 
Argélia e em alguns outros lugares. O 
Marrocos está imitando métodos apli
cados nos territórios ocupados com um 
assessoramento ativo de especialistas 
israelenses no campo de batalha. 

Outro método que o Marrocos está 
utilizando é tentar aproximar suas li
nhas de defesa à fronteira dos países vi
zinhos. Assim, poderia atacá-los em ca
so de essa linha sofrer agressões pelo 
lado da Mauritânia ou pelo da Argélia. 
Ambos os métodos foram importados 
de Israel, mas só servem para desacre
ditar ainda mais o regime marroquino. 
Militarmente, não significam nada. 

Há provas da presença israelense no 
campo de combate? 

- Atualmente, há especialistas do 
exército de Israel em vários pontos do 
território saarauí a fim de fortalecet a li
nha de defesa e de preparar comandos 
para atacar a retaguarda do nosso exér
cito. 

Isso não levou a uma revisão dos mé
todos que o exército saarauf está aplican
do? 

- Nós estamos acompanhando passo 
a passo o que eles fazem. 

As condições do cessar-fogo 

E no plano diplomático, chanceler, que 
prioridades a Frente Polisario estabele
ceu? 

- Atualmente, procuramos conseguir 
a aplicação da Resolução 4116 das Na
ções Unidas, que determina negocia
ções diretas com o Marrocos para o ces
sar-fogo e propõe a realização de um 
plebiscito sem a presença das forças de 
ocupação, sob a supervisão da ONU e 
da Organização da Unidade Africana 
(OUA). O secretário geral da ONU e o 
presidente em exercício da OUA, ano 
passado, deram algum; passos concre
tos quando nos convidaram e ao Ma~ro
cos a estabelecer contatos preliminares 
a fim de preparar a aplicação dessa re
solução. 

Este ano, ainda não houve nenhuma 
~ Jestão nesse sentido. Houve contatos 
~ cn :om a finalidade de reiniciar o processo, 
a: :iue continua bloqueado porque o 

Marrocos não quer a negociação direta 
conosco nem aceita retirar suas tropas 
para a realização do -plebiscito. 

Formalmente, o Marrocos diz estar a 
favor do plebiscito? 

- Desde 1981, Hassan li se limita a 
afirmar que aceita o referendo. Mas, 
para ele, a consulta deve ser feita com a 
presença das suas forças e sob sua ad
ministração. Para n~s, isso é inadmissí
vel. Seria jogar por terra todas as con
quistas do nosso povo, em troca de uma 
operação que não tem nenhum tipo de 
garantia. Preferimos combater cem 
anos se for necessário, a aceitar essa 
manobra. Nenhum povo pode aceitar 
ser consultado sob a mira das baionetas 
de seus opressores. Particularmente sob 
as baionetas de um exército de 150 mil 
homens que está nas áreas ocupadas. 



A guerra alterou profundamente a vida da população saaraur. Muita gente vive atualmente em campos de refugiados 

O outro aspecto é que não podemos 
cessar fogo sem que desapareça a razão 
que dã origem ao conflito armado. Se a 
ocupação do nosso território por parte 
do Marrocos se mantiver e não houver 
um acordo político que sirva de base a 
esse cessar-fog':), nós continuaremos 
combatendo. 

O exército saarauf nunca realizou ope
rações milita;es fora do território ocupado. 
É uma opção polflico-militar ou uma con
tingência? 

- Pensamos que o campo de batalha 
estã limitado ao território saarauí e ao 
Marrocos. No território saarauí, que é o 
palco onde se desenrola o maior nú
mero de batalhas, hã uma guerra aberta 
entre nós e o Marrocos em todos os 
planos. No interior do Marrocos, temos 
feito alguns ataques contra pontos fun
damentais, de interesse militar. 

... e o mar territorial ... ? 
- O mar territorial faz parte do terri

tório saarauf. Tudo que ali se encontre 
estã no palco da guerra e, portanto, po
de ser vítima dessa guerra. 

Para nós, essa forma de agir é uma 
opção: pensamos que não se devam fa
zer ataques fora do território da Repú
blica Saarauí e do Marrocos, porque is- · 
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so poderia prejudicar interesses de pes
soas que nada têm a ver com a guerra. 

As relações com os Estados Unidos 
e a França 

A guerra não poderia durar todo esse 
tempo se não fosse pelo apoio dos Esta
dos Unidos e França ao regime de Hassan 
li. Que tipo de relações a Rasd tem com a 
França e os Estados Unidos, não apenas 
com seus. governos, mas com organiza
ções não-governamentais e grupos de 
pressão de ambos os pafses? 

- A nível de grupos, partidos, forças 
políticas, sindicais, organizações não
governamentais, temos recebido um 
apoio muito significativo nesses dois 
países. Quanto à posição oficial, ambos 
têm se inclinado, com maior ou menor 
intensidade, em favor do Marrocos, 
dando-lhe particularmente apoio militar 
e até apoio financeiro, mas sem chegar 
a reconhecer sua soberania sobre o ter
ritório saarauí, o que é um fato impor
tante. 

Eles justificam essa posição alegando 
que o Marrocos é um país "amigo" e, 
portanto, quando seu rei estã em difi~ 
culdades é preciso dar-lhe algum apoio. 
Naturalmente, rejeitamos esse pretexto. 
Não o compreendemos, nem o aceita
mos. 

O maior apoio, porém, que o Marro
cos tem obtido - inclusive investimentos 
- tem partido de outros países, de ou
tras latitudes, e últimamente, em parti
cular, de Israel. O Marrocos usa Israel 
como um instrumento para conseguir 
armamento e financiamento da parte 
dos Estados Unidos e de alguns países 
europeus. Isso explica as concessões 
que Hassan li estã fazendo a Israel em 
relação à causa palestina. 

Há versões de que a Mauritânia, ce
dendo a pressões dos Estados Unidos, 
estaria permitindo que se realizassem ope
rações contra o exército saarauf a partir de 
seu território. Isso é verdade? Quais são 
atualmente as relações da Frente Polisario 
com o governo mauritano7 

- As relações com a Mauritânia jã 
atravessaram vãrias fases. A Mauritânia 
participou, junto com o Marrocos; da 
agressão ao território saarauí em 1978. 
Depois se retirou, reconheceu diploma
ticamente .a República Saaraul e desde 
então tem havido uma certa normaliza
ção de relações. 

Ultimamente, temos sentido que, por 
causa das pressões, as autoridades 
mauritanas estão mais flexlveis com o 
Marrocos. No entanto, não temos indí
cios claros de que a Mauritânia tenha 
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aceito colaborar com Hassan 11. O que 
parece claro é que o Marrocos vai tentar 
envolver de novo a Mauritânia na 
guerra, obrigando-a a defender a parte 
do muro marroquino que está está sen
do construído em frente às suas fron
teiras. 

Parece a tática usada por Israel e 
África do Sul contra os países do 
Oriente Médio e da Linha de Frente, 
respectivamente, para obrigá-los a ser 

fitares. Quando a muralha chegou às 
fronteiras da Mauritânia, houve 132 de
sertores do exército marroquino. 

, Pensamos que se o Marrocos não 
pára essa guerra, vai perdê-la a curto 
prazo. E se isso acontecer, Hassan li 
perderá seu trono. Essa é a verdade. 

Como estão nesse momento as rela
ções da República Árabe Saarauí Demo
crática com o Mundo Árabe? 
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A Rasd é um território rico em minerais, particularmente fosfatos. Com 280. 000km~ o Saara Ocidental é 
praticamente deserto mas seu litoral tem uma das mais importantes reservas pesqueiras do mundo. 
Grande parte da sua população é nômade 

defensores de um fato consumado. Mas 
não acreditamos que a Mauritânia ceda 
a essas pressões porque isso suporia 
um suicídio. 

"O Marrocos está isolado" 

Do ponto de vista diplomático e militar, 
que perspectivas o sr. vê? 

- Praticamente podemos considerar 
que o Marrocos é um país que perdeu a 
guerra. Diplomaticamente, está isolado. 
Não resistiu à tática de guerra de des
gaste que temos utilizado, particular
mente nesta última fase. O muro já não 
representa um obstáculo militar. O 
Marrocos utiliza-o mais como um ins
trumento político. Embora esteja sendo 
derrotado no campo militar a cada dia, 
precisa apresentar-se como um país 
que está avançando, que está estenden
do o muro, que é forte. Mas essa tática, 
na verdade, mostra sua fraqueza. Para 
nós, a extensão do muro nos favorece 
militarmente, porque dispersa mais 
suas forças e aumenta seus gastos mi-
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- As relações com o Mundo Árabe 
são o reflexo das divergências que 
existem nesse grupo de países. Alguns 
deles reconheceram a Rasd e, conse
quentemente, nos têm dado apoio. E há 
outros que, por razões sentimentais, 
porque estão muito ligados à coroa 
marroquina, demonstram uma certa 
cumplicidade, fazendo pequenas ou 
grandes contribuições financeiras para o 
Marrocos. No entanto, esse países em 
geral se abstêm nas organizações inter
nacionais, mantendo uma posição de 
neutralidade - dizem - em relação à 
questão saarauí. 

Nós consideramos essa atitude ina
ceitável para o nível de responsabilidade 
que o Mundo Árabe tem no contexto 
mundial. A neutralidade não cabe nessa 
guerra. Ou se está a favor ou contra. 
Porque é uma guerra de descolonização 
e nas guerras de descolonização não há 
lugar para neutralidade. A neutralidade 
nesse tipo de questão foi que deu mar-

Bomba de fragmentação usada pelo Marrocos 

gem a tantos problemas nos países ára
bes. 

E as relações com a América Latina? 
- Temos relações muito boas. Desde 

o início da nossa guerra, tivemos um 
grande apoio da América Latina. É o 
continente, depois da África, onde hou
ve o maior número de reconhecimento 
da República Saarauí. Mantemos rela
ções muito cordiais, tanto com os go
vernos como com as forças políticas. 

Pensamos que esse é um fato que 
reforça a vocação do povo saarauí -
único povo árabe africano de língua es
panhola - de abertura para a América 
Latina. No futuro, e já no presente, isso 
é fundamental. 

Acreditamos que os que se coloca
ram a nosso lado nesses momentos di
fíceis são os melhores e mais sinc~ros 
amigos. Em nossa política futura, creio 
que a América Latina terá um papel 
muito importante, não apenas no plano 
cultural mas também no plano econô-· 
mico e político. • 



Lobby da Unita 
em Portugal 

A reunião em Lisboa do grupo português 
que apóia Sa vimbi foi um fracasso 

º
grupo contra-revolucionário an
golano Unita (União para a ln
dependência Total de Angola), 

liderado por Jonas Savimbi e que rece
be apoio econômico e militar do regime 
sul-africano, voltou à carga no seu es
forço propagandístico. 

Juntamente com o lobby português 
que lhe dá apoio, a Unita realizou num 
hotel de Lisboa, a 25 de maio passado, 

Quanto à União Geral dos Trabalhado
res (UGT), uma central sindical vincula
da ao Partido Socialista e aos partidos 
de direita, não se fez representar; mas o 
pouco discreto serviço de segurança da 
reunião era feito por elementos dessa 
central de trabalhadores. 

Esvaziamento 

uma "Conferência Internacional: Angola No início da sessão, os membros da 
no Contexto da África Austral", promo- mesa que dirigia os trabalhos se referi
vida pela Associação de Solidariedade ram· ao boicote de que foram alvo, ma
Democrática Portugal-Angola (Asdepa). nifestando a sua estranheza pela falta de 
Criada recentemente, essa associação interesse da imprensa (exceção feita à 
surgiu com o propósito de difundir a Rádio Televisão Portuguesa-RTP) em 
propaganda e servir de porta-voz da ., 

.e 
Unita por intermédio de cidadãos por- e: 

~ 
tugueses. Esses objetivos foram, inclu- Cl'. 

sive, expostos nos comunicados à im- ti 

prensa da Asdepa e assumidos de for
ma quase aberta pelos seus fundadores 
oficiais. 

Convocada, segundo se lia nos co
municados distribuídos, com a finalida
de de constituir "um espaço de debate 
franco e construtivo" no sentido de "de
sencadear um processo de diálogo 
aberto", a conferência acabou sendo um 
enorme fracasso. 

do sudeste angolano ocupada pelo 
exército sul-africano. Um deles, o inglês 
Fred Britishland, autor de um volumoso 
livro de promoção a Savimbi, gastou 
grande parte de sua intervenção a de
negrir Gab-riel Garcfa Márquez, a pre
texto de reportagens que o prêmio No
bel de literatura tinha publicado sobre a 
participação do exército cubano na luta 
do povo angolano contra as invasões 
sul-africanas. 

Durante a reunião e à medida que a 
sala se esvaziava, alguns dos mais co
nhecidos ativistas da Unita ocuparam o 
microfone. Eles ·atuam em Portugal, be
neficiando-se da impunidade permitida 
por sucessivos governos portugueses. É 
de se destacar a presença de alguns mi
litantes do Partido Socialista e do Parti
do Social-Democrático, assim como a 
de Miranda Dias, de nacionalidade por
tuguesa, apontado como membro do 
"comitê central" da Unita e tido como 

teórico do "grupo de Lisboa". Há alguns 
meses atrás, ele elogiou o "pragmatis
mo político" do governo Cavaco Silva 
em relação a Angola. 

Apesar do fracasso, essa última ação 
de propaganda da Unita em Portugal 

não surge por acaso, num momento em 

As dezenas de convites enviados fi
caram sem resposta. E, no entanto, os 
organizadores da reunião não tinham 
poupado esforços, endereçando-os a 
todos os partidos políticos portugueses, 
a todas as missões diplomáticas acredi
tadas em Lisboa - inclusive à embaixa
da da República Popular de Angola-, às 
organizações sindicais, a todos os ór
gãos de comunicação social e aos jorna
listas que trabalham em Portugal. 

Nas desertas filas de cadeiras reservadas a convidados, vêem-se os dois únicos representantes 
de embaixadas que compareceram: o da sul-africana e o da norte-americana 

A recusa foi geral, com algumas ex
ceções reveladoras. Duas embaixadas se 
fizeram representar: África do Sul e f:s
tados Unidos, cujos funcionários entra
ram juntos e juntos abandonaram a sa
la, após meia hora de corpo presente. 
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relação a tão "importante conclave". 
Depois, passaram à leitura do único te
legrama recebido das inúmeras em 
baixadas convidadas: o do embaixador 
do México, comunicando sua ausência ... 

O toque internacional da reunião fi
cou a cargo de alguns jorn&listas portu
gueses e três correspondentes estran
geiros que recentemente participaram 
de uma viagem, via Pretória, à região 

que já está prevista a visita do presi
dente angolano José Eduardo dos 
Santos à capital portuguesa. Trata-se da 
primeira visita oficial de um presidente 
de Angola a Portugal, desde a indepen
dência dessa ex-colônia portuguesa na 
África, a 11 de novembro de 1975. E a 
U nita e seus aliados têm consciência 

disso. • 
CP.Santos 
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Mulher 

Grande parte das prostitutas la tino-arnericanas 
exercem a f'prof issão" para sobreviver 
ou sob ameaças 

Prostituição, o preço da miséria 
J. P. Barruel de Lagenest* 1 
m 1960, havia na América latina 1 

E aproximadamente seis milhões 
de prostitutas. Hoje, esse nú

mero deve ultrapassar os dez milhões. 
A primeira, mas não a única, das causas 
desse aumento da prostituição feminina 
(além do crescimento da população 
global, que no mesmo prazo passou de 
250 milhões de habitantes para 375 mi
lhões) foi a pauperização das.grandes 
massas1• 

Uma consequência imediata da dra
mática situação das famílias campone
sas é a chamada "explosão urbana". 
"Dentro de 15 anos o mundo estarã in
vertido: as cidades abrigarão três bi
lhões de pessoas; um habitante da Ter
ra, para cada dois, viverã na cidade", 
afirma a revista Croissance des Jeunes 

* O autor é consultor das Nações Unidas, para a qual 
elaborou esse relatõrlo que foi cedido com exclusividade 
para "cadernos do terceiro mundo". 

1 Enquanto a média do Produto Interno Bruto (PIB) 
dos países latino-americanos aumentou, entre 1950 e 
1980, de 5,5%, e o produto industrial e os serviços au
mentaram de 6%, o poder aquisitivo de 80% da população 
dhnlnuiu de 30 a 50%. Conforme o mesmo estudo, em 
1980, a pobreza extrema atingiu 62% das lamOias campo
nesas. 

80% d• prostftutas fazem "trottDlr" 

Nations, num estudo intitulado "Acida
de devora o mundo". No Brasil, en
quanto em 1960 somente 45% da po
pulação viviam em cidades de mais de 
cinco mil habitantes, em 1985 a propor
ção era de 70%. 

Um documento elaborado pela or
ganização Terre des Hommes (Terra dos 
Homens), publicado em 1985, a respeito 
da prostituição no Nordeste do Brasil, 
afirma o seguinte: "A idade média para 
iniciar a vida na prostituição se situa 
entre 12 e 14 anos. Aos 20 anos, uma 
prostituta é considerada velha. Aos 30 
anos parece ter 60". Segundo o mesmo 
documento, nessa região "a cada ano, 
50 mil meninas iniciam sua vida de 
pro&titutas, unicamente para não mor
rer de fome". Talvez seja isso que expli
que porque um grande número de mu
lheres só exercem a prostituição ocasio
nalmente, em fins de semana ou fim de 
mês. Seria esse o caso de mais de me
tade das prostitutas de Recife, que 
eram, em 1962, 10% da população femi
nina da cidade. 

Muito comum também é o caso de 
rianças de 8 ou 10 anos que são vítimas 

de proxenetas ou aceitam posar para 
fotografias pornográficas, vendidas em 
todo o país ou até no exterior. Em "zo
nas" de confinamento controladas pela 
polícia, encontram-se frequentemente 
menores, muitas com falsas certidões 
de nascimento arranjadas com funcio
nários públicos desonestos. Até mesmo 
acontece de essas crianças serem força
das a aceitar encontros sexuais sob pe
na de morte. E o autor acrescenta: "Hã 
moda para tudo. Atualmente a moda é a 
prostituição de crianças". 

O caso de Bogotá 

"Hã quatro anos sou prostituta", di
zia à jornalista Silvia Martínez uma me
nina de Bogotã, na Colômbia. "Estou 
agora com 14 anos. Desde que saí de 
casa não aprendi nada mais. Por isso 
vou continuar assim. Saí de casa porque 
o companheiro de minha mãe abusava 
de mim. Não podia dizer isso à ·minha 
mãe: ele a teria abandonado". E a jor
nalista acrescenta: "Quando uma meni
na abandona sua casa, só pode escolher 
entre ingressar num grupo de garotos 



ou se prostituir. No primeiro caso, ela 
tem de modificar sua aparência: cortar 
seus cabelos, dissimular o busto com 
uma faixa e fazer tudo como se fosse 
menino. No segundo caso, de menina 
deve tornar-se mulher adulta, assumir 
uma vida sexual prematura e sórdida e 
se acostumar às exigências da policia". 
"Quando a policia nos pega", fala uma 
pequena prostituta, "ela ou rouba nosso 
dinheiro ou nos joga no xadrez. Quando 

nos prendem, os policiais só nos deixam 
sair quando aceitamos nos entregar a 
eles". 

Pilar Lozano descreve assim a pros
tituição em Bogotá: "É como se a noite 
transformasse os bairros mais centrais 
da capital em casas de prostituição 
muito frequentadas, onde as mulheres -
e as mocinhas - se oferecem e se entre
gam em consequência do desemprego e 
do analfabetismo. Desde a área do palá
cio presidencial, zona histórica, até o 
centro do bairro dos hotéis internacio
nais, as ruazinhas transformam sua 
aparência diurna de pequeno comércio 
de quitandas numa exibição de corpos 
seminus e provocantes, apesar do frio 
da noite. São as prostitutas do trottoir. 
Representam aproximadamente 80% 
das prostitutas de Bogotá. A maior 
parte mora num quarto minúsculo, cuja 
única mobília é uma esteira de palha 
estendida no chão. Seus filhos as acom
panham na rua: provavelmente acham 
isso preferível a ficar fechados dentro 
do quarto. A lei não proíbe seu trabalho, 
mas de fato, a sociedade as trata como 
delinquentes. A polícia as persegue". 

No Equador, o comércio de mulheres 
é ligado ao analfabetismo de uma gran
de parte da população. Na Costa Rica, 
Monica Peria afirma que "muitas pros
titutas manifestam o desejo de abando
nar a prostituição, mas somente sete em 
cada dez cursaram alguns anos de es
cola primária, e nenhuma tem preparo 
para um trabalho determinado". Uma 
prostituta ct,ilena declara: "A maioria de 
nós não tem instrução nem trabalho. 
Não temos outro meio de ganhar nossa 
vida e alimentar nossos filhos". Os fi
lhos de prostitutas em Bogotá são 40 
mil. Na Costa Rica, a média é de 2,7 fi
lhos por prostituta. 

Um negócio organizado 

É muito difícil desenhar um perfil 
claro do comércio de mulheres, do le-
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nocfnio. Ele existe, e tudo faz pensar 
que é mui,o intenso. Mas oficialmente 
aceita-se que se as prostitutas estão aí é 
porque elas querem, e que poderiam 
deixar essa vida, se quisessem. 

A realidade é muito diferente. Hã mil 
e uma maneiras de se obter novas re
crutas para alimentar as casas de mu
lheres, substituir as que morrem, ou 
abrir novas casas. Um anúncio publici
tário publicado na revista rJOrte-ameri
cana P/aymen, pela empresa italiana de 
turismo Krisstours, foi denunciado pela 
imprensa da República Dominicana. 
"Essa propaganda manifesta com evi
dência - escreve Margarida Cordero - o 
caráter organizado da prostituição. Nu
merosos são os indícios de que a oferta 
de serviços sexuais por mulheres domi
nicanas faz parte de um 'pacote turísti
co'. Esse novo tipo de negócio até pro
vocou o aparecimento de um novo tipo 
de prostituição: a de moças de classe 
média. Essa prostituição a serviço de 
estrangeiros é feita independentemente 
ou com o acordo explícito dos gerentes 
de hotéis de turismo. Nesses hotéis, o 
turista é interrompido no seu sono por 
uma moça, sob pretexto de estar pro
curando uma outra pessoa. Uma . vez 
estabelecida a conversa, a prostituta de
clara do que se trata. Sabe-se perfeita
mente que em nosso país operam redes 
de traficantes de mulheres. Nesses últi
mos anos, a 'exportação' foi feita princi
palmente para a Europa: Alemanha, Es
panha e Itália. Uma das vítimas desse 
comércio, contratada como bailarina, foi 
primeiro mandada a Chipre, onde foi 
obrigada a se submeter a inúmeras re
lações sexuais toda noite, ao mesmo 

tempo em que lhe aplicavam injeções, 
para anular sua capacidade de resistên
cia". 

Esses métodos não são conhecidos 
só em Chipre, mas também no Brasil. 
Em certas cidades, como Rio de Janei
ro, Porto Alegre, Lages, Caruaru e 
muitas outras, existem casas de mu
lheres especializadas em submeter e 
"amaciar" jovens, vítimas das organiza
ções dedicadas ao comércio de mulhe
res, com a finalidade de transformá-las 
em simples máquinas condicionadas a 
sempre obedecer: Esses "robôs", de
pois de terem perdido sua identidade, 
não só psicológica como também fami
liar e civil, são "exportados" pelo Brasil 
afora e mesmo além de suas fronteiras, 
a serviço de casas de mulheres onde 
condições de vida menos terríveis do 
que nas casas onde se iniciaram lhes ti
ram toda vontade de se revoltar: o cas
tigo seria voltar ao ponto inicial. 

A cidade de Porto Alegre era outrora, 
e é ainda hoje, conhecida como um 
centro distribuidor no comércio interna
cional de mulheres entre o Brasil, Uru
guai, Paraguai e Argentina. Em Goten
borg, na Suécia, um brasileiro era pro
fessor de sueco para um grupo de pros
titutas brasileiras. Elas tinham sido tra
zidas por marinheiros suecos sob pre
texto de se casarem com elas, ou mes
mo depois do casamento que teria se 
realizado no Brasil. Depois, tinham sido 
abandonadas ou vendidas na Suécia. 

O comércio proibido 

Segundo o World Paper, repetindo 
uma informação atribuída à polícia in-



ternacional, é da Argentina que vem 
uma grande parte das prostitutas sul
americanas,_ "exportadas" para Porto 
Rico, Europa meridional e Oriente Pró
ximo. E a autora dessa afirmação, a jor
nalista Nelly Casas, acrescenta: "Este 
assunto é violento, doloroso e escabro
so; é parte de um conjunto de fatos -
que são permanentemente escondidos 
do grande público. Nas comunidades 
pobres, as moças de boa aparência mas 

que não têm nada na cabeça, que têm 
vontade de se tornar conhecidas, e que 
se deixam seduzir por ofertas de em
pregos bem pagos, com possibilidades 
de viagens e casamento, constituem a 
clientela habitual das organizações des
tinadas ao comércio de mulheres". 

O Código Penal proíbe o lenocínio, 
mas "a lei continua letra morta: nin
guém ignora a transformação das cida
des quando cai a noite, nem a existência 
de hotéis de alta rotatividade, nem a de 
cal/ girls contatadas por telefone através 
de agências especializadas". Trata-se 
muitas vezes de moças que durante o 
dia são comerciárias, bancárias, funcio
nárias públicas, estudantes, empregadas 
domésticas, todas à procura de um sa
lário suplementar. Essa situação é a de 
toda a América latina. O lenoctnio é 
exercido por poderosas organizações 
que trabalham na ilegalidade. 

Em Honduras, uma jovem prostituta 
conta ter chegado de sua aldeia natal, 
de Danli, a Tegucigalpa, a capital, no 
bairro de Comayagua, a convite de uma 
senhora que lhe tinha prometido um 
trabalho bem pago. À sua chegada, foi 
apresentada a um "amigo da família", a 
quem, como o soube mais tarde, tinha 
sido vendida pelo preço de 150 dólares 
"A maioria das prostitutas da região, diz 
o proprietário de uma casa de mulheres 
desse mesmo bairro, é propriedade de 
alguém". A situação do bairro era muito 
ruim quando o exército norte-america
no instalou um quartel militar em Pal
merola, a 72 quilômetros de Tegucigal-

pa. A partir daí, a prostituição e o leno
cínio aumentaram muito, pagando-se 
uma comissão ao comandante do bata
lhão hondurenho local, em troca de sua 
proteção contra qualquer intervenção 
da polícia. 

Um jornal da República Dominicana 
publica uma manchete em letras garra
fais: "O Panamá tornou-se a Meca das 
prostitutas dominicanas". A autora do 
artigo, a jornalista Elsa Exposito, expli
ca: "Lã estão mais de duas mil, por cau
sa da necessidade e do dólar. A Repú
blica Dominicana é a segunda exporta
dora de prostitutas para o Panamá, logo 
depois da Colômbia. O cônsul geral da 
República Dominicana no Panamá con-

firmou o fato, dizendo que sabia per
feitamente que só na casa de mulheres 
chamada 'EI Paraíso', ·na cidade de Chi
riqui, havia pelo menos 200 prostitutas 
de nacionalidade dominicana". 

Na Costa Rica, segundo um estudo 
de Jesús Hernández Cuéllar, diversas 
personalidades se preocupam pelo fato 
de circular na América do Norte um 
guia chamado "Conexão à Costa Rica", 
que tem como subtítulo "Destinado aos 
homens· de mais de 40 anos", distribuí
do a cada dois meses pela organização 
"Taggart Communications". Oferece 
"encontros sexuais com mulheres cos
tarriquenhas, que são particularmente 
submissas e amõrosas". O sociólogo 
Francisco Escobar e a antropóloga Eu
genia lópez de Piza estão de acordo ao 
afirmarem que se trata de "uma organi
zação de turismo sexual". 

Ligações com o narcotráfico 

Em toda parte, o tráfico de mulheres 
está ligado ao tráfico de drogas. "Mi
nhas companheiras cheiram cocaína 
e tomam psicotrópicos para aguentar", 
afirma uma prostituta do Rio de Janei
ro. Pois bem, se elas consomem, é por
que têm acesso às fontes. Maconha, co
caína, heroína. É nos lugares de prosti
tuição que se encontra, com mais facili
dade do que em qualquer outro, todo o 
leque das drogas disponíveis no merca-

! do. O fenômeno não é novo no Brasil, 
~ onde a difusão das drogas é tradicio-
.! 1 i na mente ligada à prostituição e ao le-

nocínio. O fato também é nítido na Co
lômbia e na Bolívia, onde "a prostitui
ção, o álcool, o uso da cocaína e dos ex
citantes andam juntos". Em Bogotá, 
onde deve haver cerca de 150 mil pros
titutas, um perito colombiano, o dr. 
Saturnino Sepúlveda, afirma que "o uso 
do álcool estimula a fome sexual, assim 
como a atividade sexual convida ao 
consumo do álcool. Não há prostituição 
sem álcool. A proliferação dos bares é 
uma das características dos bairros de 
prostituição. Raros são os homens que 
se servem de uma prostituta sem ter 
antes tomado umas doses de álcool". 
Pode-se acrescentar: raras são as pros
titutas que aceitam um cliente sem es
tarem elas mesmas dopadas. 

Aliãs, conforme o jornalista Fernan
do Cortes, as prostitutas de Bogotá ser
vem de intermediárias para a distribui
ção da droga, ao mesmo tempo em que 
procuram clientes e protegem da polícia 



os indivíduos que as abastecem, a elas e ll 
a outros clientes eventuais. Uma ruazi- e: 

~ 
nha paralela ao ediffcio da Telecom, .s 
entre as ruas 61 e 62, é célebre como i 
centro de difusão da cocaína. A 'Manza-
na de Eva', na 10~ rua não é menos co
nhecida: lá quem manda é um indivíduo 
apelidado de 'EI Mono' (o macaco), cujo 
único trabalho é organizar a distribuição 
e a venda dos cigarros de maconha e 
das doses do pó branco. As prostitutas 
servem de intermediárias para ele, tanto 
mais dispostas quanto mais necessita
rem da sua dose cotidiana de droga". A 
maior parte são adolescentes sem famí-
lia na capital. Sua "famflia" é a organi
zação da qual, conscientemente ou não, 
elas fazem parte. 

De fato, em quase toda a América 
Latina, seja de acordo com a legislação, 
seja de forma ilegal, a prostituição é 
"organizada". O caso do Brasil é bem 
claro: "Do ponto de vista legal, o Brasil 
ratificou em 1958 a Convenção Interna
cional das Nações Unidas (de 2 de de
zembro de 1949) para a repressão ao 
tráfico de seres humanos e à exploração 
da prostituição de outrem. Se isso é 
realmente abolicionista, o Brasil adota 
de fato uma atitude regulamentarista, 
pois muitas vezes as prostitutas são 
confinadas nas 'zonas de meretrício' e 
obrigadas, segundo exigências arbitrá
rias da polfcia local, a se inscrever num 
fichário, fornecer uma fotografia e se 
submeter mensalmente a exame médi
co obrigatório. O Código Penal, que 
prevê pesadas sanções para aqueles que 
tiram proveito, direta ou indiretamente, 
da prostituição, é aplicado de maneira 
inversa: as vítimas é que são persegui
das, e os proxenetas, frequentemente 
'pessoas de bem', gozam da impunida
de e atê mesmo de proteção das autori
dades". 

No Peru, o comércio de mulheres é 
florescente. O Ministério do Interior é 
pago, e muito regiamente, para conce
der as àutorizações necessárias para 
o funcionamento das casas de mulhe
res. Em Talara, uma pequena cidade do 
norte do país, o prefeito (um médico) 
abriu uma casa de mulheres com o no
me sugestivo de "A Rosa Vermelha", 
e fez dela uma importante fonte de ren
da para a Prefeitura, à qual essa frutí
fera empresa fornece mais de 13 mil 
dólares por mês. Tanto que o negócio 
está em vias de ser ampliado: em lugar 
dos 11 cômodos iniciais, haverá em bre
ve 40, e a renda para a Prefeitura será, 
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então, de mais de 40 mil dólares. 
Mas não é sempre tão fácil assim. 

Em Callao, os proprietários das casas de 
mulheres "EI Trocadero" e "La Savage" 
declararam falência em abril de 1983, 
vencidos pela concorrência desleal de 
uma rival, "La Parada", que, protegida 
pelas autoridades municipais, trabalha
va 24 horas por dia, e tinha conservado 
sua porta de entrada aberta para uma 
grande avenida, enquanto as das duas 
outras tinham sido fechadas. "As auto
ridades que concedem as autoriza_ções 
estão mancomunadas com as da Pre
feitura", queixa-se um dos donos em 
falência, "para favorecer determinados 
proprietários de casas de mulheres, 
prejudicando outros". 

A prostituição chega às indígenas 

Quem viaja pelo Amazonas ou por 
algum dos seus afluentes, não pode 
deixar de ouvir falar das casas de mu
lheres cujas inquilinas, em grande parte, 
são indígenas. A prostituição, no nosso 
sentido de aluguel do corpo para o se
xo, não existe na sociedade indígena. 
São os brancos, os invasores, por con
seguinte, que transformam as indiazi
nhas em prostitutas, a seu serviço, é 
claro. Quer seja pela destruição siste
mática da sociedade indígena, quer seja 
pelo assassinato dos homens na aldeia, 
quer seja pelo simples rapto ·das meni-

nas, ou por outros meios ainda, os 
aventureiros que percorrem essas re
giões encontram um duplo proveito no 
exercício desse comércio. 

Como a população indígena não go
za normalmente da plenitude de seus 
direitos de cidadania, seus membros 
não possuem oficialmente identidade 
pessoal. Além disso, as autoridades são 
frequentemente interessadas na organi
zação da prostituição. Toda reação legal 
é, por conseguinte, extremamente difí
cil, para não dizer impossível. 

O caso cubano e a questão cultural 

Antes da revolução. socialista, Havana 
era conhecida por suas numerosíssimas 
casas de mulheres, muito apreciadas 
e frequentadas pelos norte-americanos. 
A queda do regime ditatorial de Batista 
provocou uma mudança de situação. As 
casas de mulheres foram sistematica
mente fechadas e as prostitutas conven
cidas da necessidade de mudar de vida. 
O grande _problema foi então de resta
belecer nelas um mínimo de autovalori
zação, e de lhes fazer entender que a 
sociedade global as integraria, com a 
condição de participar do trabalho de 
reconstrução nacional, em pé de igual
dade com todos. "Na sua grande maio
ria, começaram a trabalhar, depois de 
estágios de aprendizado, em escritórios 
e fábricas locais. Aquelas éuja decadên
cia era tanta, a ponto de se recusarem a 
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mudar de vida, abandonaram o país. Os 
proxenetas desapareceram. A Revolu
ção, conseguiu reintegrar as prostitutas 
na vida social. 

Do ponto de vista da afirmação da 
superioridade do homem sobre a mu
lher, que encontramos presente na nos
sa cultura, a prostituição feminina não é 
um fenômeno isolado: ela faz parte de 
um conjunto. Apresenta-se como uma 
hipertrofia profundamente patológica 
da situação da mulher vista em função 
do homem e a seu serviço. Isso coloca 
em pl_ena luz o problema da discrimina
ção sexual. A prostituição, mais ainda 
quando organizada, não _passa de um 
aspecto da luta pelo poder. A prostitui
ção feminina é a trágica simbolização da 
prostituição da nossa própria civilização: 
transformar a pessoa humana num "a
cessório". 

A plena integração social, econômica 
e política da mulher representa um pas
so dado na direção de uma nova socie
dade. O trabalho feminino remunerado 
em pé de igualdade com o trabalho do 
homem pode ser um dos meios e um 
dos_ sinais dessa integração. No dizer 
dos historiadores, outrora, na América 
Latina, o trabalho feminino representa
va a metade da força global de trabalho; 
mas tratava-se, em grande parte, de 
ocupações caseiras ou rurais, que pos
suíam somente um valor de uso e não 
um valor de troca. Por essa razão, a 
mulher permanecia fora da vida eco
nômica e política. Atualmente, na Amé
rica Latina, a mão-de-obra feminina é 
considerada como tendo valor de troca, 
representando 20% da mão-de-obra 
total, o que lhe confere um verdadeiro 
peso social. A presença feminina no ce
nário político nem chega a 5%, mas era 
inexistente, pelo menos oficialmente, no 
século passado2 • 

Será irreversível essa evolução? Des
de as condições de contratação até os 
salários, a mulher latino-americana 
continua vítima de uma feroz discrimi
nação no mercado de trabalho. Como 
observa uma socióloga brasileira, Úr
sula Ribeiro, em toda a América Latina a 
escolarização, a profissionalização, aso
cialização e a absorção pelo mercado de 
trabalho são ainda muito diferentes 
para o homem e para a mulher. • 

2 Muitas das citações feitas nesse trabalho foram ex
traídas do n9 de agosto da Revista "Especial-Mujer', in
titulado i..a Prostituciõn", do Instituto latino-Americano de 
Estudios Transnaclonales - llet - Santiago, Chile - Ca
sllla 16-637, Correo 9. Nossos agradecimentos aos edito
res. 
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ARGENTINA/CHILE: 
CRESCE O NÚMERO DE MÃES 
ADOLESCENTES 

O aumento do número de meno
res grávidas - respectivamente 40 mil 
e 20 mil por ano - vem preocupando 
cada vez mais os diversos setores das 
sociedades argentina e chilena. 

Na Argentina, por exemplo, cinco 
mil casos foram registrados em 1983, 
somente na cidade de Chaco. A 
grande incidência, entretanto, ocorre 
na capital e na periferia de Buenos 
Aires. 

Recentemente, o jornal E/ Perio
dista, de Buenos Aires, publicou al
guns dados de uma pesquisa sobre a 
situação dessas jovens mães desam
paradas, que recorrem a instituições, 
no caso, o Lar Amparo Maternal, o 
mais antigo da América do Sul, que 
abriga 50 mães menores e seus fi
lhos. A maioria dessas meninas, com 
idade média de 15 anos, pertence à 
classe de renda mais baixa. Uma ou
tra parcela é formada por adoles
centes oriundas de famílias que se 
desestruturaram e, uma terceira, de 
famílias migrantes. Uma outra pes
quisa, feita pela obstetra Ana Coll, da 
Unidade de Adolescência d0 1-lospital 
das Clínicas de Buenos Aires, afirma
va que a maior parte das adolescen
tes entrevistadas - cerca de 135 - co
nhecia métodos anticoncepcionais 
mas não os usavam. 

No caso do Chile, o problema está 
se agravando. O índice de mortalida
de infantil dos filhos de mães adoles
centes também cresceu numa pro
porção tão assustadora quanto o 
aumento do número de mães me
nores. 

O presidente da Associação Chile
na de Proteção à Família, o médico 
Benjamin Viel, informou que grande 
parte desses recém-nascidos, que 
não são reconhecidos legalmente 
pelos pais, não conseguem atingir o 
primeiro ano de vida. 

Criar mais lares de amparo: uma 
solução proposta pelo governo ar
gentino. Acabar com a ditadura mi
litar: a solução encontrada pelo povo 
chileno. 

NAMÍBIA: 
DISCRIMINAÇÃO EM DOSE 
DUPLA 

As maiores vítimas do apartheid, 
sistema racista imposto pela África 
do Sul à população negra da Namí
bia (90% do total de habitantes do 
país), continuam sendo as mulheres. 
O alerta foi dado, de maneira enfáti
ca, pelo Conselho das Nações Unidas 
para a Namíbia, num relatório apre
sentado, em abril último, ao Comitê 
das Nações Unidas para a Eliminação 
da Discriminação contra as Mulheres, 
com sede em Viena, Áustria. 

A representante do Conselho para 
a Namíbia, que foi criado em 1967 
com autoridade legal para adminis
trar o território até que se estabeleça 
a sua independência, Adriana Pulido, 
foi veemente: "As mulheres, na Na
míbia, continuam privadas do míni
mo de respeito à dignidade huma
na". 

O quadro se mostra mais crítico 
nos bantustães, territórios reserva
dos aos negros e governados por 
autoridades tribais. Distantes das 
transnacionais inglesas, norte-ameri
canas, alemãs e sul-africanas, que 
monopolizam o setor da mineração, 
os homens são obrigados a abando
nar seus lares por longos pêríodos 
para trabalharem nessas empresas, 
deixando para as mulheres todos os 
encargos para a sobrevivência da 
família. Acontece que, para elas, as 
oportunidades de emprego são pe
quenas e os salários oferecidos, bai
xíssimos. 

"Dessa forma, as mulheres tam
bém estão abandonando o campo 
para ficarem perto dos maridos. Nas 
cidades, ficam à margem dos setores 
produtivos", diz Adriana Pulido. 
"Sobram, então, para elas, trabalhos 
como domésticas nas casas dos 
brancos, com salários miseráveis". 

No relatório, o Conselho das Na
ções Unidas para a Namíbia aponta 
apenas uma solução: "Erradicar o 
aberrante sistema do apartheid e a 
discriminação racial. 



Estratégia 

Os chamados CBis, na verdade,.são apenas 
uma reedição de antigos conceitos de 
contra-insurreição, modernizados 

Os conflitos de baixa intensidade 

A política de Reagan é uma reação contra 
quem desafia o seu poder no Terceiro Mundo 

Peter Kornbluh e Joy Hacket - Nac/a 

N 
o dia 14 de janeiro de 1986, o 
conc~ito de "Conflito de Baixa 
Intensidade" saiu dos salões 

sombrios do Pentágono e dos corredo
res dos ideólogos da direita para a luz 
da opi;ião pública norte-americana. A 
oportunidade foi uma conferência de 
dois dias de duração sobre Guerras de 
Baixa Intensidade, realizada no Forte 
McNair, nos arredores de Washington. 
Entre os oradores estavam vários altos 
fur:icionários do governo Reagan: o se
cretário de estado George Shultz, o se
cretário da Defesa Caspar Weinberger e 
o diretor · de Comunicações da Casa 
Branca, Patrick Buchanan. Estavam pre
sentes antigos proponentes da idéia de 
conflito de baixa intensidade como An
drew Messing e Sam Sarkesian. A im-

• Peter Kornbluh e Joy Hac~et trabalham no Instituto 
de Estudos PolRlcos (IPS) de Washington, o.e. 

prensa do país compareceu em massa e 
fez um relato detalhado dos trabalhos. 

A agenda da conferência concentra
va-se no "fenômeno de Guerra de Baixa 
Intensidade" (GBI) e em seus vários 
componentes - a ameaça subversiva, as 
opções militares, a ação cívica e a opi
nião pública. Os oradores descreveram 
a GBI como estratégia muito necessária 

· para enfrentar a "guerra permanente" 
que, segundo eles, está sendo travada 
contra os Estados Unidos no Terceiro 
Mundo. 

Os Estados Unidos vêem-se diante 
de "uma matriz de diferentes tipos de 
desafios, de âmbito e escala diferentes", 
afirmou Shultz. O que esses desafios 
têm em comum, prosseguiu ele, é o uso 
deliberado da "guerra ambígua" pelo 
inimigo, na esperança ·de que "as com
plexidades legais e morais desse tipo de 
desafio nos deixem prisioneiros de nos
sos próprios escrúpulos e tirem proveito 
de nossas inibições humanas, impedin
do-nos de usar a força em defesa de 
nossos interesses". Todos os oradores 

O governo de John Kennedy foi o primeiro 
a dar imp'C>rtãncia à luta contra a insurreição Os militares norte-americanos reconheceram que às vezes o uso da força não lhes é favorável 
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manifestaram-se no sentido de que os 
Estados Unidos devem "reagir à altu
ra". 

Os organizadores do simpósio do 
Forte McNair deram um passo nessa 
direção, discutindo "como o governo 
pode angariar o apoio do público e dos 
meios de comunicação no combate a 
conflitos de baixa intensidade". O co
mentarista Ted Koppel, da cadeia ABC 
de rádio e televisão, foi convidado para 
presidir o painel. Koppel "retribuiu", 
mais tarde, convidando o secretário 
Weinberger para comparecer ao seu 
programa e expor suas opiniões sobre a 
GBI a milhões de telespectadores norte
americanos. 

Os proponentes do conceito de Con
flito de Baixa Intensidade estão reali

zandoa sua própria forma de insurrei
ção contra o establishment militar con
vencional. Um fato digno de nota foi 
que nenhum dos chefes conjuntos do 
Estado-Maior usou da palavra no Forte 
McNair. Contra uma hierarquia militar 
fundamentada na glória das guerras 
convencionais, na promoção no campo 
de batalha e na alta tecnologia nuclear, 
os proponentes da GBI estão empenha
dos num esforço burocrata que visa a 
obter prestígio e recursos. 

A conferência do Forte McNair foi, 
evidentemente, . parte desse esforço em 
demonstrar que os militares norte
americanos estão se preparando para 

uma guerra improvável na Europa, en
quanto deixam de reagir à "verdadeira 
guerra" que se trava no Terceiro Mun
do. 

Separando o novo do velho 

Esta "era da GBI", assim batizada no 
Forte McNair, realmente abre um novo 
capítulo nos anais da guerra não-con
vencional? A especialista no tema, Sara 
Miles1, crê que sim. Diz ela : "Embora 
os Estados Unidos venham combatendo 
em guerras de baixa intensidade, sob 
vários nomes, hã décadas no Terceiro 
Mundo, o conceito total, ampliado e re
definido só agora está ganhando corpo 
entre os militares, para os quais a ex
pressão 'conflito de baixa intensidade' é 
hoje o termo da moda". 

Para os membros de movimentos 
pacifistas e antiintervencionistas, o es
tudo de Sara Miles é de inestimável va
lor para a compreensão da estruturá 
"ampliada e redefinida" do intervencio
nismo no pós-guerra. Contudo, antes 
que o povo norte-americano permita 
que o conceito de GBI seja reduzido a 
eslogans de uso corrente em sua comu
nidade, deve examinar o que há de ge
nuinamente "novo" no "jogo de baixa 
intensidade", em que medida ele tem 

1 Sara Miles, especialista norte-amerh:ana é a autora 
de "The Real War" (A guerra real). 

sido eficaz e se não é apenas mais outra 
rubrica sob a qual os- Estados Unidos 
pretendem reagir contra quem desafia 
seu poder sobre o Terceiro Mundo. 

Quase desde os primórdios dos Es
tados Unidos como nação, sua política 
externa sempre teve um objetivo princi
pal - conquistar e preservar o controle 
econômico e polltico das regiões que os 
rodeiam. Após a Segunda Guerra Mun
dial, esta busca de controle atingiu a 
África, a Ásia e o Oriente Médio. Os ró
tulos ideológicos do imperialismo nor
te-americano incluem desde o "Destino 
Manifesto" até a "Doutrina Reagan". 
Quanto a seus métodos, vão desde a 
"Diplomacia de Navios de Guerra" até a 
intervenção subreptfcia da CIA, incluin
do agora o "conflito de baixa intensida
de", produto híbrido de várias práticas 
empregadas no passado. 

Como estratégia militar, a noção de 
conflito de baixa intensidade é um refle
xo dessa nova realidade. Dada a gene
ralização da "slndrome do Vietnã" na 
cultura política dos EUA, não é de sur
preender que o componente militar da 
GBI venha, como disse Waghelstein, 
"em quarto lugar em muitos casos", 
atrás da guerra psicológica, da guerra 
econômica e da guerra política. 

A GBI não é apenas uma estratégia 
militar: é também uma estratégia polt1i
ca, que agora surge como sutil veículo 
com o qual a administração Reagan po-

Em EI Salvador, a FMLN está operando cada vez mais em áreas urbanas e na arena política, embora seu maior apoio esteja no campo 
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de diluir a resistência da opinião pública 
e do Congresso contra a escalada da 
intervenção no exterior. Em termos mi
litares,. a GBI é uma resposta à slndro
me do Vietnã; politicamente, é um ata
que de baixa intensidade contra as li
mitações que ainda persistem no to
cante à polltica externa dos EUA. 

O laboratório centro-americano 

Acentuando os aspectos inovadores 
do conflito de baixa intensidade, o livro 
de Sara Miles talvez exagere seus su
cessos no campo de batalha. A América 
Central, como diz a autora, é hoje "o 
mais importante laboratório de expe
riências dos novos modelos avançados 
de conflito de baixa intensidade". A 
forma pela qual esses testes vêm sendo 
conduzidos em EI Salvador e na Nicará
gua, e a reação e o reajustamento que 
vêm provocando por parte do "inimi
go", podem ser a prova da eficácia da 
nova estratégia. 

Aparentemente, a guerra de baixa 
intensidade tem-se mostrado mais efi
caz naqueles casos centro-americanos 
em que as tropas apoiadas pelos EUA 
imitaram as táticas dos guerrilheiros. 
Sob a orientação da CIA, os "contras" 
têm semeado pânico em ataques de 
breve duração. Da mesma forma, os 
militares salvadorenhos vêm tomando 
medidas eficazes no sentido de institu
cionalizar a guerra não-convencional, 
incluindo a reorganização de brigadas 
de infantaria sob a forma de "batalhões 
de caçadores" e a rápida distribuição de 
tropas, e aumentaram seu poderio aé
reo para garantir a mobilidade de seus 
soldados. 

Alguns dos sucessos da estratégia de 
GBI ocorreram recentemente no labo
ratório chamado EI Salvador. Um deles 
foi a reforma das atividades de esqua

drões da morte; outro, as operações 
psicológicas. Com a ajuda financeira da 
Usia, a Divisão Salvadorenha de Opera
ções Psicológicas (D-5), sob a supervi
são dos chefes conjuntos do Estado
Maior de EI Salvador, lançou uma sofis
ticada campanha de propaganda desti
nada a angariar o apoio público para 
Duarte, em detrimento da FMLN. 

Em outras áreas críticas, porém, as 
operações de contra-insurreição por 
parte dos salvadorenhos têm provocado 
uma reação de oposição que debilita as 
novas táticas. Programas maciços de 
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Apesar da ajuda dos EU A, os "contras" têm se mostrado incapazes de derrubar os sandinistas 

defesa civil, tidos como elemento chave 
da estratégia de contra-insurreição, ti
veram de ser abandonados em muitas 
regiões em virtude dos avanços da 
FMLN, que deixavam alguns campone
ses receosos de tomar o partido do go
verno ou os conquistaram para a sua 
causa. Um programa de "vilas mode
los" para camponeses deslocados não 
pode ser executado porque eles se recu
sam terminantemente a serem removi
dos das áreas do conflito. 

Além disso, a mentalidade explora
dora tão comum em EI Salvador conti
nua a constituir um grande obstáculo 
para os tecnocratas da GBI. Para eles, 
cada dólar de ajuda econômica norte
americana é um investimento estratégi
co. A má administração e a corrupção 
são endêmicas entre os funcionários do 
governo democrata-cristão e entre os 
militares, enquanto a contínua fuga de 
capital para compra de propriedades em 
Miami e para contas numeradas da Suí
ça prejudica os esforços de Washington 
de reativar a economia salvadorenha e 
manter a popularidade de Duarte no 
país e entre os congressistas dos EUA. 

Sucesso ambíguo na Nicarágua 

A estratégia norte-americana tem 
uma folha de serviços igualmente duvi
dosa na Nicarágua. A imposição de 

pressões sincronizadas contra os sandi
nistas - ameaça de manobras militares, 
bloqueio da ajuda norte-americana, do 
comércio e de assistência multilateral ao 
desenvolvimento, e ataques levados a 
efeito pela CIA e pelos "contras" em ci
dades, depósitos, instalações industriais 
e contra a população civil - certamente 
têm custado caro à economia nicara
guense. Nenhuma dessas táticas, po
rém, conseguiu até hoje separar a po
pulação do governo. 

Os "contras", que são a vanguarda 
da estratégia de "guerra por procura
ção" adotada pelo governo dos EUA 
para derrubar os sandinistas, mostram
se militarmente ineficazes e politica
mente inconsequentes dentro da Nica
rágua. Sem poder competir com a força 
polltica e social de um movimento po
pular, tão vital para o sucesso da estra
tégia pró-insurreição do conflito de bai
xa intensidade, os "contras" têm sido 
incapazes de manter suas próprias 
operações no interior da Nicarágua. 

Nas guerras "fantasmas" travadas 
em solo centro-americano, os dogmas 
básicos da GBI m'ostram-se verdadei
ros. Como disse sir Robert Thompson, 
veterano especialista inglês em con
tra-insurreição, durante a conferência 
do Forte McNair, onde não é possível 
obter a paz, "um estado de guerra está~ 
vel é melhor do que a derrota". • 
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Livros 

THE CRISIS IN ZAIRE: 
MYTHS AND REALITIES 

Editado por Nzongola-Ntalaja, Africa World 
Press, New Jersey, EUA, 1986. 

Este livro contém uma coletânea de 
trabalhos escritos por vãrios especialis
tas e estudiosos da realidade dessa na
ção africana. Os estudos foram apre
sentados durante uma conferência de 
dois dias realizada na Universidade de 
Howard, nos Estados Unidos, em 1984. 
O principal tópico em debate foi a 
questão da incapacidade do governo 
zairense em acelerar o desenvolvimento 
econômico do pais e as dimensões in
ternacionais da crise interna. (Em in
glês) 

FOREST RESOURCES 
CRISIS IN THE THIRD WORLD 

Editado por Sahahat Alam Malaysia ("Ami
gos da Terra"-Malásia), Penang, Malásia, 
1987. 

O livro é composto pelos principais 
papers apresentados por especialistas 
do mundo inteiro numa conferência in
ternacional realizada na Malãsia, em 
setembro de 1986. O livro, que reúne 
experiências e estatísticas de todos os 
continentes, mostra como 14 hectares 
de florestas tropicais são derrubados a 
cada minuto na África, Ásia E: América 
Latina. Como as florestas tropicais são 
riquezas naturais não-renovãveis, 
quando ocorre o desmatamento, ele é 
definitivo e irreversível. Mesmo os pro
jetos de reflorestamento não conse
guem reconstiturr a vegetação original , 
que se formou ao longo dos séculos, 
criando um equilíbrio ecológico próprio. 
O pior é que a destruição irreversível de 
florestas tropicais estã sendo feita para 
satisfazer hãbitos consumistas de países 
ricos, onde a madeira das selvas é 
transformada, por exemplo, em palitos 
de fósforo . (Em inglês) · 
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HOMO FABER 

Claude Alvares 
Al/ied Publishers, Nova Déli, Índia. 

Trata-se de uma obra cujo principal 
objetivo é desmistificar os co.nceitos de 
desenvolvimento e progresso impostos 
pelos países colonizadores aos povos do 
Terceiro Mundo. O autor estuda especi
ficamente os casos da China e da Índia, 
mostrando que é impossível transferir 
conceitos europeus, especialmente no 
terreno da tecnologia e da cultura, para 
realidades nacionais e étnicas que têm 
um passado .totalmente diferente. Com 
base nas pesquisas realizadas na China 
e na Índia, Claude Alvares mostra que 
os países do Terceiro Mundo só têm a 
ganhar na medida em que deixem de 
considerar os modelos tecnológicos e 
culturais do chamado Ocidente como os 
únicos capazes de assegurar o progres
so econômico e social. A pesquisa feita 
pelo autor mostra como o desenvolvi
mento técnico e cultural da China e da 
Índia, desde o período pré-colonial, re
sultou em grande parte de uma tenaz 
resistência aos modelos trazidos da 
Europa. (Em inglês) 

O DIA DE ÂNGELO 

Frei Beto, Editora Braziliense, São Paulo, 
Brasil, 1987. 

O autor do best-seller mundial "Fidel 
e a religião" faz no seu último livro sua 
estréia no campo do romance. Frei Be
lo, um dos mais conhecidos líderes da 
Teologia da Libertação na América La
tina conta a história de um preso políti
co brasileiro na década de 70, no perío
do da repressão mais intensa movida 
pela ditadura militar. Na composição do 
personagem central do livro, o religioso 
da ordem dos dominicanos reproduz 
muitas de suas próprias experiências 
como prisioneiro político. Frei Beto foi 
perseguido pelos militares brasileiros 
pelo apoio dado a movimentos políticos 
que, na década de 70, lutaram contra o 
autoritarismo e a tortura. (Em portu
guês) 
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A LIBERDADE DOS JUROS 
A produção reclama das taxas dos juros. 
Pág. 49-52 

PLANO BRESSER: OPINIÕES 
Tudo o que se pensa do pacote de junho. 
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A importância de caminhar com as próprias 
pernas. Pág. 54-58 

O CASO NEC 
O Congresso examina um caso nebuloso. 
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ÁFRICA, UM NOVO HUMANISMO 
Escritores debatem os rumos da cultura 
africana. Pág. 60-62 

NO CINEMA, O ÍNDIO REAL 
Festival de cinema mostra o fndio das 
Américas. Pág. 63 

A SÍNDROME DE USTRA 
Uma lição que se nega ao amadurecimento 
polltico do pafs. Pág. 64-67 

A VOLTA DO ESQUADRÃO 
O surto de violência propõe o debate de 
causas profundas. Pág. 68 

PRESSUPOSTOS DA TEOLOGIA 
DA LIBERTAÇÃO 
A teologia não pode ignorar a realidade 
temporal. Pág. 69-71 

O FUTURO DA NOVA 
CONSTITUIÇÃO 
As preocupações que cercam a nova Carta. 
Pág. 72 
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Suplemento 
Brasil 

M
ais um plano destinado a estabilizar a economia nacional está 
em curso, após fndices inflacionários mensais recordes, que lan
çaram o desespero no interior do sistema produtivo, incapaz de 

acompanhar taxas de juros crescentes. Manifestações de setores indus-
triais, particularmente de médicos e pequenos empresários, e também 
de produtores rurais, condenaram uma situação que tornava impossfvel 
produzir, apontando para os bancos, como a indicar um carrasco. 

Os lucros do sistema bancário privado não deixaram de chamar a 
atenção governamental, que, no início de junho, decidiu cobrar-lhe uma 
taxa, levantando intensa celeuma. A história recente dos bancos priva
dos brasileiros - um sistema que o ministro da Fazenda considera 
muito moderno - é a história de um setor que tem passado por todas as 
crises econômicas do país, sem delas tomar conhecimento, a não ser 
para apresentar sempre lucros substanciais. 

Na Constituinte, os debates, que se travam sobre uma reforma do 
sistema financeiro, incluem também a discussão de um aspecto consi
derado muito importante: a reserva, para os bancos nacionais, do di
reito de captar depósitos, função hoje também executada pelos bancos 
estrangeiros, "que operam com a poupança interna e nada trazem ao 
país", segundo a observação contida em projeto do então deputado 
Lutero Vargas (PTB/RJ), em 1954. 

Uma discussão antiga, pois já em 1947 o então deputado Café Filho 
(PSP/RN) requeria à Câmara a inclusão, em pauta, de um projeto do 
ano anterior, que regulamentava o funcionamento dos bancos estran
geiros. Em 1956, fundava-se a Frente Parlamentar Nacfonalista e um de 
seus líderes, Sérgio Magalhães (PTB/RJ), desenvolveu luta constante 
pelo controJe das empresas financeiras estrangeiras. Outro deputado, o 
socialista José Frejat, também propôs a nacionalização, estabelecendo 
prazo de dois anos para a adoção da medida. 

Nos últimos anos, outros parlamentares apresentaram requerimen
tos de informações sobre aqueles bancos, como o senador Itamar Fran
co (PMDB/MG), e os deputados Eduardo Suplicy (PT/SP), Matheus 
Schmidt (PDT/RS) e Alberto Goldman (PCB/SP). 

O monopólio dos depósitos é apenas um aspecto, porém, da decisiva 
questão que cerca a atuação dos bancos privados nacionais, grandes 
beneficiários da crise que o país atravessa. 

Neste suplemento, os leitores encontrarão análises e informações 
sobre o tema e verão como a banca privada consegue atravessar, incó
lume, os planos governamentais e os abalos da economia, sempre au
mentando seus l~cros, e qual o significado dessa atuação sobre as ativi
dades produtivas. • 



Industriais se sentem ameaçados pelas taxas de juros e suas manifestações sé tomaram parecidas com as dos trabalhadores 

Randolpho de Souza 

No dia 31 de dezembro de- 1964, 
nove meses após o movimento 
militar, foi promulgada a Lei 

4.595, dispondo sobre a política e as• 
instituições monetárias bancárias, e 
criando o Conselho Monetário Nacional 
e o Banco Central, este, em substituição 
à Superintendência da Moeda e do Cré
dito (Sumoc). Como não podia deixar 
de ser, a lei imposta pelo Executivo dei
xava brechas para as sérias distorções 
que um sistema financeiro, sem respal
do da sociedade, provoca. 

A ditadura militar resolveu colocar 
em prática um novo modelo de econo
mia, partindo para o fortalecimento ·do 
sistema bancário, apesar de ressalvar no 

1987 - N!? 101 

Capítulo 2!? da Lei 4.595 que o objetivo 
maior era "adaptar o volume dos meios 
de pagamento às reais necessidades da 
economia nacional e seu processo de 
desenvolvimento". Isso, regulando o 
valor interno da moeda, "para tanto, 
prevenindo ou corrigindo os surtos in
flacionários de origem interna ou exter
na, as depressões econômicas e outros 
desequilíbrios oriundos de fenômenos 
conjunturais". 

Mas, ao longo dos quase 23 anos de 
vigência dessa Reforma Bancária, o que 
se viu foi exatamente o contrário, uma 
vez que os bancos e o sistema finan
ceiro como um todo provocaram fortes 
perlodos recessivos da história brasi
leira, sem contar com a quebradeira ge
neralizada entre as instituições partici
pantes. 

Conglomerados 

No Brasil funcionam, no momento, 
1.819 instituições financeiras, das quais 
161 bancos, sendo 107 comerciais, 38 de 
investimento, 13 de desenvolvimento 
e três de fomento na área federal. Esse 
número já foi maior, e sua redução de
ve-se à série de intervenções, seguidas 
de liquidações, totalizando 276 institui
ções, que custaram bilhões de dólares 
aos cofres públicos sem contar· com 
mais 124 casos em andamento. 
. As incorreções verificadas no sistema 
bancário, após a vigência da Lei 4.595, 
são infinitamente maiores do que as 
verificadas ao longo da história bancária 
brasileira, iniciada em 4 de agosto de 
1808 com a criação do Banco de Troca 
de Barras de Ouro, incorporado pelo 
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Banco do Brasil (que foi fundado em 12 
de outubro de 1809), por decreto do 
príncipe regente d. João VI, em 5 de 
setembro de 1812. 

Além dos bancos, o sistema finan
ceiro é integrado por 586 cooperativas 
de crédito, cinco caixas econômicas 
(sendo uma federal e quatro estaduais), 
112 sociedades de investimento (finan
cerras), 274 corretoras de câmbio e va
lores mobiliários, 411 distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, 56 empre· 
sas de leasing (arrendamento mercantil), 
79 de crédito imobiliário e poupança e 
228 fundos mútuos de investimento. 

Todo esse mundo de instituições, na 
realidade, está concentrado em grandes 
conglomerados financeiros, prátiltd res
ponsável pelo grande erro estrutural do 
setor: a não-regionalização da atividade 
financeira. A legislação bancária atual 
propicia a oligopolização da mola-mes
tra da economia capitalista, a moeda, 
modelo responsável pelos movimentos 
especulativos e manipuladores. 

Lucros 

Às vésperas da elaboração de uma 
nova Constituição, a sociedade brasi
leira está encontrando dificuldades -
e talvez nem participe - para defender 
um sistema financeiro que melhor aten
da a suas necessidades. A resistência 
dos detentores do poder econômico 
pôde ser sentida com a rejeição do an
teprojeto da Subcomissão do Sistema 
Financeiro que, entre outras coisas, es
tabelecia o seguinte: "As instituições fi
nanceiras, públicas e privadas, exercem 
função social e suas atividades devem 
subordinar-se aos interesses da coleti
vidade, segundo os princípios gerais da 
ordem econômica e social definidos 
nesta Constituição". 

O autor da proposta constitucional, 
deputado Fernando. Gasparian, teve 
motivos de sobra para formalizá-la, ao 
constatar a performance dos bancos ao 
longo do tempo, sempre superior à ve
rificada em qualquer outra atividade 
econômica do país. Essa diferença ficou 
bem mais evidente ao longo de 1986, 
com os éfeitos produzidos pelo Plano 
Cruzado. 

Segundo Domingos Rodrigues, pes
quisador do Instituto Brasileiro de Mer
cado de Capitais (IBMEC), a taxa de 
rentabilidade dos bancos privados nos 
últimos 10 anos tem ficado sistemati
camente acima da taxa das empresas 
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TABELA 1 
BANCOS 

RENT,ABILIDADE. LÍQUIDA 
(Taxa percentual de retorno) 

ANO EMPRESAS BANCOS 

1978 9,7 19,5 
1981 10,8 25,2 
1982 9,8 17,6 
1983 7,7 13,1 

não-financeiras. Ele tem um exemplo 
contundente: os 15 bancos de maior li
quidez no mercado de capitais - Sra
desco, ltaú, Nacional, Unibanco, Real, 
Bamerindus, Econômico, Bandeirantes, 
Boavista, Safra, América do Sul, No
roeste; Mercantil de São Paulo, de Cré
dito Nacional e o Mercantil do Brasil -
aumentaram de 13,9%, em 1985, para 
15,67%, em 1986, o lucro líquido sobre o 
patrimônio líquido. No ano passado, ao 
contrário, foi flagrante o desempenho 
negativo registrado em quase todos os 
outros setores de atividade econômica 
do país, devido à retração do consumo. 

Esse co!T'portamento vem ocorrendo 
ao longo do tempo. Em 1978, o setor 
bancário como um todo, incluindo as 
instituições governamentais, lucrou 
19,5% na média, enquanto que a taxa de 
retorno entre as 500 maiores empresas 
não-financeiras ficou em 9,7%. No pri
meiro ano do período recessivo da eco
nomia brasileira (1981 ), o lucro médio 
dos bancos atingiu 25,2%, contra 10,8% 
das empresas. Em 1982, quando a re-

cessão chegava ao seu apogeu, os ban
cos lucraram 17,6% e as empresas 9,8%. 
Em 19à3, a diferença foi mantida, com 
as taxas de 13, 1 % para os bancos e 7 ,7% 
para o que não era instituição financeira 
(Tabela 1). 

Com o Plano Cruzado, a rentabilida
de dos bancos aumentou, no momento 
em gue as empresas começaram a en
frentar sérias dificuldades com o arbi
trário programa de reajuste econômico 
imposto por um governo que se propôs 
a restaurar a ordem política e social no 
país (Tabela 2). 

O quadro abaixo demonstra a evolu
ção do lucro que os bancos registram 
sobre suas atividades operacionais que 
incluem, principalmente, empréstimos e 
descontos de duplicatas. 

Insolvência 

O papel nocivo do sistema financeiro 
na saúde geral do setor empresarial 
brasileiro ainda é mais grave no tocante 
ao desempenho das médias, pequenas e 
microempresas. Isso, porque as grandes 
empresas conseguiram reduzir suas 
despesas financeiras devido à queda 
verificada nas taxas de juros, mesmo 
assim, até novembro do ano passado, 
quando a tendência foi revertida e as ta
xas acabaram pulando do nível de 2,9% 
para mais de 33% ao mês em junho 
(mais de 2.000% ao ano). 

No entanto, na medida em que as 
grandes empresas se livravam das des
pesas financeiras, as micro, pequenas e 

TABELA 2 
BANCOS- LUCRO LÍQUIDO SOBRE RECEITA OPERACIONAL 

(Evolução percentual - %) 

BANCO 2!! Semestre/85 2!! Semestre/86 

Bradesco 14,74 15,77 
ltaú 8,33 10,31 
Nacional 1,73 5,46 
Unibanco 5,08 8,93 
Real 4,03 9,67 
Bamerindus 7,01 3,89 
EconômicQ 4,30 7,30 
Bandeirantes 2,69 6,24 
Boavista 2,40 9,78 
Safra 6,10 16,03 
América do Sul 2,33 8,11 
Noroeste 4,00 4,83 
Mercantil de São Paulo 4,80 5,12 
BCN 2,77 5,40 
Mercantil do Brasil 8,00 -



A sensação de sufocamento explodiu nas ruas do Rio, quando a passagem de ônibus aumentou 50%, no dia 30 de junho 

médias empresas tomavam dinheiro 
nos bancos para financiar capital de giro 
e executar novos investimentos, visto 
que o governo acenava com a possibili
dade de um desenvolvimento seguro, 
marcado por reduzidas taxas de juros 
e inflação zero, ingredientes que com
puseram, com o congelamento dos pre
ços e salários, o tempero maior do Pla 
no Cruzado. 

Mais uma vez, os bancos acabaram 
sendo os grandes beneficiados por mais 
um dos "planos de reajuste e recupera
ção da economia". Isso, porque o go
verno, dizendo-se coerente com as leis 
de uma economia de mercado, não es
tendeu - e isso, só para os bancos - o 
congelamento imposto aos salários dos 
trabalhadores. Ess_a decisão atingiu em 2 

.!1 
cheio o setor empresarial não-finan- C!J 

ceiro, na medida em que este teve de P 
conviver com o congelamento dos pre- t 
ços. <t 

Quem teve condições para superar a 
grave crise, desencadeada pelo Plano 
Cruzado, pode-se dizer que, até certo 
ponto, alcançou uma situação confortá
vel. Trata-se, porém, de um número re
duzido de privilegiados, pois a grande 
maioria, constituída de pequenas e mi 
croempresas, revela elevados níveis de 
insolvência . No Rio, por exemplo, o 
número de falências, requeridas de ja
neiro a abril deste ano, foi duas vezes 
superior aos resultados de 1985/86. 

As autoridades monetárias nada fi
zeram para conter os privilégios do sis
tema bancário. Quando toda a socieda-

tomada, para reparar o brutal choque 
de quem tomou dinheiro a 2,9% e pas
sou a ser obrigado a pagá-lo a mais de 
30% ao mês, a solução oficial foi a de fa
cilitar o cumprimento da dívida, me
diante a abertura de várias linhas de 
crédito, onde a inflação foi ligeiramente 
reduzida, o mesmo ocorrendo com rela
ção às taxas de juros a serem cobradas. 
Paliativos ... 

Diante da iminência de um questio
namento judicial sobre a ilegalidade da 
alteração de custos financeiros, provo
cada por medidas governamentais eco
nômicas, os bancos aceitaram, de bom 
grado, a proposta que lhes permitiria 
reaver mais de 50% dos seus ativos, 

praticamente irrecuperáveis, porque o 
passivo (dívida) de uma empresa é jus
tamente o ativo (crédito) do banco. 

Crédito curto 

Apesar de todo o estardalhaço feito 
pelas autoridades monetárias do país, 
os bancos privados continuaram difi
cultando a tênue recuperação da saúde 
financeira da maioria das empresas. As 
prometidas linhas de crédito, estabele
cidas por resoluções do Conselho Mo
netário Nacional (1.334 e 1.335), conti-
nuaram na promessa. Tanto assim que, 
do próprio governo, começaram a sur
gir denúncias dessa falta de· cumpri-

de esperava que alguma medida seria Os pequenos empresários protestaram contra os juros bancários até em Brasma 
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mento determinado pelas autoridades, 
destacando-se o presidente do Centro 
Brasileiro de Apoio à Pequena e Média 
Empresa (Cebrae), Paulo Lustosa. 

Para que ficasse formalizada uma 
tentativa de que o governo seria mais 
rigoroso, Lustosa chegou até a advertir 
quf' "a partir das denúncias que temos 
recebido, o Banco Central pretende es
tabelecer puni_ções bastante severas às 
instituições financeiras que estejam des
cumprindo as resoluções em questão". 
Em troca de um pseudo-atendimento, 
tipo pronto-socorro financeiro, os ban
cos privados levaram sua atitute abusiva 
a exigências como: 1) cobrança elevada 
de taxas e comissões de contrato; 2) 
transformação da nota promissória em 
letra de câmbio, e retenção, no banco, 
desses dois t!tulos; 3) reciprocidade co
mo saldo médio, compra de seguros e 
outros negócios; 4) hipoteca compulsó
ria de máquinas, equipamentos e insta
lações; 5) liquidação total do débito; e 
até 6) execução judicial. 

Utilizando-se de um estranho poder, 
conferido pela legislação atual, que re
conhece a atividade financeira como 
uma concessão do Estado, os bancos 
extrapolam a filosofip capitalista do lu
cro, ao não terem a menor cerimônia de 
utilizar a demissão para não reduzir 
suas margens de ganho. E assim ocor
reu, quando o rendimento do setor foi 
limitado por um acerto de taxas de ju
ros, feito logo após a decretação do 
Plano Cruzado. Em 1986, os bancos 
demitiram ·mais de 30 mil empregados 
e, ao final do ano, apresentaram lucros 
excelentes, em total contraste com o 
rendimento das demais atividades eco
nômicas do país. 

Outra distorção, comumente posta 
em prática pelo sistema bancário, é a 
utilização do mercado financeiro para 
suas aplicações. Em regime de inflação 
alta, os bancos brasileiros mudam sua 
atividade: deixam de emprestar e viram 
investidores. Em agosto de 1986, o sal
do dos empréstimos dos bancos comer
ciais privados totalizaram 276,2 bilhões 
de cruzados, enquanto, em fevereiro de 
1987 (últim·o dado disponível no Banco 
Central), ele ating iu 376,9 bilhões de 
cruzados, uma reduzida evolução para 
um país que decretou um plano para re
cuperar a economia. 

Não se esperam mudanças com o 
Plano Bresser, que salvaguardou o sis
tema bancário de qualquer tipo de con
gelamento nas taxas de juros. • 
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Perplexos com os juros, os produtores rurais não repetirão a supersafra deste ano 

o caso da poupança 
Antonio Carlos Cunha 

e erca de 125 bilhçies de cruzados 
(3,2 bilhões de dólares) das ca
dernetas de poupança, que de

veriam estar investidos na construção e 
venda de mais de 150 mil habitações, 
encontram-se recolhidos ao Banco 
Central, custando ao governo (ao con
tribuinte) juros reais de 8% ao ano -
além de beneficiar os bancos - , 0 que 
representa a bagatela de 1 O bilhões de 
cruzados anuais (250 milhões de dóla
res), fora a correção _monetária. 

O fato retrata bem o domínio do se
tor financeiro sobre a economia brasi
leira, já que as 63 empresas que captam 
a poupança popular no país pertencem 
aos conglomerados de bancos nacionais 
(71%) e estatais. Os bancos têm geral
mente mais de uma carta patente para a 
~xploração das cadernetas de poupança. 

A situação decorre de medida adota
da em 85, quando o governo reajustou 
o valor das prestações de moradias, fi
nanciadas com dinheiro das cadernetas, 
à metade da inflação do ano. Segundo 
os empresários do setor financeiro, tal 
decisão gerou um déficit, entre a pou -
pança e o crédito habitacional, acima de 
200 bilhões de cruzados. Eles dizem que 
só voltam a financiar habitações, se o 
governo garantir que vai pagar esse 
rombo, através de dotação orçamentá
ria específica. Claro que o governo se 
nega a fazer isso. Além de questionar o 
valor do rombo, o governo considera 
que o sistema lucrou bastante nas suas 
operações, em períodos longos de infla
ção alta e, por isso, pode absorver ai-

gum eventual prejuízo que possa vir a 
aparecer nos contratos de quem com
prou moradia. 

O impasse permanece, mas os ban
cos continuam captando a poupança 
popular. Esperam-se outros 125 bilhões 
de cruzados neste segundo semestre de 
1987. Como o dinheiro não vai para a 
habitação, é todo canalizado para o 
Banco Central. Pela lei, o agente, que 
capta a poupança a 6%, aplica 20% do 
total recolhido a taxas livres de juros, 
outros 20% são depositados compulso
riamente no Banco Central, e os res
tantes 60% têm que se destinar à habi
tação. O total que se encontra no Banco 
Central soma o compulsório mais os 
60% da habitação. O único dinheiro da· 
caderneta de poupança que está cum
prindo a lei, ou seja, indo para a habita
ção, é o captado pela Caixa Econômica 
Federal, que só deposita o compulsório 
no Banco Central. 

Se para os banqueiros privados é um 
lucro fácil, para o governo o gasto é 
desnecessário e só serve para aumentar 
mais ainda o déficit público. Isso, por
que o Banco Central pode obter qual
quer volume de dinheiro no mercado fi
nanceiro ao custo de 0,25% a 0,40% de 
juro ao ano, mais a correção monetária, 
quando está sendo õbrigado a remu
nerar a 8% o dinheiro que os bancos 
privados se recusam a aplicar devida
mente. Além disso, há um custo social 
grave, com a retenção da poupança po
pular, que deveria estar gerando em
pregos na construção civil e aumentan
do a oferta de moradia para a classe 
média e a população menos favorecida, 
que hoje, em todo o país, vivem o dra
ma de não ter onde morar. • 



Plano Bresser: 
• • /""-1 op1n1oes 

Algo devia ser feito, mas há desconfiança, porque o 
pacote 1nexe com salários e acena para os credores 

O novo plano de estabilização eco
nômica prossegue sua caminha
da, sem contar com qualquer 

ponta de entusiasmo popular e sob uma 
desconfiada expectativa sobre os efeitos 
que produzirá ao longo dos 90 dias pre
vistos para o congelamento de preços. 
Mas, na área externa, a reação foi posi
tiva, parecendo confirmar a opinião dos 
que acham que o plano tem por objeti
vo, essencialmente, abr.ir caminho para 
um entendimento com os credores in
ternacionais. 

O pacote terá efeito recessivo, definiu 
o governador Miguel Arraes, de Per
nambuco, fazendo coro a diversas ou
tras análises sobre o Plano Bresser. En
quanto isso, setores do próprio gover
no, economistas e lideranç~s sindicais 
definem a queda dos salários determi
nada pelo congelamento como "o maior 
arrocho salarial da história brasileira", 
estimando-se que as perdas, em pouco 
mais de seis meses, já superaram os 
35% e o desemprego dobrou, de janeiro 
a maio, atingindo 2,2 milhões de traba
lhadores. 

Olhando para fora 

Os objetivos de calçar um acordo 
com os credores externos foram desta
cados pela maioria dos que comenta
ram o Plano Bresser, nos dias subse
quentes a seu anúncio, a começar pelo 
próprio ministro da Fazenda. Ele enfati
zou a inevitabilidade de o país renego
ciar um total de 7,3 bilhões de dólares, 
correspondentes aos juros da dívida 
deste e do próximo ano. "Se os credo
res concordarem com isso (uma rene
gociação suportáyel para o pais), tere
mos grande interesse em sair da mora
tória", afirmou Bresser Pereira em en
trevista coletiva, dois dias após o lan
çamento das medidas. 

A complementação informal do pa
cote - o anúncio de intenções de aber
tura ampla da economia nacional ao ca
pital externo, feito pelo presidente José 
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Sarney, em entrevista coletiva, poucos 
dias após - serviu como uma confirma
ção do que muitos setores pollticos 
classificaram de aceitação das orienta
ções do Fundo Monetário Internacional. 

O plano privilegia as exportações e 
pretende, na verdade, levar à suspensão 
da moratória, que o PMDB, ao contrá
rio, deseja manter, analisou o senador 
gaúcho José Fogaça, preocupado com o 
teor geral das medidas, que considera 
contrárias ao esplrito do programa do 
partido no poder."O receituário é o do 
FMI", definiu o ex-governador Leonel 
Brizola, enquanto, em Recife, o gover
nador Miguel Arraes apontava para a 
questão da divida, lembrando que o 
remédio do Plano Bresser contém uma 
base equivocada, por partir da idéia de 
que todos os problemas nascem do dé
ficit público, esquecendo-se de que sua 
origem é a sangria de recursos para o 
exterior. 

Também a análise do Partido dos 
Trabalhadores, entre outros itens, des
tacou o aspecto de se seguirem exigên
cias do FMI, com vistas a um entendi
mento com os credores. E o economista 
Manuel Francisco Pereira, da Fundação 
Getúlio Vargas/SP, parecia concordar 
com essa análise ao reconhecer que as 
medidas provocarão recessão, desem
prego e estimularão a transferência de 
renda para o exterior. 

Menos pão 

No plano interno, porém, é que se 
concentraram as discussões mai$ exten
sas, pelo alcance das medidas sobre os 
trabalhadores e as atividades produti

vas. 
Em São Paulo, os panificadorer. 

acreditam que ·poderá haver redução 
substancial no consumo de pão, devido 
aos aumentos determinados pela sus
pensão do subsídio ao trigo. Dos atuais 
25 quilos/ano per cápita, estima-se que 
possa haver uma queda de consumo de 
até 20%. 

No Rio, definindo a posição da Con
federação Nacional da Indústria, que ele 
preside, o senador Albano Franco ex
pressou um apoio muito crítico às me
didas. O dirigente da CNI adotou a clás
sica posição de São Tomé, a de "ver 
para crer", com relação à anunciada in
tenção oficial de redÚzir os gastos go
vernamentais. De resto, deu seu recado: 
congelamento de preços para a indús
tria, no máximo pelos 90 dias previstos, 
porque, depois disso, o sumiço dos 
produtos será inevitável. E não esque
ceu de assinalar que, de novembro do 
ano passado a abril último, os indus
triais detectaram uma queda real dos 
salários de 32%. 

Pelos produtores rurais, falou o pre
sidente da Sociedade Rural Brasileira, 
Flávio Telles de Menezes, considerando 
que o Plano Bresser produzirá um efeito 
desestimulante no campo, uma vez que 
não tocou no setor financeiro, cujas ta
xas de juros tantas manifestações con
trárias têm causado no interior. A área 
plantada vai diminuir, prevê ele. 

De qualquer .maneira, o plano ·tem 
condições de alcançar bons resultados 
para o conjunto da economia, na avalia
ção do ex-ministro do Planejamento, 
João Sayad, embora discorde do méto
do estabelecido para reajustar os salá
rios. Por este aspecto, o da contenção 
salarial, é que o governo enfrentará o 
teste mais rigoroso, o de administrar 
sem popularidade, comentou o jornal 
norte-americano Washington Post. O 
jornal, no entanto, considerou correto o 
Plano Bresser por visar ao interior .da 
economia brasileira e não à que·stão da 
dívida, algo secudário no momento na 
opinião do Washington Post. Os rigores 
do Plano Bresser, para esse porta-voz 
norte-americano colocarão o governo 
frente a novos desafios de ordem políti
ca, ante o crescente descontentamento 
popular. 

A queda salarial, a recessão, o de
semprego foram os três males vistos no 
plano pelo ex-ministro Dilson Funaro, 
antecessor de Bresser Pereira. É preciso 
corrigir os salários para evitar a reces
são, alertou Funaro, em fins de junho, 
na primeira reunião de que participou 
como vice-presidente do Conselho de 
Política Econômica e Social, da Confe
deração Nacional da Indústria. Disse 
temer recessão semelhante à imposta 
por Delfim Netto, a partir de 1982, para 
atender exigências do FMI. E alertou: 
"O FMI não mudou nada." • 
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A guerra da tecnologia 
Os cientistas pedem prioridade para a pesquisa, 

enquanto se tornam fortes os sinais de 
predominância das tesesfavoráveis a uma 
abertura total da economia, pouco propícia 

à geração interna de tecnologia 

Procópio Mineiro 

E 
nquanto coube à Comissão de 
Ciência e Tecnologia a particula
ridade de ser a única a não con

seguir aprovar um relatório final, por 
obstrução conservadora na Constituinte, 
cientistas tornavam pública sua insatis
fação com o tratamento dispensado à 
pesquisa cientffica no país. Porta-vozes 
de interesses industriais norte-america
nos e europeus ocupavam espaços ·. 1a 
imprensa para atacar o que chamavam 
de leis protecionistas brasileiras, que 
afetam as transnacionais e que provo
cariam atraso tecnológico, e o governo 
dava sinais de tender a uma política de 
abertura tota.1 da economia, o que viria a 
ter profundas consequências na busca 
de autonomia técnica. 

A tecnologia define o poder de um 
país, desde que o saber usar metais deu, 
milênios atrás, vantagens aos povos que 
detinham esse know-how sobre os que 
desconheciam t> novidade. No mundo 
moderno, os avanços nesse terreno re
sultam da pesquisa sistemática, que 
pressupõe a formação de levas sucessi
vas de gente capacitada- a realizar des-

Maculan: a pesquisa é fundamental 

cobertas. A matriz do processo, então, é 
â universidade bem aparelhada - lem
bra o pesquisador Nelson Maculan Fi
lho, da UFRJ, vice-presidente da Co
missão das Sociedades Cientfficas. A 
funç~o da universidade em países do 
Terceiro Mundo certamente vai além, 
ao constituir-se na principal instituição 
capacitada a realizar pesquisas, ativida
de que, nos países ricos, as indústrias 
também desenvolvem em sofisticados 

Universidade, a base 
A garantia do conhecimento adequa- 1 

do da realidade brasileira, a autonomia 
tecnológica e o desenvolvimento eco
nômico são três pontos fundamentais 
que os cientistas querem ver definidos 
pela Constituinte. O caminho seria tor
nar obrigatório que a União, estados e 
municípios se empenhem na promoção 
do desenvolvimento científico e tecno
lógico e em ~ua difusão, segundo do
cumento produzido em reunião realiza
da em Brasília, em abril passado. 

"É preciso haver uma política tecno
lógica no país, é preciso haver uma po-
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lítica industrial, é preciso haver a per
cepção de que educação é assunto prio
ritário", reclama o professor Nelson 
Maculan Filho, subdiretor da Coordena
ção dos Programas de Pós-Graduação 
de Engenharia-Coppe, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e vi
ce-presidente da Comissão das Socie
dades Cientificas, que se empenha em 
conseguir melhor tratamento à pesquisa 
cientffica no país. 

A mobilização da comunidade cientí
fica nacional acentuou-se, nos últimos 
anos, na proporção do aumento da an
gústia diante das dificuldades que cer-

laboratórios próprios, gerando os contí
nuos melhoramentos que lhes garan- 1 

tem o predomínio mundial. 
É possível superar o fosso que se

para uma economia atrasada do grupo 
privilegiado que cria e impõe tecnolo
gias? É preciso superá-lo, dizem políti
cos, e o presidente Sarney o reconheceu 
quando, em sua entrevista coletiva de 
junho passado, defendeu a .reserva de 
mercado para a informática e lamentou 
o atraso tecnológico que afeta a indús
tria brasileira. É possível superá-lo, 
acreditam cientistas, vários dos quais,· 
como ·o físico José Leite Lopes e o bió
logo Isaac Roitman, têm denunciado as 
indefinições que perpetuam a depen
dência brasileira ná área cientffica. 

Nas matérias a seguir, o leitor de ter
ceiro mundo encontrará dados pata a 
reflexão sobre· um dos aspectos que 
produzem a diferença entre o mundo 
industrializado e o subdesenvolvido. 

Acompanhará as considerações do 
cientista Nelson Maculan Filho sobre a 
prioridade que ainda se nega à educa
ção e à pesquisa, tomará conhecimento 
dos riscos que podem neutralizar os be
nefícios da reserva de mercado p~ra a 
informática, verá um alerta da consti
tuinte Cristina Tavares (PMDB/PE) para 
o perigo de se criar no Brasil uma eco
nomia de enclave, devido à defasagem 
tecnológica, e saberá, através do artigo 
do jornalista e economista Álvaro 
Queiroz, quais os condicionamentos 
que ameaçam perpetuar a dependência 
industrial brasileira. 

cam a pesquisa, das indefinições que 
acabam por impor atraso tecnológico e 
do avanço da desnacionalização em se
tores vitais da economia. 

Essa comunidade denuncia a incom
preensão ·para o papel da universidi!de 
como fator de geração de tecnologia, 
pois se exigem ·resultados práticos ime
diatos de todâ pesquisa, quando a uni: 
versidade existe para o estudo perma
nente e sem compromisso com o ime
diato. Mas, são as descobertas das pes
quisas cientfficas que acabam por serem 
aproveitadas nos avanços técnicos. 

"Há insensibilidade e falta de visão 
por parte da própria iniciativa privada -. 
lamenta ·o professor Maculan -, porque 
os empresários s6 têm atenção para 



o imediato. Não percebem que na uni
versidade está o apoio para os novos 
passos." 

Segundo ele, o Brasil - e, de modo 
geral, os países do Terceiro Mundo -
faz uma confusão entre política in
dustrial e política cientifica e tecnológi
ca, colhendo muitos prol::Slemas por isso. 
Presume-se que a definição de uma po
lítica industrial será capaz, sozinha, de 
provocar o desenvolvirriento. _Na verda
de, a sustentação desse desenvolvi
mento e sua expansão exigem recursos 
humanos adequados, em qualidade e 
quantidade, o que pressupõe uma clara 
política de ciência e tecnologia. 

"Equivoco desse tipo ocorre, agora, 
com a área de computação: tem-se a re
serva de mercado para a indústria na
cional, mas nem mesmo os empresários 
têm a visão necessária para a questão 
da formação de pessoal, única maneira 
de sustentar e acelerar o impulso do 
setor", lembra Maculan. 

Os países novos, na opinião do pro
fessor, pagam tributo às suas múltiplas 
exigências imediatas e acabam por es
quecer as atividades comprometidas 
com o longo prazo, como é o caso da 
pesquisa. É por isso que a atividade 
cientifica no Brasil é considerada coisa 
de herói: faltam equipamentos e livros, 
atrasam-se pagamentos, o processo de 
aprovação da pesquisa é moroso de
mais, a importação de material cientifico 
sqfre o mesmo processo burocrático 
dos outros casos. Em consequência de 
tanta dificuldade, perdem-se inúmeros 
talentos para universidades. e empresas 
estrangeiras. Uma ou outra área de 
pesquisa que consegue despontar, deve 
o sucesso a esforço especial da equipe, 
na opinião de cientistas, pois o pais ca
rece de uma política global que propicie 
um avanço natural. 

O desenvolvimento, com base nacio
nal, depende da universidade, na opi
nião de Maculan, que entende ser tarefa 
da instituição formar bem os alunos, 
isto é, capacitá-los a ser criativos e críti
cos, em todos os setores. Só dessa for
ma eles darão à sociedade as respostas 
adequadas aos seus problemas. Assim, 
para muitos especialistas, as bases da 
mudança repousam na definição de 
uma política cientifica e tecnológica, de 
uma clara política industrial e na função 
criativa da universidade. Disso depende 
a busca da autonomia tecnológica na
cional e a melhoria das condições de vi
da e de trabalho da população, recla-
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mada pela comunidade científica ã 
Constituinte. 

O exemplo da Informática 

Colocada no centro de todos os de
bates que envolvem o aumento da ca
pacitação nacional, desde que as trans
nacionais perderam uma fatia do mer
cado para empresas nacionais, por força 
de lei, a Informática representa um es
forço nacional para integrar-se à vaga 
do conhecimento cientifico que moldará 
a economia do futuro. 

A reserva de mercado estabelecida 
para o setor""de minicomputadores vai 
estender-se até meados da ptóxima dé
cada, apesar de todas as pressões do 
governo norte-americano e das trans
nacionais. Esse tempo deveria ser apro
veitado para a plena capacitação nacio
nal nessa área, visando a passos maio
res no futuro. 

"Na área da co.mputação, temos 
condições de ficar entre os primeiros, 
em alguns pontos dessa ci~ncia revolu
cionária", lembra o professor Maculan, 

preocupado com o risco de se deixar de 
formar pessoal necessário para fazer 
a Informática brasileira andar com as 
próprias pernas. 

Mas, as perspectivas não infundem 
tranquilidade: no momento, existe o 
Plano Bresser, que inclui éi intenção de 
corte de despesas governamentais, o 
que pode vir a atingir também a área 
cientifica; na Constituinte, a questão da 
ciência e tecnologia ficou para ser deci
dida numa instância fechada, a Comis
são de Sistema"tização, uma vez que a 
Comissão de Ciência e Tecnologia foi a 
única a não conseguir aprovar o relató
rio, devido a impas_se que se atribui ao 
grupo conservador. As providências 
para respaldar os efeitos da Lei da In
formática incluem a necessidade de re
cursos urgentes para a formação de 
pesquisadores, co·m substancial desem
bolso requerido ainda para este ano. 

Medidas urgentes 

O relatório dos grupos de trabalho 
de recursos humanos em informática, 

QUADRO 1 

ESTIMATIVA DE DISPÊNDIOS 
PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA 

GT / ITEM / ANO 1987 

GTII 
Cursos de Especialização 75.000 
PET 1.260 
SUBTOTAL 76.260 

GT Ili 
Microeletrônica 202.885 
Computação 665.000 
Automação 70.000 
lnstru mentação 427.500 
SUBTOTAL 1.065.385 

GT IV 
Contratação de Doutores 2.600 
Bolsas Pesquisa Doutores 4.800 
Bolsas Iniciação Cientifica 4.900 
Bolsas Mestrado e Doutorado 24.600 
Bolsas Doutorado Exterior 55.000 
Bolsas de Apoio Técnico 1.300 
SUBTOTAL 93.200 

TOTAL 1.242.245 

(*) Em valores de junho/87, cerca ·de Cz$ 6,0 bilhões. 
Fonte: MCT 

(CzSmin 

1988 1989 1987 / 89 

75.000 75.000 225.000 
2.520 5.040 8.820 

77.520 80.040 233.820 

101.440 33.813 338.138 
22.625 24.337 711.962 
17.500 17.500 105.000 
63.750 21.250 212.500 

205.315 96.900 1.367.600 

2.600 2.600 7.800 
4.800 4.800 14.400 
4.900 4.900 14.700 

24.600 24.600 73.800 
55.000 55.000 165.000 

1.300 1.300 3.900 
93.200 93.200 279.600 

376.035 270.140 1.888.420(*) 
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QUADRO 2 

BRASIL-CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA* 

(Cz$ 1.000) 

Orçamento Orçamento 
da União da União 

Área Administrativa/Ano 1986 % 1987 % 

MCT-Min.Ci.Tecnologia 2.836. 742,8 5.196.640,0 
M. Agricultura 2. 036. 338, 1 3.401 .879,0 
MEC 1.985.129, 5 2.438.090,0 
Pres.Repú blica/Secplan 1.196.916,7 2.838. 700,0 
Outros 4.180.290, 1 3.211.470,0 

TOTAL 12.235.417,2 2,8 17.086.779,0 3, 1 

Fonte: MCT 
• Anterior ao recente Plano Bresser 

QUADRO 4 

INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
PANORAMA MUNDIAL - PERCENTUAL DO PNB 

País/Ano 1970 1975 1982 1986 

União Soviética 3,2 3,7'' 3,5 4,7 
Estados Unidos 2,6 2,4* 2,4 
Alemanha Federal 2,2 2,2 2,3 
Japão 1,8 1,9 2,2 
Grã-Bretanha 2,2 2,0 2,0 
França 1,9 1,8 1,8 
Suécia 1,3 
Canadá 1,2 1,0 1,0 
Coréia do Sul 1,0 
Itália 0,9 0,9 0,8 
Brasil 0,4* 0,5 
México 0,2 0,4 0,5 
Índia 0,5 0,5 0,7 
Argentina 0,4 
Peru 0,4 

Fonte: Min. Ciência e Tecnologia 
* A relação de investimentos em ciência e tecnologia,"em meados da década passada, 
entre os três países, era aproximadamente a seguinte: para cada dólar investido pelo 
Brasil, a União Soviética investia 52 e os Estados Unidos, 78. 

produzido para o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, no final do ano passado, 
propôs que se estabeleça um Programa 
Integrado de Informática. Ele estaria 
vinculado às atividades de ensinçi é pes
quisa com uma ação planejada dos di
versos segmentos envolvidos na ques
tão, isto é, o governo, a universidade e a 
indústria. 

O estudo aponta a falta de condições 
técnicas e financeiras das universidades 
como causa principal dos problemas 
que se verificam na área de recursos 
humanos. "Diante desse quadro - defi
ne o documento - , é possível afirmar 
que uma solução urgente, que supere a 
situação atual das instituições de ensino 
superior e centros de pesquisa em In
formática, é condição sine qua non para 
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a consecução do objetivo de capacitação 
nacional nas atividades de Informática". 

O documento lembra ainda que é 
preciso levar em conta o fator tempo 
para tal capacitação, uma vez que a re
serva de mercado tem prazo para aca
bar. Além disso, a situação preocupa 
também pelo fato de as instituições de 
ensino e pesquisa estarem muito mal 
aparelhadas: poucos computadores e a 
maioria já com mais de dez anos de lan
çamento. E adverte: "Faz-se necessário 
dotar as instituições de ensino superior 
e centros de pesquisa de recursos que 
lhes possibilitem caminhar à frente das 
indústrias, para viabilizar os avanços 
destas. O fato é que - lamenta o docu
mento-, hoje, as indústrias em geral fa
zem a opção pelos 'padrões' internacio-

QUADRO 3 

BRASIL-ORÇAMENTO PARA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(CZ$ 1.000) 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

·1987 

320.131,3 
719.632,0 

2.043.666,6 
8.285.353,5 

12.235.417,2 
17.086.779,0 * 

• Em implantação, o Fundo Nacional 
de Tecnologia financiará projetos de 
capacitação tecnológica de empresas 
nacionais, em 1987, no valor previsto 
de Cz$ 3 bilhões, recursos estes que 
devem ser somados ao orçamento aci
ma assinalado. A gestão deste fundo é 
da FINEP, órgão do MCT. A previsão 
é anterior ao recente Plano Bresser. 
Fonte: MCT 

nais e adquirem ou copiam modelos do 
exterior. Assim, a 'criatividade' esperada 
para as especialidades do país não é 
considerada, fator grave que poderá 
comprometer o objetivo máximo da Lei 
de Informática, qual seja, a capacitação 
nacional em Informática e sua utilização 
para a solução dos problemas brasilei
ros" 

Além de uma qualificação em recur
sos para aplicação nos próximos 36 me
ses (veja quadros), o documento espe
cifica a necessidade de o setor industrial 
participar dos investimentos, a adequa
ção curricular aos objetivos pretendidos, 
intensificação da especialização, inclusi
ve com a contratação de professores 
estrangeiros, implantação do já exis
tente Plano Especial de Treinamento 
também para estudantes de Informática 
e a criação de adequados recursos c,om
putacionais e laboratórios especializa
dos. 

Expectativas 

A celeuma da Lei da Informática in
tensificou as manifestacões contra a 
adoção do mesmo expediente de reser
va de mercado para outras áreas consi
deradas estratégicas, entrando em de
bate até mesmo monopólios estatais, 
como o do petróleo e de comunicações. 

Em sua entrevista de junho passado, 
o presidente José Sarney justificou e 
defendeu a reserva de mercado pa ra 
a Informática, mas fez questão de 
acentuar - a imprensa deu destaque -
uma posição liberal, descartando a pos-



sibilidade de se recorrer a medidas se
melhantes em outros setores. E, ainda 
mais, o presidente acenou com uma po
lítica industrial de portas inteiramente 
abertas ao capital externo. 

"Setor produtivo muito internacio
nalizado tende a não comprar tecnolo
gia no país", já advertia o professor Pe
dro Leitão, do CNPq, em artigo na im
prensa, focalizando a questão tecno
cientlfica em países em desenvolvi
mento. Em artigo na Revista Civilização 
Brasileira, nove anos atrás, o físico José 
Leite Lopes advertia que a expressão 

"transferência de tecnologia" é "um 
mito frequentemente utilizado para 
mascarar a dependência econômica e 
tecnológica cada vez mais profunda dos 
países em vias de desenvolvimento". 

Nosso modelo industrial, por outro 
lado (ver artigo de Álvaro Queiroz, a se
guir), os condicionamentos da crise 
econômica e as pressões determinadas 
pela dívida externa completam um qua
dro de preocupações, quanto à questão 
tecnológica, que os cientistas relacio
nam sempre com bem-estar e sobera
nia nacional. 

"Nos países desenvolvidos, a im
portância da pesquisa é reconhecida", 
inveja o professor Maculan. Ele se con
fessa, porém, otimista com o caso bra
sileiro, devido à existência de gente ga
baritada para a pesquisa, embora exces
sivas mudanças de políticas dificultem a 
maturação de projetos. 

Com pouquíssimas áreas de desta
que em tecnologia - como a Petrobrás, 
líder na exploração petrolífera em águas 
profundas -, o Brasil pode optar pelos 
caminhos do desenvolvimento tecnoló
gico ou pelos riscos da dependência. • 

Na indústria, dependência A análise do modelo de industrializa
ção do Brasil, adotado em 1964, com 
base na dependência externa em capital 
físico, no capital financeiro, na depen
dência do comércio externo e na de
pendência tecnológica, nos remete ao 
per:fil da distribuição da propriedade 
dos meios de produção entre as empre
sas estatais, as empresas privadas na
cionais e as transnacionais, e às suas 
consequências tecnológicas. 

Como apontam os cientistas, 
o modelo industrial e pressões diversas 

dificultam a geração de alternativas 

A/varo Queiroz 

A 
consciência de que a tecnolog·ia 
assume importância cada vez 
maior, tem despertado nos go

vernos, cientistas, pesquisadores e em 
um pequeno núcleo de empresários 
mais esclarecidos, a preocupação com a 
autonomia do país nesse domínio, na 
medida em que o Brasil passa de uma 
etapa a outra do seu crescimento eco
nômico. É que cada fase desse processo 
requer uma nova visão das demandas 
de tecnologias e das formas de adqui
ri-las. 

O crescimento econômico brasileiro, 
por longo período uma função de fato
res predominantemente exógenos - ca
pital, equipamentos, tecnologia incor
porada e não-incorporada -, atinge hoje 
um estágio em que se torna indispensá
vel o deslocamento desses fatores para 
dentro das fronteiras do país. Na verda
de, o efetivo processo de desenvolvi
mento - já não simplesmente cresci
mento com a sua conotação quantitativa 
- só tem início, mesmo, quando os paí
ses subdesenvolvidos alcançam um di
namismo marcadamente endógeno. Até 
porque os investimentos diretos exter
nos em unidades industriais, na ótica do 
capital estrangeiro, hoje oferecem riscos 
já não justificados pelos retornos consi
derados inexpressivos. 

Pollticas governamentais de indus
trialização acelerada, com respaldo no 
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uso de fatores de produção externos, já 
se revelam, pois, esgotadas. O que está 
bem clara para a maioria dos setores 
vinculados às questões de desenvolvi
mento é a necessidade de redução do 
predomínio das transnacionais na eco
nomia brasileira e da dependência em 
relação à aquisição de tecnologia em 
fontes externas. A influência dessas 
empresas no processo de industrializa
ção do Brasil, segundo os cientistas, 
vem induzindo os governos a se man
terem alheios às necessidades básicas 
da população e inibindo a elaboração de 
políticas econômicas mais adequadas ao 
desenvolvimento e aos interesses na
cionais. Desde já, o Brasil tem de se 
preparar para um desenvolvimento au
têntico. 

A liderança das transnacionais 

Pesquisas mostram que as empresas 
privadas e estatais brasileiras estão in
feriorizadas, em relação às transnacio
nais, tanto sob os enfoques de partici
pação percentual de ativo fixo, quanto 
na participação percentual de emprego, 
faturamento e patrimônio líquido. A li
derança tecnológica das transnacionais 
assegura-lhes o domínio dos setores 
mais dinâmicos e expressivos da indús
tria (ver quadro). 

Se a isso acrescentarmos o domlnio 
de tais empresas no comércio exterior 

PARTICIPAÇÃO POR FATURAMENTO (%) 
'SETOR INDUSTRIAL GOVERNO E. PRIV. N. MULTINAC. 

1972 1977 1972 1977 1972 1977 

Mineração 76,49 67,03 7,85 o, 1 15,66 32,06 
Não m11tálicos o o 40,23 47,08 59,72 52,08 
Metalúrgica 52,50 45,08 21 30,09 26,50 23,03 
Mecânica o 3,07 25,35 14,06 74,65 81,07 
Mat.elét. e de Com. o o 23,84 8,07 76, 16 91,03 
Mat. transp. o 2,09 3,56 15,04 96,44 81,07 
Madeira o o 82,41 82,01 17,59 17,09 
Papel e papelão o 1,0 62,95 78,0 37,05 21,0 
Borracha o 9,5 33,90 15,5 66, 10 75,0 
Química 13,33 73,C3 35,55 6,05 51, 12 20,02 
Plástico o o 29,87 25,01 70, 13 74,09 
Farmacêut. o o 6,97 5,0 93,03 95,0 
Perfumaria o o 96,70 91,3 3,30 8,7 
Têxtil o o 62, 12 44,0 37,88 56,0 
Vestuário o o 50,29 46,02 49,71 53,08 
Alimentos o o 46, 16 34,04 53,84 65,06 
Bebidas o o 85,35 79,03 14,65 20,07 
Fumo o o o, 10 o 99,90 100 
Diversas o o 33,64 26,08 66,36 73,02 
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brasileiro e o tamanho da dívida do país 
junto à comunidade financeira interna-. 
cional, teremos o quadro agravado. A 
dívida externa, uma das mais perversas 
expressões do modelo, obriga o Brasil a 
exportar o que já seria insuficiente para 
o abastecimento interno - e tal pressão 
impõe às empresas nacionais o uso de 
tecnologias capazes de lhes abrirem a 
oportunidade de competir no mercado 
externo. A saída, assim, é o aluguel 
puro e simples - ou a aquisição por ou
tras formas - da tecnologia estrangeira, 
incorporando, ao mesmo tempo, o há-

bito de não se preocupar em gerar tec
nologias próprias. 

O modelo econômico vigente, em 
consequência, opera como o grande 
inibidor das atividades científicas e tec
nológicas organizadas, agravando a de
sarticulação entre os institutos de pes
quisa e as empresas e o distanciamento 
entre as universidades e os institutos de 
pesquisa. 

Os problemas da inflação, dívida ex
terna e balanço de pagamentos, por 
outro lado, impõem uma atuação do 

O perigo do enclave 
Deputada adverte para o êxito de pressõe contra 
uma política nacional de capacitação tecnológica 

'' 

A política brasileira de capacita
ção tecnológica tem sofrido 
contestações por parte do go

verno norte-americano e de grupos po-
derosos dentro do Brasil", queixa-se a 
constituinte Cristina Tavares (PMDB/ 
PE), integrante da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, expressando suas preo
cupações com os rumos que a questão -
decisiva para o país, em sua opinião -
vem tomando. 

Segundo a parlamentar, uma frente 
antitecnologia brasileira une os interes
ses transnacionais com grupos políticos 
e da própria administração do país, 
contando com .amplo respaldo da im
prensa, para a implantação de uma po
lítica desnacionalizante, que pode ter 
como efeito imediato recuos importan
tes na questão da dívida externa. 

Retaliações 

Cristina Tavares chama a atenção 
para o fato de pairar no ar ameaças 
norte-americanas de bloqueio a pro
dutos brasileiros, em decorrência do 
que qualificam de "leis protecionistas 
nacionais", particularmente reservas de 
mercado, como a da Informática. 

Um exemplo típico do esforço coor
denado de boicote à capacidade tecno
lógica foi, segundo Cristina Tavares, a 
proposta do senador Roberto Campos, 
de caracterizar como empresa brasileira 
qualquer firma estabelecida no país, de 
acordo com a lei. 

"Com isso, deixaria de existir o con
ceito de empresa transnacional e o Bra
sil passaria a enclave de empresas nor-
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Cristina Tavares vê frente antinacional 

te-americanas", protesta a deputada 
pernambucana, segundo a qual, existe o 
interesse de confundir conceitos, para 
abrir espaços maiores às transnacionais. 
"Não se pode conceituar como nacional 
uma empresa com maioria local de ca

pital votante, sem levar em considera
ção o domínio da tecnologia. Se isso 
fosse verdade, Mário Garnero era o do
no da Nippon Electric Company (NEC)", 
exemplifica ela. 

A política executada a partir de 1964, 
por inspiração de Roberto Campos, teve 
cunho entreguista, de acordo c·om Cris
tina Tavares, que lamenta a desorienta
ção que a Nova República demonstra no 
tratamento da questão tecnológica. "O 
atual governo mostra-se dividido, após 
ter começado com sinais de uma vonta
de clara sobre o assunto", argumenta 
Cristina Tavares. E continua: "O próprio 
ministro das Relações Exteriores decla
ra-se contra a política nacional de In
formática, enquanto o Ministério das 

governo em termos de curto prazo e as
sim estreitam os espaços para a defini
ção de políticas econômicas que con
templem o médio e o longo prazos. As 
empresas brasileiras, em consequência, 
se vêem sem o necessário estímulo para 
a sua preparação com vistas ao futuro 
no âmbito tecnológico. E os planos de 
desenvolvimento atrelam os destinos do 
país à internacionalização da sua eco
nomia, à dependência de fatores exter
nos de produção, às exportações e à 
solução que vier a ser encontrada para o 
problema da dívida externa. • 

Comunicações também se coloca contra 
a lei que a Secretaria Especial de Infor
mática e o Ministério de Ciência e Tec
nologia procuram preservar". 

A falta de unidade naquilo que repre
senta a criação de tecnologia brasileira 
representa alto prejuízo para o futuro e 
o esforço dos grupos contrários à auto
nomia nacional no setor adquire várias 
formas: "Por exemplo, mantém-se a re
serva de mercado para a Informática, 
mas negam-se recursos para o desen
volvimento da pesquisa. Assim, quando 
terminar o prazo de oito anos, não te
remos capacitação em pesquisa, desen
volvimento nem mão-de-obra. É uma 
forma de bloquear a lei. Outras formas 
- continua a deputada - são os acordos 
de patentes e a compra de pacotes tec
nológicos, que impõem uma dependên
cia eterna". 

Cristina Tavares dá o exemplo do 
pólo petroquímico de Camaç'ari, que 
deveria gerar tecnologia nacional, com a 
absorção de centenas de engenheiros. 
Mas, apesar de sua dimensão, o pólo 
não consegue absorver os 20 enge
nheiros químicos que se formam por 
ano na Bahia, por força dos pacotes tec
nológicos que dispensam o esforço lo
cal. 

"Aí está o exemplo do projeto nu
clear. Em Angra dos Reis, estão espe
cialistas de fora, que dominam com ex
clusividade a técnica. Se eles saírem, vai 
parar tudo, pois não temos gente que 
domine aquela tecnologia. Então, uma 
simples transferência de tecnologia po
de inviabilizar o esforço para a capacita
ção tecnológica interna. Enquanto isso, 
estudos e descobertas muito importan
tes feitas em nossas universidades en· 
frentam dificuldades para se transfor· 
marem em aplicações práticas", la· 
menta a constituinte nordestina. • 
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Caso NEC tem CPI na Câmara 
Senado também examinará o assunto, que setores 

parlamentares vêem relacionado c~m certas manobras 
para romper o monopólio da Embratel eECT ,, 

Clóvis Sena 

e om a entrega a Ulysses Guima
rães de um requerimento com 
174 assinaturas, em meados de 

junho, a Câmara Federal instalará tam
bém a sua Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apurar irregularidades no 
Caso NEC - a transferência do controle 
acionário da firma Nippon Electric 
Company (NEC) para o empresário do 
setor de comunicação Roberto Marinho 
- já objeto de CPI no Senado. 

"É um grande escândalo, envolvendo 
casos de sub e superfaturamento, com 
prejuízos ao país e tráfico de influência", 
comenta o deputado Brandão Monteiro, 
líder do PDT e responsável pelo reque 
rimento para investigações no âmbito 
da Câmara, enquanto o texto do docu 
mento do Senado aponta o objetivo de 
"investigar irregularidades na conces
são do controle acionário da empresa 
NEC do Brasil S.A. para a holding de 
propriedade do senhor Roberto Mari
nho, o envolvimento e a ação do Minis
tério das Comunicações". 

O Caso NEC e seus desdobramentos 
chegé!ram a provocar uma reunião da 
bancada baiana do PMDB com o presi
dente José Sarnev, quando os parla
mentares denunciaram que o apoio aos 
interesses de Roberto Marinho em do
minar a NEC valeu ao ministro das Co
municações, Antônio Carlos Magalhães, 
ter a TV Bahia, de sua propriedade, re
cebendo o sinal verde da Rede Globo, 
retirado abruptamente da concorrente 
TV Aratu. 

Quando Garnero cedeu 

Segundo as denúncias, ao ter sua 
empresa Brasilinvest sob intervenção, 
Mário Garnero passou a ser pressiona
do para passar o controle acionário da 
NEC do Brasil, subsidiária da multina
cional japonesa. Entre as pressões, a 
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suspensão de encomendas do Ministé
rio das Comunicações e também de pa
gamentos por serviços já realizados, o 
que derrubou o faturamento da empre

sa de 150 milhões para apenas 45 mi
lhões de dólares' e elevou para 100 bi
lh,ões de cruzados as contas a receber 
em futuro incerto. 

Tão logo Garnero cedeu, passando o 
controle acionário a Roberto Marinho, 
foi restabelecido o fluxo de Sf!rviços 
com o Ministério das Comunicações, as
sinando-se contrato no valor de 100 
milhões de dólares, ao mesmo tempo 
em que se dava a mudança do sinal da 
Rede Globo na Bahia, beneficiando a 
empresa do ministro. 

Na entrevista no Planalto, os peme
debistas baianos também denunciaram 
um entendimento do mesmo tipo entre 
o Ministério das Comunicações e Ro
berto Marinho, mais a Victory Comuni
cações, de origem italiana e associada 
no Brasil também ao banqueiro Amador 
Aguiar, do Bradesco, e a Promon Enge
nharia, com vistas a quebrar o monopó
lio estatal da Embratel, para dominar as 
transmissões por satélite. A deteriora
ção dos serviços da ECT-Empresa de 
Correios e Telégrafos, considerada mo
delar, mereceu críticas, especulando-se 
que se trata de manobra para permitir a 
entrada de empresas particulares nesse 
serviço estatal. • 

Venha descobrir 
os mistérios das 
1001 noites * 

Chez Yunes trouxe para o Brasil as inigualáveis 
iguarias árabes que revelam o segredo das Mil 
e Uma Noites. 

Venha conhecer o restaurante CHEZ YUNES, 
com sua decoração árabe; suas tendas e seus 
segredos. 

Av. das Américas, 4666 / loja 209 K -Ts 32-6266 
BARRASHOPPING 
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Literatura 

&critores apontam o desafio do contemporâneo 
e universal e debatem a cultura em 
pa1ses mal saídos do colonialismo 

África - Um novo humanismo 
Dulce Tupy 

-!? 

A falta de informação sobre a Áfri- ! 
ca, em todos os nlveis, foi uma 'i 
constatação desesperadora para .p 

os escritores africanos António Cardoso, 
Manuel Rui e David Mestre, de Angola, 
Albino Magaia, Mia Couto e Ungulani 
Ba Ka Khosa, de Moçambique, e Corsi
no António Fortes, de Cabo Verde, em 
visita ao Brasil, a convite do Instituto 
Nacional do Livro lnfanto-Juvenil. 

A desinformação sistemática, pro
movida pelos meios de comunicação 
em geral e pelas agências noticiosas es
trangeiras, deixou os visitantes atônitos. 
Aqui não se lê nos jornais uma linha se
quer sobre o que está se passando na 
África. 

Por outro lado, a mitificação da 
África como "terra-mãe", "útero ma
terno" e outras metáforas passa muito 
mais pelo uso das trancinhas, inspiradas 
no movimento rastafari jamaicano, do 
que em informações verdadeiras. A 
confusão entre "cultura negra" e litera
tura africana rendeu um debate acalo
rado na Faculdade de Letras da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), onde os escritores se encon
traram com uma platéia totalmente de
sinformada sobre o assunto. 

"Cultura negra" 

Foi realmente um choque o que os 
escritores sentiram nesse encontro com 
estudantes e professores. Embora ficas
sem fascinados com as camisetas es
tampadas, com poemas até de Maia
kovsky, vendidas pelos alunos, os es
critores africanos foram recebidos no 
auditório com letras garrafais escritas 
na lousa: "Cultura Negra". 

Em vez da apC>logia da "cultura ne
gra" - esse conceito até certo ponto es
tigmatizante e tão usado nas Américas 
-, os africanos revelaram um discurso 
maduro sobre as questões que per-
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'Manuel Rui: o gueto foi a invenção 

mais diabólica do opressor 

meiam a luta de classes e o racismo. 
Negros, brancos ou mestiços, "somos 
todos vitimas do imperialismo linguísti
co", proclamou o escritor e advogado 
angolano Manuel Rui. E foi adiante, 
sentenciando: "O gueto foi a invenção 
mais diabólica do opressor". 

Para Manuel Rui, essa nomenclatura 
."cultura negra" está equivocada. "É 
preciso não assumir o gueto que tentam 
nos impor. O opressor diz: vocês, ne
gros, são QS melhores no futebol e na 
música. Se um negro então quer ser o 
melhor nos computadores, não pode! 
Portanto, não devemos assumir o gue
to. Temos que avançar, porque, no fun
do, o que existe é um processo ele luta 
de classes. Existem, sim, a casa grande 
e a senzala. Se o negro quer entrar na 
casa grande apenas para ocupar espaço, 
isso é oportunismo. É preciso entrar na 
casa grande, mas para acabar com a ca
sa grande e com a senzala. Precisamos 
acabar com isso, porque não podemos 
ser livres enquanto houver um homem 
que não seja livre. É preciso que os es
critores brasileiros negros entrem nas 
associações de escritores, nos sindica
tos, e sejam grandes escritores brasi
leiros e não escritores 'negros', senão 
seria assumir o gueto! A literatura de 
Angola é a nossa literatura, literatura de 
negros, brancos e mestiços angolanos. 

Mia Couto: 6 mistificação valorizar 
aspectos superficiais africanos 

Nós integramos a ideologia da vitória e 
não a ideologia do derrotado. E conse
guimos essa vitória - negros, mestiços e 
brancos - com armas na mão". 

Num pais carente de informação so
bre a África, onde cada vez mais se mi
tifica o tirano Hailé Selassié, um ditador 
fascista que atirava os inimigos aos 
leões, seria importante descobrir o pro
cesso a que os brasileiros - negros e 
brancos - estão sujeitos, sublinham os 
africanos. 

"Eu gostaria de ter vindo ao Brasil 
dos brasileiros e não ao Brasil dos ne
gros ou dos brancos", lamenta o mo
çambicano Mia Couto. E verifica em sua 
primeira viagem ao Brasil: "Nos disse
ram que o Brasil é um país em busca de 
sua identidade e que a África pode aju
dar muito nisso. Porém, me parece es
tranho uma pessoa querer conhecer seu 
próprio corpo através do corpo do outro 
e não através de si mesmo. Acho que o 
Brasil deveria se voltar mais sobre si. 
Mesmo a comunidade negra brasileira 
tem um grande desconhecimento da 
África. Daí essa mistificação de certos 
valores superficiais africanos, esses es
tereótipos como as trancinhas, onde so
bressai apenas o lado folclórico do nos
so continente". 

Perplexo com a confusão instalada 
no auditório, o jornalista e poeta Albino 



Magaia explica como essas questões 
foram superadas nas lutas de libertação. 
"Angola, em 61, Moçambique, em 65, 
entraram na luta armada e isso nos 
obrigou a uma reflexão muito profunda. 
Estávamos lutando por um pafs só de 
negros? Um país de negros e brancos? 
Um pafs mestiço? Verificamos que, por 
imperativos de luta, tivemos que criar 
um novo humanismo naquela zona da 
África . Não lutamos contra os brancos. 
Lutamos contra a exploração do ho
mem pelo homem. O ANC - Congresso 
Nacional Africano - não luta contra os 
brancos. O que está em causa é a liber
tação do povo sul-africano que é com
posto de negros, indianos, mestiços e 
brancos. O chefe do estado-maior do 
ANC é um branco. O branco, na África 
do Sul, também não é um homem livre. 
Ele também tem suas liberdades cer
ceadas. Então, temos que libertar esse 
homem branco também". 

"Se vamos crer nessa África mítica 
que estamos vendo aqui - prossegue 
Magaia -, então vamos recriar o racis
mo no Brasil. E já temos um exemplo 
disso com a guetização dos negros nos 
Estados Unidos, embora lã muitos gru
pos já tenham avançado nesse sentido. 
Hoje, eles não lutam para serem reco
nhecidos como 'negros', mas sim pela 
cidadania. Lutam para serem reconhe
cidos como norte-americanos. Não de
vemos mandar os negros para a África e 
os brancos para a Europa. O boer (sul
africano de origem européia) é cidadão 
africano também. Não vamos atirá-lo 
no oceano. Temos que superar essa 
vingança sobre a escravatura." 

Na complexa sociedade brasileira 
onde o branco é o invasor, o_ negro é o 
escravo e o índio, o invadido, como fe
char uma posição ortodoxa? É o que se 
pergunta Manuel Rui e complementa: 
"Hoje, não tem sentido uma desforra do 
negro devido à escravidão. A luta do 
negro fo i a luta da resistência cultural 
no Brasil. O Brasil é um país sui-generis 
na América Latina. É um país que as
sumiu a sua diversidade. É o país que 
mais assumiu sua idiossincrasia. Como 
foi que o português não conseguiu im
por aqui o bacalhau com batatas e so
breviveu a feijoada? No restante da 
América Latina, isso não ocorreu e a 
gente esbarra o tempo todo com as tor-

Traçando o caminho 
Na recente liberdade, o destino 

de con~truir uma literatura 

D
urante quinze dias, no Rio de 
Janeiro, os sete escritores afri
canos de expressão portuguesa 

em visita ao Brasil debateram vários as
suntos literários e extra-literários com 
estudantes, professores e jornalistas 
brasileiros. 

Na rigorosa programação cumprida 
no país, que incluiu visitas às universi
dades de São Paulo, Campinas, Brasília, 
Rio de Janeiro e Salvador, não faltou 
tempo para um encontro e troca de li
vros com o presidente - e também es
critor - José Sarney. Como saldo, ficou 
o embrião de um maior intercâmbio 
entre os países da comunidade de ex
pressão portuguesa. Afinal, por estar
mos tão unidos na língua e tão disper
sos na vida, ainda se confunde. no Brasil 
literatura africana com "cultura negra", 
para constrangimento de todos. 

Nacional, não racial 

Negros, brancos ou mestiços, os es
critores africanos ultrapassaram, na 
prática, a esfera do racismo em seus 
pafses. Independentes desde meados 
dos anos 70, tendo vivido um processo 
de luta armada, os africanos não revol
vem as cinzas de um passado longfnquo 
e nem se fixam no triste capftulo da es
cravidão. Talvez por isso, segundo al
guns deles, trazem uma vantagem. Por 
ser relativamente recente, a literatura 
africana não tem uma tradição muito 

pesada a romper e não carrega tantos 
preconceitos. 

Por outro lado, os escritores assu
mem a diffcil tarefa da unificação nacio
nal, através da língua e a partir do rastro 
de miséria, fome e barbárie traçado por 
séculos de colonialismo. No caso de 
Moçambique e Angola, a situação é ain
da mais grave. Ambos têm sido vitimas 
dos ataques terroristas da África do Sul. 
Mas, apesar disso, os escritores africa
nos resistem e estão af, com o vigor de 
uma literatura emergente. 

"Liberdade, fraternidade, igualdade/ 
nas asas do Mirage a Frar>ça/ cultural/ 
enciclopédia do Sena/ as águas não se 
turvam/ de sangue e os poetas/ podem 
falar da lua/ ao som de acordeon as 
asas/ do Mirage a França/ cortando o 
céu com elegância/ e na vantagem/ de 
bombardear escolas/ à distância", diz o 
verso certeiro de Manuel Rui. 

Poeta, ficcionista e letrista angolano 
(tem uma composição gravada no Brasil 
pelo compositor e cantor Martinho da 
Vila), Rui foi traduzido para o espanhol, 
russo, tcheco, romeno, francês, inglês e 
sueco, mas só agora chega de fato aos 
brasileiros. 

Tomando de assalto o tema da 
guerra, transforma a reflexão sobre si 
mesmo, enquanto gênese literária, num 
autêntico "ser ou não ser" africano -e 
acusa: " Quando chegaste, os mais ve
lhos contavam estórias. Tudo estava no 
seu lugar. A água . O som. A luz. Na 

tillas espanholas. O importante é des- David Mestre: nossa literatura busca os António Cardoso produziu maior parte 
da obra em 14 anos de prisão vendar esse processo" . • grandes temas contemporâneos 
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nossa harmonia. O texto oral. E só era 
texto, não apenas fala, porque havia ár
vores, parrelas sobre o crepitar de bra
ços da floresta. E era texto porque havia 
gesto. Texto porque havia dança. Texto 
porque havia ritual. Texto falado, ouvi
do e visto. É certo que podias ter pedido 
para ouvir e ver as histórias que os mais 
velhos contavam quando chegaste! Mas 
não! Preferiste disparar os canhões. A 
partir daí, comecei a pensar que tu não 
eras tu, mas outro, por me parecer difí
cil aceitar que da tua identidade fazia 
parte esse projeto de chegar e bombar
dear o meu texto. Mais tarde, viria a 
constatar que detinhas mais outra arma 
poderosa, além do canhão: a escrita", 
reflete Manuel, sobre a oralidade e a es
crita, na resistência cultural contra o 
colonialismo português. 

Mais adiante, explicaria o uso do 
português como língua de unificação 
nacional, que convive com as chamadas 
línguas "originárias": quimbundo, um
bundo, kickoo, kuaiama e outras. 

Na trincheira literária 

Preso em 1961 pela Pide, a famige
rada policia política portuguesa, Antó
nio Cardoso escreveu a maior parte de 
sua obra nos 14 anos em que esteve no 
campo de concentração do Tarrafal, em 
Cabo Verde. Integrante da geração 
"Mensagem", uma revista que publica
va Agostinho Neto, António Jacinto, 
Luandino Vieira, entre outros, Cardoso 
lembra que, naquela época, ler era um 
privilégio a que poucos tinham acesso: 

"Noventa por cento da população 
não sabiam ler antes da independência. 
Hoje, a instrução avança . Os jovens es
tão todos alfabetizados, a não ser nas 
zonas de guerra", diz o autor de "21 
poemas da cadeia", "Baixas e musse
ques", "lição de coisas" e outros livros 
publicados em Angola, Portugal e Bra
sil. 

Os livros de António Cardoso se es
gotam rapidamente nas livrarias, como 
se esgotam a maioria dos livros em ge
ral. Cumprindo sua função social, os li
vros são mais baratos que cigarros, que 
cerveja. Além disso, não se importam li
vros estrangeiros, portanto não há con
corrência. Sem falar na sede intelectual 
que flui, quando todos têm acesso à 
leitura. 

O livro de relatos da prisão, Yo Ma
ba/ane, do jornalista e poeta Albino Ma-
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gaia, diretor da revista "Tempo", o mais 
importante semanário de Moçambique, 
é um desses casos recordes de venda
gem. Lançado em 1983, com uma tira
gem de 20 mil exemplares, Yo Màba/ane 
esgotou em menos de um mês, num 
pais onde formam-se filas para tudo, in
clusive nas portas das livrarias ... 

Vocação ética 

A literatura africana já não bate ape
nas na tecla da africanidade. A temática 
se aprofunda e se amplia. Isso poderia 
ser explicado pelo fato de já ser cabo
verdiana desde o movimento dos cha
mados "claridosos", que editavam a re-

vista "Claridade", no final da década de 
30, em Cabo Verde. É angolana desde o 
primeiro poema que continha a essência 
da angolanidade, o amor pela pátria, no 
século passado. É moçambicana desde 
que a geração de Craveirinha e Noêmia 
de ·souza - uma rara presença feminina 
na literatura africana - proclamou a 
harmonia da marimba e a força dos 
tambores. Essa especificidade literária 
aparece também na literatura guineense 
e em São Tomé e Príncipe. É um espaço 
de consciência que, cristalizado no na
cionalismo pré-independência, passa 
hoje pelo prisma das mais matizadas 
tendências. • 

, 
Sonha Mamana Africa 
Breve inventàrio 

da literatura africana 

e om a presença dos sete escrito
res africanos, foi la~çado o livro 
"Sonha Mamana Africa" (Edi

ções Epopéia, 564 páginas, 350 cruza
dos), último de uma trilogia organizada 
pela professora Cremilda de Araujo 
Medina, docente da UFRJ, sobre a lite
ratura contemporânea em língua portu
guesa. 

O primeiro volume da trilogia, "Via
gem à literatura portuguesa contem
porânea", lançado no Brasil em 1983, 
reuniu 52 novos escritores portugueses. 
Dois anos depois, o segundo volume, 
"A posse da terra", lançou, em ·Portu
gal, 54 novos brasileiros. Agora chegou 
a vez das cinco jovens repúblicas africa
nas - Angola, Moçambique, Cabo Ver
de, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 
- entrarem nessa ciranda que compõe a 
comunidade linguística de expressão 
portuguesa. 

São 41 escritores africanos, jovens e 
veteranos, inéditos ou consagrados, 
poetas, ficcionistas e ensaístas, reunidos 
na antologia "Sonha Mamana África". 
Na sua maioria desconhecidos dos lei
tores brasileiros, os escritores africanos 
são apresentados pela autora, que ga
rimpou durante dois meses no solo fe
cundo de mamana África. Apesar do uso 
comum do português, a coletânea des
cortina um caldeamento linguístico ex
tremamente enrique·cedor e até um 
poema e um conto do caboverdiano 

Na trilogia de Cremilda, agora 
a literatura dos africanos 

Tomé Varela da Silva em puro crioulo, 
sem tradução. 

Trilhando o caminho dos escritores 
africanos - do início do século aos dias 
de hoje -, Cremilda capta o sentimento 
nacionalista que norteia as lutas de li
bertação nacional, nos anos 60. Depois 
da independência, a militância literária 
africana tende a se deslocar para a trin
cheira da língua. No edifício da moder
na literatura africana, descobrimos que 
cada escritor é um pouco barro, um 
pouco ferro, um pouco tijolo. E todos 
apontam para um novo universo em 
construção. • 



O cinema preserva, como nesta cena de"Menino do Rancho-Ritual de Cura Pankararu", de Cláudia Menezes e M. Guran (PE/1987) 

No • cinema, o índio real 
Festival mostra 

a problemática indígena na América Latina 

O 
s problemas e perspectivas do 
indígena estarão sob análise, em 
imagem e som, <ie 5 a 8 de se

tembro do corrente, durante o li Festi
val Latino-Americano de Cinema dos 
Povos Indígenas, no Rio de Janeiro. 
Duas novidades deverão marcar o 
evento: o júri será composto somente 
de índios, e um curso especial de dez 
dias pretende capacitar um grupo deles 
para que comecem a utilizar o cinema e 
o vídeo no registro da vida das tribos. 

"Os meios audiovisuais são impor
tantíssimos para os indígenas - diz a 
antropóloga Cláudia Menezes, respon
sável pela organização do festival, com 
a colaboração do cineasta Daniel Caeta
no-, pois são sociedades ágrafas. A di
ficuldade que têm com os meios im
pressos é proporcional à facilidade com 
o oral. Por isso, não é de hoje o sucesso 
do gravador entre os índios." 

Cláudia Menezes acredita que a mo
vimentação do encontro ajude a desen
volver a utilização do vídeo e do cinema 
nos trabalhos antropológicos brasilei
ros, e atribui importância especial ao 
curso que ensinará um grupo de índios 
a lidar com material audiovisual. Outro 
objetivo que ela persegue é o de criar 
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um sistema de circulação das fitas a se
rem exibidas no festival e de produções 
futuras, seja entre as diversas tribos, 
seja em meios não-indígenas, de modo 
a estender a repercussão dos assuntos 
tratados. 

"Tal circulação é impo:-tante, inclusi
ve entre os diversos países, para que os 
povos indígenas conheçam as realida
des que envolvem os demais grupos", 
assinala Cláudia Menezes. Entusiasta do 
alcance do audiovisual no campo antro
pológico, ela acredita que a circulação 
de filmes e vídeos, entre os diversos 
agrupamentos indígenas, servirá à mais 
rápida conscientização do índio sobre 
sua situação real, sua identidade e pers
pectivas. 

O festival transcorrerá em três locais 
do Rio de Janeiro: a Cinemateca cfo Mu
seu de Arte Mo<ierna, onde serão reali
zados o simpósio e a mostra competiti
va; o Cine Ricamar, onde haverá a exibi
ção para o çirande público, e o próprio 
Museu do Índio, em Botafogo, onde 
serão mostrados os vídeos e se realizará 
o curso especial. 

Ainda não há previsão do total de 
filmes e países que participarão, mas 

calcula-se que poderão repetir-se os ín
dices do I Festival, realizado há dois 
anos, no México, com a presença de 95 
produções de 13 países, das quais 77 
inscritas na parte competitiva. Peru e 
México lideraram as inscrições, cada 
qual com 12 produções, seguidos da 
Colômbia, com oito, Venezuela, com 
sete. O Brasil participou com quatro fil
mes: "Contra o vento e a maré", de 
Adriana Matoso, sohre as dificuldades 
dos caiçaras de Parati, ante o avanço 
imobiliário na reçiião; "Conversas no 
Maranhão", de Andréa Tonacci, sobre a 
insatisfação dos indígenas maranhenses 
do grupo canela com o comportamento 
da Fundação Nacional do Índio (Funai), 
durante a demarcação de suas terras; 
"Mato eles?", de Sérgio Bianchi e Jacó 
Pi_ccoli, sobre os problemas dos cain
gangues com estradas de penetração e 
atos de funcionários da Funai; e, por úl
timo, "Líder indígena Marcial de Sou
za", de Nelson Barbosa, documentário 
sobre o lícfer indígena guarani assassi
nado em Mato Grosso. 

O que transparece nas quatro produ
ções brasileiras - o índio atacado em 
sua raiz, a terra - foi o tema dominante 
no festival do México. "Não podemos 
ainda definir se este será outra vez o 
tema dominante - esclarece Cláudia 
Menezes - mas, o problema do índio 
começa sempre com a terra, pois é e:la o 
seu recurso de preservação física, ideo
lógica e de identidade" • 
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E scavações na praia carioca do 
Recreio dos Bandeirantes, e nos 
fundos de uma casa em Petró-

polis, além do encontro casual de deze
nas de ossadas humanas na praia de 
ltapeva, em Torres, Rio Grande do Sul, 
reavivaram o debate sobre os desapare
cidos na repressão política, durante o 
regime militar, e a existência de cemité
rios clandestinos. 

Questão política, jurídica - e também 
sentimental, no que diz respeito aos fa
miliares dos desaparecidas - o trata
mento que lhe é dispensado demonstra 
o nível do incômodo que desperta: os 
militantes dos direitos humanos recla
mam da morosidade das investigações, 
envolvidos com a repressão evitam 
pronunciar-se, e as revelaçõei; do médi
co Amllcar lobo, que abriu caminho 
para o conhecimento de muitos deta
lhes sobre torturas e mortes, parecem 
não ter alterado muito o panorama, 
apesar de sua contundência. 
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Tortura 

Síndrome 
deUstra 

As éscavações na praia do Recreio 
dos Bandeirantes foram suspensas -
oficialmente devido à quebra do equi
pamento, uma escavadeira - depois de 
propiciar o encontro de alguns ossos, 
que a perícia concluiu não serem huma
nos. Em Petrópolis, a chamada Casa das 
Torturas continua a impor seu mistério, 
o que levou representantes da Comis
são de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa fluminense a duvidar dos re
sultados das escavações. Na praia gaú
cha de ltapeva, em Torres, as ossadas 
encontradas ainda não resultaram em 
qualquer laudo oficial, embora as pri
'meiras informações admitam a possibi
lidade de serem restos de natureza ar
queológica, provavelmente urn cemité
rio indígena de tribos caingangues. 

O livro "Rompendo o Silêncio", do 
coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, 
que chefiou o D01-Codi do li Exército e 
foi denunciado como torturador pela 
deputada Beth Mendes, procurou justi-

ficar os métodos do combate aos adver
sários do regime militar. 

A questão, portanto, pouco avançou 
em seu esclarecimento, apesar de todos 
os indícios surgidos nos últimos meses. 

Na opinião do advogado e ex-secre
tário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, 
Nilo Batista, o Brasil precisa de um en
contro com a sua verdade: a sociedade 
precisa conhecer o que aconteceu, as 
famílias dos desaparecidos merecem as 
informações necessárias e a redemo
cratização não se beneficia da convivên
cia com zonas de sombra. 

"A síndrome de Ustra precisa desa
parecer", comenta Nilo Batista (veja 
entrevista a seguir) . Para ele, a sensação 
de impunidade é um desserviço à nor
malização democrática. Ele considera 
que o conhecimento da verdade teria 
efeito semelhante a uma boa confissão: 
permitiria a reconciliação e eliminaria 
desconfianças. • 



Nilo Batista: conhecer a verdade 
O ex-secretario fala sobre o "grave erro da proteção aos acusados" 

e levanta uma hipótese nova: podem ter levado do R~reio dos Bandeirantes 
o cemiterio onde teriam enterrado Rubens Paiva e outros presos políticos 

Existe a possibilidade de ali ter existido 
um cemitério clandestino? 

- Há quem diga que lá no Recreio 
dos Bandeirantes não foi enterrado 
apenas o Rubens Paiva, mas também 
outros desaparecidos. Por isso, haveria 
mais ossos por lá. Há quem diga tam
bém que já houve um resgate desses 
restos, para limpar a área. 

Como se deu a entrada da Secretaria 
de Policia Civil e Direitos Humanos, então 
sob sua gestão, nas investigações? 

- Surgiu uma denúncia sobre o local 
onde estaria a ossada de Rubens Paiva, 
apontando o Recreio dos Bandeirantes. 
Como estava dentro das atribuições do 
Estado apurar, optamos por conferir a 
denúncia, ao invés de simplesmente re
passá-la ao 1PM da Justiça militar sobre 
o assunto. 

Os dados já conhecidos praticamente 
esclarecem todo o caso Rubens Paiva: 
prisão, tortura, morte, sumiço do corpo, 
nomes dos envolvidos, figurando com 
destaque as informações do médico Amfl
car Lobo. O sr. acredita numa solução efe
~va? 

- Creio que, chegando-se a uma con
clusão efetiva - basicamente já se sabe 
quase tudo -, do ponto de vista crimi
nal, as portas estão fechadas, devido 
à lei da anistia. Aliás, quando saiu essa 
lei, elaborei um estudo, demonstrando 
que ela não abrangia os torturadores. 
Mas, depois disso, os tribunais já a apli
caram aos torturadores, beneficiando
os ... 

... ou seja, o entendimento militar da lei ... 
- É verdade, é o entendimento mili

tar e, no fundo, foi esse mesmo o obje
tivo do legislador. Mas, no meu estudo, 
demonstro que, embora fossem essas 
as intenções do legislador, a lei, na prá
tica, não amparava a aplicação da anis-
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tia aos torturadores. Em Direito se diz, 
às vezes, que a lei é mais sábia que o le
gislador. Era o que demonstrava na
quele estudo. É claro que não houve a 
menor repercussão nos meios oficiais ... 

Apesar da prática dos tribunais e do 
entendimento oficial, qual o proveito da so
ciedade brasileira em ver esclarecido um 
caso como o de Rubens Paiva? 

- Efeitos não-jurídicos são evidentes. 
É importante que a sociedade brasileira 
saiba o que aconteceu, que a opinião 
pública conheça e julgue os procedi
mentos adotados na repressão política 
daquele período. Do ponto de vista jurí
dico, a anistia não interfere nos efeitos 
administrativos e civis do fato. Então, 
podem caber tanto indenização, quanto 
medidas administrativas disciplinares. 
Se, pela lei de anistia, não podemos 
aplicar uma pena a quem matou Rubens 
Paiva, imagino que seja uma contraven
ção aos regulamentos militares matar 
uma pessoa dentro de um estabeleci
mento militar. Isso, se o fato não estiver 
superado, pela prescrição cível ou ad
ministrativa. Daí, portanto, a importân
cia de se criar lei que torne a tortura 
crime imprescritível. 

A tática do avestruz 

Há reclamações de que o processo tem 
sido moroso demais ... 

- Acho que o 1PM vai andar e, na 
medida em que aponte a participação 
de militares, creio que as leis e regula
mentos militares têm que ser aplicados. 
O 1PM está em curso, há prazos a cum
prir e o encarregado está submetido 
a responsabilidades . 

Qual seria a atitude mais proveitosa pa
ra a sociedade em geral e para a institui
ção militar em particular? 

- Conhecer a verdade toda. En
quanto as vísceras da repressão não es
tiverem à mostra, o prejuízo é de todos. 

A nação não pode conviver com essa 
coisa terrível, que é o desconhecimento 
de tais fatos, enquanto as famílias não 
têm os ossos de seus maridos, filhos e 
irmãos, para enterra·r. 

O que impede que no Brasil ocorra o 
grande "confiteor" verificado na Argentina? 

- A Argentina viveu uma grande ca
tarse. Com relação ao Brasil, não sabe
ria explicar o porquê dos entraves. Aqui, 
prevaleceu a tática do avestruz, que en
terra a cabeça no chão para não ver os 

• problemas. Age-se, como se nada tives
se acontecido. Não é possível suprimir 
uma morte que se verificou, nem es
conder o desaparecimento de 200 pes
soas ... 

Isso pode ter um preço no futuro do 
pais ... 

- É a "Síndrome de Ustra", ou seja, o 
perigo de sempre voltar a acontecer, 
por falta do conhecimento das violações 
e pela sensação de impunidade-. Está ar 
o capitão da bomba do Riocentro, tran
quilo, jogando sempre seu vôlei na 
praia. Se aquele inquérito tivesse corri
do corretamente, se o capitão Wilson 

Rubens Paiva: drama quase reconstituído 
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Macharlo tivesse sido punido discipli
narmente, pelo menos, então mudaria o 
comportamento geral diante de um 
homem capaz de colocar uma bomba 
num local de reunião de milhares de 
pessoas. Mas, o que ocorreu? O capitão 
acabou promovido. Promovido pelo 
gesto de incompetência de explodir a 
bomba em gi mesmo? O fato é que foi 
promovido e o caso não foi esclarecido. 

Qual a possibilidade de esclarecimento 
de todos esses casos nebulosos? 

- Considero ser possível. O governo 
precisa entender que o esclarecimento 
não será nefasto, mas positivo. Poderia 
atingir meia dúzia, uma dúzia, duas dú
zias de pessoas, algumas de alta paten
te, mas seria absolutamente necessário, 
para que o problema se circunscrevesse 
a essas pessoas envolvidas. Seria uma 
grande contribuição ao relacionamento 
entre a sociedade civil e as forças arma
das. A culpa não se generalizaria e cairia 
o preconceito. 

A proteção aos acusados é uma cum
plicidade danosa às forças armadas? 

- Um grande erro. A lei de anistia já 
os protege, e as ações cíveis, que de
correriam do esclarecimento dos casos, 
iriam todas atingir o Estado. E é um di
reito das famílias acionarem o Estado 
pela morte de seus membros, elimina
dos por espancamentos aplicados por 
funcionários públicos, numa repartição. 
As famílias têm direito à indenização. É 
preciso cumprir as leis, não se pode 
obstar a lei só porque isso vai encher de 
vergonha algumas pessoas. Que enver
gonhe os culpados e não toda uma ins
tituição. Do jeito que ocorre, a socieda
de civil desconfia das forças armadas, 
porque alguns membros destas tortu
raram e mataram pessoas, estendendo
se tal desconfiança também àquela 
imensa maioria militar profissional, ávi
da da respeitabilidade que merece. É 
preciso supurar esse tumor, porque se 
ele não está crescendo, também não 
está diminuindo. 

A aceitação, em certos setores, do livro 
do coronel Brilhante Ustra reforçaria a ati
tude de encobrimento? 

- É uma pena isso, porque se sabe 
do envolvimento do Ustra com a tortu
ra. São casos e casos que se conhecem, 
culpando aquele coronel. Seria muito 
mais simples dar uma explicação ade
quada, lavar a alma, mostrar que não é 
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Grupos de direitos humanos expressam dúvidas sobre resultados das escavações em Petrópolis 

Eunice Paiva: 
• • cet1c1smo 

D O desaparecido mais citado, nos 
últimos meses, tem sido o ex

deputado Rubens Pa iva, preso em 20 
de janeiro de 1971, visto por "teste
munhas em poder da aeronáutica e, 
depois, no quartel da polícia do 
exército, no Rio, onde morreu, pro
vavelmente na madrugada do dia 22, 
segundo a denúncia do médico Amíl
car Lobo, que chegou a vê-lo muito 
machucado. Dado como um dos en
terrados no cemitério clandestino 
que teria existido na praia do Recreio 
dos Bandeirantes, as escavações ini
ciadas em fevereiro deste ano, na
quele local, visavam a localizar seus 
restos. 

Mais polêmico inquérito ainda a 
correr na Justiça Militar, o cáso Ru
bens Paiva é considerado, por sua 
família, como devidamente esclareci
do, a partir das revelações de Amílcar 
Lobo, embora haja ceticismo quanto 

a um reconhecimento oficial das 
torturas, morte e sumiço do corpo. 
Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, 
lamenta que, conhecendo a verdade, 
as autoridades da época tenham 
prestado informações incorretas ao 
Congresso, quando este exigiu uma 
explicação para o desaparecimento 
do parlamentar. Lamenta, igual
mente, a insensibilidade que cerca o 
assunto, na época atual, deixando-se 
de lado o significado político do co
nhecimento da verdade. 

Eunice Paiva ficou 13 dias presa 
na Polícia do Exército, a partir do dia 
21 de janeiro de · 1971, e sua filha 
Eliane, então com 15 anos, presa no 
mesmo dia, foi solta no dia 22. Se
gundo Eunice, a razão da prisão de 
Rubens Paiva foi a ajuda que deu à 
sua afilhada, Helena Bocaiúva, pro
curada pela polícia, para que ela con
seguisse fugir do país. 



um deformado, porque não é possível 
que aquele homem não passasse mal 
com o que ocorria. Ao invés de admitir 
que "entrou numa podre", vem ele ale
gar que nada fez. Todos sabem o que 
ele fez. O livro dele é história da Caro
chinha. Ele administrava uma casa de 
torturas, não hã como esconder. 

A violência da repressáo polftica con
taminou a polfcia ou foram práticas poli
ciais que contaminaram a repressão polfti
ca? 

- A tortura, o uso de castigos físicos, 
é tradição arraigada no Brasil. A tortura 
nasceu em casa, como as compotas. 
Açoites, ferros quentes, mutilações, um 
direito penal doméstico, no qual figura
va a palmatória - isso vem desde o Bra
sil-Colônia . O torturador desconsidera o 
torturado, seja juridicamente, seja so
cialmente. A ditadura desconsidera os 
direitos de seu oponente, o dissidente. 
A Doutrina de Segurança Nacional criou 
a figura do inimigo interno. Se o opo
sitor passa a ser um inimigo interno, e 
não mais um cidadão com direito a 
portar e defender uma opinião contrá
ria, então está aberto o caminho para 
a repressão fazer a lei chegar à tortu-
ra. • 

Procópio MinP.iro 

A tíbia mostrada a Nilo Batista (de paletó) não é humana, segundo a pericia 
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A volta do esquadrão 
vista à televisão, recentemente, convicto 
de que estaria atemorizando marginais. 
Mas, na verdade, estava incentivando 
policiais mais predispostos à violência. 
E esses casos são numerosos. Centenas de execuções renovam o debate 

sobre a questão da violência no 
Grande Rio e suas múltiplas causas 

Um dos mais recentes, exemplar de 
uma mentalidade dominada pela trucu
lência, rendeu manchetes de jornais, em 
meados de junho passado: uma turma 
de ronda, de Niterói, matou um rapaz, 
após perseguição em automóvel. O ra 
paz, trabalhador, acelerara o carro à 
aproximação da viatura policial, apenas 
porque não estava com a carteira de 
motorista. Alcançado, afinal, foi execu
tado, teve o corpo colocado na mala do 
carro e deixado, depois, numa praia de
serta a cerca de 80km do local do crime, 
no que seria mais um caso insolúvel, se 
uma testemunha não tivesse consegui
do anotar o número da camionete poli
cial. 

O retorno de matanças no Grande 
Rio e a constatação de que a po
lícia retomava hábitos de repres

são violenta atordoaram a nova admi-
nistração estadual, de cujos planos 
constava a promessa de reduzir drasti
camente a criminalidade, em questão de 
meses. A realidade atropelou o diag
nóstico e a ação óficial precisou recorrer 
à mobilização de efeito psicológico em 
áreas carentes, começando por batidas, 
com muitos policiais, em favelas, e 
prosseguindo com o desembarque de 
dois mil homens na Baixada Fluminen
se, no final de junho passado, para a 
contenção dos chamados "grupos de 
extermínio". 

Enquanto isso, o governador Moreira 
Franco criava uma comissão especial, 
chefiada pelo vice-governador Francis
co Amaral, para investigar o assunto, e 
o secretário de Justiça, Técio Lins e Sil
va, reativava o Conselho de Justiça, Se
gurança Pública e Direitos Humanos, 
principal instrumento da administração 
anterior na desarticulação dos "esqua
drões da morte". 

Comprimido 

"Estou na Baixada Fluminense hã 20 
anos e o que mais sinto é a falta de con
tinuidade administrativa, que permita a 
solução de problemas básicos", lamen
ta-se o bispo de Nova Iguaçu, d. Adria
no Hipólito. "Planos emergenciais não 
solucionam; é preciso ação de curto, 
médio e longo prazos, para eliminar as 
causas dessa violência". D. Adriano Hi
pólito, conhecido pela atenção que de
dica às questões sociais que envolvem 
sua diocese de mais de dois milhões de 
habitantes, a maioria em situação de 
carência - fome, desemprego, insalu
bridade -, confessa-se descrente de so
luções, sem que haja a participação po
pular. Ele compara a um comprimido, 
que se toma contra a dor-de-cabeça, a 
simples repressão policial ao crime. 

"A solução dos problemas da região 
requer a participação efetiva das comu-
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nidades - adverte o bispo - mas, o que 
se nota é uma prevenção contra a parti
cipação do povo. A verdade é que nos
sas elites desprezam o povo", completa 
d. Adriano. 

A complexidade das causas, que tor
naram rotina identificar a Baixada Flu
minense (quatro municípios, cerca de 
3,8 milhões de habitantes) como uma 
das áreas mais violentas do mundo, não 
deverá merecer maiores atenções, 
mesmo porque a resposta para a ques
tão fundamental, a miséria, foge ao 
controle de qualquer administração 
municipal ou estadual. 

"[\Ião sou sociólogo, sou chefe de 
polícia e preciso obter resultados logo", 
resumiu o secretário de Policia Civil, o 
advogado Marcos Heusi, definindo a 
disposição que anima a sua equipe de 
apresentar baixas na criminalidade. Isso 
o levou a admitir que existe participação 
de policia is na máquina de execuções, 
que chega a produzir dezenas de cadá
veres num único fim de semana, por 
exemplo. 

"Maus policiais estão se sentindo en
corajados a praticar toda sorte de irre
gularidades, e o governo precisa é in
centivar os policiais cumpridores do de
ver e punir os que não corresponde
rem", analisa o presidente da Comissão 

Um caso, de fato, exemplar: por jã 
temer a polícia, um cidadão que não 
cometia nada de tão grave - apenas não 
estava com a carteira que o habilitava a 
dirigir - tratou de fugir à aproximação 
dos agentes, sendo executado, por fim, 
devido à suposição policial de que, por 
querer distância, certamente tratava-se 
de criminoso perigoso, a quem se de
veria fazer abordagem inicial a tiros. 

Como indicam as preocupações do 
bispo d. Adriano Hipólito, o combate à 
criminalidade exige a atuação sobre as 
causas sociais que estimulam a violência 
e, como pregam os setores envolvidos 
com a preservação dos direitos huma
nos, uma prática policial guiada por 
métodos científicos. Um programa para 
muito tempo. • 

de Direitos Humanos do legislativo flu- ., , 
E 

minense, deputado Alberto Brizola. ~ 

Cortar um pouco na própria carne ~ 
será, sem dúvida, uma das medidas ini- ~ 
ciais. O combate às execuções, na ad
ministração anterior, conseguiu levar à 
condenação quase duas dezenas de po
liciais-militares, e é crença comum da 
população que segmentos policiais es
tão envolvidos na criminalidade. 

Mentalidade 

Isso leva à discussão da formação do 
pessoal da área de segurança e à men
talidade que predomina nas atividades 
de combate ao crime. "O policial vai 
atirar primeiro, bandido não terá boa 
vida", afirmava um delegado em entre-



A
Teologia da Libertação volta a 
ser objeto das atenções da Con
gregação Pé!ra a Doutrina da Fé e 

o livro mais recente do frade francisca
no Leonardo Boff pode vir a provocar 
processo semelhante ao que resultou, 
dois anos atrás, em punição ao religio
so, atingido, então, pela imposição de 
um "silêncio obsequioso", ou seja a 
proibição de divulgar suas idéias. Ago
ra, o livro "A Trindade, a Sociedade e a 
Libertação", editado pela Vozes, começa 
a sofrer, no âmbito da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro, criticas idênticas às que 
levaram à entrada em cena do ex-Santo 
Ofício, presidido pelo Cardeal Joseph 
Ratzinger. 

No início de junho, Leonardo e seu 
irmão Clodovis Boff, também,teólogo, 
mas da Ordem dos Servos de Deus, fo
ram aconselhados - e acataram - a não 
realizar o lançamento de seus livros 
"Opção pelos Pobres" e "Trindade e 
Sociedade" na Itália, durante uma cano 
ferência sobre o Terceiro Mundo. A re
flexão teológica de ambos, porém, já 
está sendo distribuída aos italianos, 
através da editora Pro Civitate Christia
na. 

O salto à história que a Teologia da 
Libertação promove, a partir de princí
pios como o amor, a fraternidade, o 
respeito à dignidade humana, conti
nuará a trilhar caminhos pouco amisto-

sos, certamente, e sempre haverá críti
cos à .espreita. Mas, é preciso compre-· 
ender que essa reflexão teológica ex
pressa uma percepção da realidade, na 
qual o ser cristão envolve um questio
namento permanente com o social. 

No artigo abaixo, o leitor encontrará 
uma análise das bases da Teologia da 
Libertação, feita por outro religioso 
identificado com esta reflexão teológica 
contemporânea. E-m "Os Pressupostos 
da Teologia da Libertação", Frei Betto 
traça tanto o perfil do raciocínio religio
so libertador, quanto apresenta eventos 
dos nossos dias, que interessam à his
tória da luta contra a pobreza crítica na 
América Latina. 

Os pressupostos da 
Teologia da Libertação 

O novo livro pode dar outras dores de cabeça a Fre_i Leonardo Boff Frei Betto: toda teologia contempla seu contexto sócio-cultural 

Frei Betto 

E 
m maio de 1980, os assessores 
do presidente Reagan, reunidos 
em Santa Fé, Estados Unidos, e 

encarregados de elaborar o documento 
que traçav.a as diretrizes da política ex
terna da nova administração norte
americana, formularam na Proposta 3: 

"A política exterior dos Estados Uni
dos d~v~ começar a enfrentar (e não 
simplesmente a reagir posteriormente) 
a Teologia da Libertação tal como é uti
lizada na América Latina pelo clero. da 
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'Teologia da Libertação' 
"O papel da igreja na América latina é 

vital pará o conceito de liberdade políti
ca. Lamentavelmente, as forças mar
xistas-leninistas utilizaram a igreja co
mo uma arma política contra a proprie
dade privada e o sistema capitalista de 
produção, infiltrando a comunidade re
ligiosa com idéias que são menos cristãs· 
que comunistas". 

Poucos meses antes os sandinistas 
haviam tomado o poder na Nicarágua, 
atr-ibuindo à TdL (Teologia da Liberta
ção) papel preponderante no processo 
de conscientização do povo daquele 

país e nomeando quatro sacerdotes ca
tólicos ministros de Governo. Em ja
neiro de 1980, Daniel Ortega e o padre 
Miguel D'Escoto comparecem ao Con
gresso da Associação Ecumênica dos 
Teólogos do Terceiro Mundo, realizada 
em São Paulo. O documento final deste 
evento assinalava que "a igreja do Ter
ceiro Mundo deve se comprometer com 
aquelás lutas de libertação que assu
mem os interesses especlficos de etnia, 
raça e sexo dentro do contexto global 
da luta dos pobres". Em outubro do 
mesmo ano, pela primeira vez na histó
ria, um partido revolucionário no poder, 
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a Frente Sandinista de Libertação Na
cional, reconhece, a partir de sua pró
pria experiência, "que se pode ser 
crente e, ao mesmo tempo, revolucio
nário consequente, e que não há con
tradição insolúvel entre ambas as coi
sas". 

Em maio de 1985, na entrevista reu
nida sob o título "Fidel e a Religião", o 
dirigente cubano define "a Teologia da 
Libertação como um · reencontro do 
cristianismo com as suas raízes, com a 
sua história mais bonita, mais atrativa, 
mais heróica e mais gloriosa, e de uma 
maneira tão importante que obriga toda 
a esquerda da América Latina a consi
derar este como um dos acontecimen
tos mais fundamentais que ocorreram 
em nossa época. Sobretudo porque pri
va os exploradores, os conquistadores, 
os opressores, os interventores e os sa
queadores de nossos povos, os que nos 
mantêm na ignorância, nas enfermida
des, na miséria, do instrumento certa
mente mais precioso com que podiam· 
contar para confundir as massas, enga
ná-las, aliená-las e conservá-las sob ex
ploração". 

No mesmo ano desta importante de
claração de ·Fidel Castro, Roma punira, 
com o silêncio, o teólogo brasileiro 
Leonardo Boff, por discordar de sua 
obra "Igreja, Carisma e Poder". Para os 
setores cristãos conservadores, a sanção 
atingia simbolicamente toda a TdL, 
confirmando a idéia sempre veiculada 
por certa imprensa - e jamais compro
vada - de que o Vaticano condenava a 
Tdl. De fato, em duas Instru
ções (6.8.1984 e 22.3.1986) o cardeal 
Ratzinger, presidente da Congregação 
para a Doutrina da Fé, o ex-Santo Off
cio, levantara uma série de objeções a 
certos desvios nos quais a TdL estaria 
incorrendo teoricamente. No entanto, 
os teólogos da libertação latino-ameri
canos não se sentiram diretamente 
atingidos pelas advertências do cardeal 
alemão, uma vez que não se enquadra
vam naquela visão demasiadamente 
européia e preconceituosa da Tdl. 
Neste continente, ninguém jamais es
crevera uma só linha, em nome da TdL, 
negando a divindade de Jesus ou redu
zindo o cristianismo a uma estratégia 
política revolucionária. O que causou 
preocupação foi perceber que o cardeal 
Ratzinger colocava no mesmo plano -
como teorias inconciliáveis - o cristia
nismo e o marxismo. Assim, ele incorria 
em duplo equívoco: reduzia a fé cristã a 
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uma ideologia ou promovia o marxismo 
a uma religião. Ora, todas essas sus
peitas perderam a sua força quando, a 9 
de abril de 1986, o papa João Paulo li, 
em carta aos bispos do Brasil, manifes
tou-se pela primeira vez sobre a TdL, 
assinalando que ela "não é somente 
oportuna, mas também útil e necessária 
à igreja". 

O método da Tdl 

Como racionalidade da fé, toda teo
logia é tributária do contexto sócio
cultural no qual ela se articula. Não há, 
nem mesmo no Novo Testamento, uma 
teologia "neutra", que transcenda às 
categorias e aos elementos ideológicos 
próprios à palavra humana - inclusive 
quando esta palavra traduz a Palavra de 
Deus. Basta lembrar as quatro versões 
da existência histórica de Jesus: Mateus, 
Marcos, Lucas e João. São quatro dife
rentes enfoques teológicos articulados a 
partir de situações e destinatários dis
tintos. Do mesmo modo, hoje o univer
so cristão conta com tantas teologias 

Atribuir à Tdl uma "influência 
marxista" revela simplismo de quem 

ignora diferenças de pressupostos 
teóricos que regem o discurso 

teológico e o ideológico 

quantas são as práticas organizadas das 
igrejas. Na América Latina, as igrejas 
que preservam o pacto neocolonial, 
ideologicamente articuladas com o 
projeto das classes dominantes, .insis
tem numa "ortofonia", ou seja, na mera 
repetição da ortodoxia oficial, sem ne
nhum tipo de vínculo ou encarnação 
com a realidade, que resulta no discurso 
abstrato onde são diluídas, ao nível 
epistemológico, as contradições que 
existem ao nível do real. Tal postura 
engendra o neoconservadorismo de 
corte fascista, capaz de detectar, com 
seu apurado faro anticomunista, sinais 
de evidentes heresias em tudo que 
ameaça este modelo eclesial que, sob a 
capa da "pureza da fé", encobre à defe
sa intransigente do direito à proprieda
de privada - do qual, evidentemente, a 
maioria da população está éxcluída. 

A modernidade influi naquelas igre
jas abertas aos projetos de reforma so-

cial e nas quais o pensamento cristão 
mantém permanente diálogo com as 
novas idéias dos centros acadêmicos. 
Entretanto, seria uma transposição ina
dequada imaginar qua a TdL só se di
ferencia desse último modelo eclesial 
por estender seu diálogo também ao 
univ_erso marxista, como uma espécie 
de fronteira avançada do campo onde 
se estabelece o intercâmbio entre fé e 
ciência, ética e tecnologia, · revelação 
cristã e projeto político. A TdL não se 
configura como uma tendência dentro 
da igreja ou uma nova corrente de pen
samento emanada do esforço acadêmi
co de alguns teólogos simpáticos ao so
cialismo. É este enfoque míope que im
pede a muitos de compreendê-la em 
sua profundidade e extensão. Antes, a 
TdL é um novo método de se fazer 
teologia e que tem como ponto de par
tida a realidade mesma da miséria em 
que vive a grande maioria da população 
da América Latina e, como ponto de 
chegada, o projeto de libertação integ ral 
capaz de assegurar a esse povo o dom 
maior de Deus confirmado pelo próprio 
Jesus ao definir o objeto de sua missão; 
"Vim para que todos tenham vida e a 
tenham em abundância" (Jo 10,10). 

Neste continente, a teologia participa 
também da dependência aos centros 
hegemônicos do capitalismo, justifican
do modelos eclesiais que procuram le
gitimar a desigualdade social. Porém, a 
crescente mobilização dos oprimidos 
como sujeitos de sua própria libertação, 
dentro de um âmbito cultural profun
damente marcado pelo cristianismo, faz 
com que do interior desses processos 
sociais surja um novo projeto pastoral 
que, através das Comunidades Eclesiais 
de Base, engendra tanto o novo modelo 
eclesial identificado como igreja dos 
pobres, q~anto o fruto dessa reflexão 
que, n·o interior das lutas libertadoras, 
articula fé é política: a Teologia da Li
bertação·. Portanto, a TdL não é ato 
primeiro. É aJo segundo, derivado da 
presença cristã, de corte popular e li7 
bertador, no seio dos movimentos que 
encarnam a proposta de construção de 
uma nova sociedade que erradique a 
luta de classes. Neste sentido, o teólogo 
da libertação deve estar organicamente 
vinculado à prática libertadora, assu
mindo o campo da política como esfera 
mediadora de seu desempenho·evange
lizador. 

A TdL pene~ra quase todo o âmbito 
eclesial da América Latina. Ela se ex-



pressa de modo popular nas CEBs, nos ~ 

círculos bíblicos, nas celebrações cam- ~ 
ponesas e operárias, através de liturgias 
que resgatam as tradições, as festas e os 
símbolos das classes populares. Expres
sa-se também na linguagem pastoral de 
agentes leigos, sacerdotes e religiosas 
que assumem a "opção preferencial 
pelos pobres", desempenhando papel 
profético dentro de situações e estrutu
ras que objetivamente negam o projeto 
de Deus na história. Enfim, ela adquire 
conotação mais metódica e cientifica no 
trabalho de teólogos professionais, co
mo Gustavo Gutiérrez, Pablo Richard, 
Miguel Concha, Miguez Bonino, Júlio 
de Santa Ana, Elsa Tamez, Maria Clara 
Bingemer, Leonardo Boff, Clodovis 
Boff, Carlos Mesters, Pedro Trigo, Raul 
Vidales, Jon Sobrino e tantos outros 
que, a partir de seus vínculos com a 
prática libertadora, repensam a fé cristã 
nos parâmetros da Tradição, da Blblia e 
do ensino do magistério eclesiástico. 

O oprimido não é simplesmente 
ponto de referência da reflexão teológi
ca libertadora, nem apenas o seu desti
natário. Ele é sobretudo o sujeito e o 
ator da libertação que se processa den
tro de um marco cultural cristão. De tal 
modo suas reflexões se incorporam às 
do teólogo, que a TdL acaba por ser um 
produto comunitário que, antes de re
presentar uma nova qualidade de her
menêutica da doutrina cristã, é princi
palmente um serviço à emulação na fé e 
no amor, um estímulo à comunhão com 
os semelhantes e com Deus, uma pro
posta dé madura inserção na igreja e 
uma fonte dessa espiritualidade que vai 
da oração pessoal como silenciosa con
templação aos sacramentos que res
tauram, no Cristo vivo, as energias que, 
através de mediações populares, sindi
cais e políticas, tecem na história huma
na o perfil do Reino prometido por 
Deus. 

A Tdl e o marxismo 

A prática libertadora não pode ser 
reduzida a um jogo semântico. Ela deve 
ser eficaz. Para tanto, exige uma análise 
crítica dos mecanismos que causam 
opressão e das estratégias da libertação. 
Essa análise não se revela suficiente 
quando restrita às explicações empíricas 
ou às teorias funcionalistas que apre
goam a indolência dos pobres ou o 
atraso técnico dos países subdesenvol
vidos. Por seu compromisso com a ver-
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Cardeal Ratzinger. guardião da ortodoxia 

dade, enquanto adequação da consciên
cia ao real, a fé cristã e, portanto, a T dL, 
não podem prescindir da contribuição 
da teoria marxista, que desvela a pobre
za como opressão e o atraso de nossas 
nações como dependência e exploração. 
Atribuir, porém, à TdL uma "influência 
marxista" revela um simplismo · de 
quem ignora as diferenças de pressu
postos teóricos que regem o discurso 
teológico e o discurso ideológico. O que 
há de comum é que tanto o cristianismo 
quanto o marxismo identificam o opri
mido/crucificado como critério do julzo 
histórico e sujeito da libertação de todas 
as opressões. Da í o encontro entre cris
tãos e marxistas na mesma prática li
bertadora, como hoje ocorre na Nicará
gua, em EI Salvador ou no Chile. 

As dificuldades, da parte dos cristãos, 
residem em certos setores ultramontanos 
que atribuem ao ateísmo dos marxistas 
poderes sobrenaturais de ameaça à fé 
cristã. Ora, na América Latina, é o cará
ter idólatra de certas práticas cristãs 
que, de fato, põe em risco a integridade 
da fé. Da parte dos marxistas, persiste 
ainda, em certos ambientes pouco com
prometidos com a prática popular li
bertadora e mais voltados para os de
bates acadêmicos, um ranço anticlerical 
ou dogmático que os impede de anali
sar dialeticamente a conjuntura e reco 
nhecer as contradições engendradas 
pelo avanço da luta de classes também 
no interior da igreja. 

Nada menos marxista e mais dog
mático do que atribuir à Igreja dos Po
bres um mero oportunismo político 
nessa etapa de emergência do popular. 
Mesmo porque oportunismo não se pa-

ga com o sangue de tantos mártires, 
dos camponeses anônimos a Dom Os
car Romero. Hoje, ignorar o papel da 
Igreja dos Pobres no processo social do 
continente é, sem dúvida, favorecer a 
estratégia do imperialismo dos Estados 
Unidos com suas "igrejas eletrônicas". 

A TdL distingue, dentro da contradi
ção de classe, as opressões especificas 
como a do negro (de tipo racial), a do 
lndio (de tipo étnico-cultural) e a da 
mulher (de tipo sexual). Tais opressões 
devem ser diferenciadas teórica e prati
camente. A partir ·da leitura cristológica 
do empobrecido, resgata-se a figura do 
"lumpen" que, de certa forma, o mar
xismo coloca à margem. Para a TdL os 
indígenas, os hansenianos, os menores 
abandonados, os deficientes físicos e 
mentais, os favelados, os desemprega
dos etc., devem participar do processo 
de libertação a partir de sua situação 
especifica. Eles se sabem filhos de Deus, 
feitos à Sua imagem e semelhança, po
rém desfigurados, humilhados e ofen
didos pelos opressores. Dessa consciên
cia de sua sacralidade nasce a postura 
critica que impele à prática libertadora. 

Une-se a isto o esforço da TdL, atra
vés de pesquisas como as do Cehila, 
para recuperar a memória e a história 
dos oprimidos na América Latina, res
saltando que não se compreende o 
oprimido exclusivamente a partir do 
opressor, mas também tomando como 
referência sua própria reação frente ao 
opressor, o que transparece em suas 
diferentes formas de lutas e também na 
arte, na religião, nas tradições e nos 
costumes. 

Haveria que assinalar ainda dois as
pectos fundamentais da TdL: sua di
mensão ecumênica, de diálogo perma
nente com todas as igrejas cristãs com
prometidas com a causa dos pobres. 
Diálogo que se processa particular
mente no interior das práticas de liber
tação e se expressa em celebrações que 
reforçam o processo de unidade entre 
diversas confissões religiosas. O segun
do aspecto é a pedagogia libertadora 
utilizada na prática pastoral da Igreja 
dos Pobres, que não utiliza as ciências 
sociais como instrumentos fechados e 
acabados de conhecimento, e sim a 
partir da realidade dos oprimidos, valo
rizando sua consciência critica de modo 
a permitir que a teoria esteja sempre a 
serviço da prática, e não o contrário. As
sim como a igreja deve estar a serviço 
do povo, e não o contrário . 
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O futuro da nova Constituição 
Neiva Moreira 

O
s trabalhos da Constituinte estão 
avançando para sua etapa final 
no plenário. E até agora não é 

fácil avaliar o tipo de Constituição que 
vamos ter. Mas há indícios preocupan
tes. 

A direita anda muito eufórica e se 
considera vitoriosa. Festeja a derrota até 
de colocações moderadamente progres
sistas, como as do senador Severo Go
mes. O coerente constituinte do PMDB 
paulista esteve longe de assumir, no seu 
relatório, posições estatizantes e, muito 
menos, socialistas. Limitou-se a não 
permitir o "contrabando" de se consi
derar nacional uma empresa realmente 
estrangeira. O que a direita sustenta é 
uma legislação que recorda os regula
mentos colonialistas impostos pelo im
pério britânico aos povos dominados ou 
os das "plataformas exportadoras", tipo 
Formosa (Taiwan), Cingapura ou Coréia 
do Sul, do modelo norte-americano 
contemporâneo. 

Na Constituinte, a esquerda não está 
lutando por avanços radicais, e sim para 
dar alguns modestos passos à frente 
e impedir retrocessos aberrantes e anti
históricos. E isso é o que, até aqui, está 
ocorrendo não apenas naquela defini
ção de empresa nacional, mas também 
no problema da propriedade da terra e 
no poder do Estado para desapropriá
la, essencial a uma Reforma Agrária. 

O caso do monopólio estatal do pe
tróleo é escandaloso. Para chegarmos à 
Petrobrás, os brasileiros - civis e mili
tares - travaram uma das maiores ba
talhas cívicas da nossa história. Hoje, a 
Nação se orgulha do êxito de sua gran
de empresa estatal, produzindo mais da 
metade do petróleo que o país consome 
e avançando para a auto-suficiência. 

Em 1954, produzíamos três mil barris 
diários (1,9% do consumo nacional de 
158 mil barris). Em 1986, 600 mil barris 
diários, 60% do consumo nacional. Nos
sas reservas medidas passaram de 50,3 
milhões de barris, em 1959, a 798,8 mi
lhões de barris em 1986. Pois bem, essa 
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conquista pode vir a ser derrogada por 
uma disposição constitucional que abre 
o flanco do monopólio à penetração da 
empresa privada e ao capital estran
geiro. 

Mais ou menos igual é a ameaça que 
pesa sobre o controle estatal das nossas 
riquezas minerais, inclusive aquelas lo
calizadas nas terras das reservas indíge
nas, secularmente preservadas. 

O mais lamentável em tudo isso é 
que esse retorno ao Brasil pré-1930 se 
faz com o apoio de inúmeros consti
tuintes do PMDB, reunidos num cha
mado Centro Democrático, que lembra 
a Ação Democrática e o lbad (Instituto 
Brasileiro de Ação Democrática) dos 
anos 60. 

Esses constituintes do PMDB que, 
hoje, aceitam a liderança dos srs. Delfim 
Neto, Roberto Campos e outros legisla
dores incondicionais da ditadura e das 
transnacionais, não estão cumprindo o 
programa do seu partido nem expres
sando o pensamento do seu eleitorado. 
Nenhum deles disse, na campanha 
eleitoral, que iria, na Constituinte, en
fraquecer o monopólio estatal do pe
tróleo, inviabilizar a Reforma Agrária e 
minar os alicerces de uma empresa na
cional genuína. Ao contrário. Muitos 
deles eram os mais progressistas e radi
cais dos palanques. 

Na Comissão de Sistematização e no 
plenário muita coisa ainda pode mudar. 
A pressão popular e a repulsa da opi
nião pública a todo retrocesso poderão 
levar constituintes menos comprometi
dos com a direita a rever suas posições, 
identificando-se com o sentimento na
cional majoritário. 

Mas persiste o risco de se impor ao 
país uma Constituição atrasada e entre
guista, sem condições de ser aceita pelo 
povo. 

As alternativas a uma situação dessas 
são claras: se for submetida a plebiscito, 
o povo repele a Constituição imposta, 
tal como os uruguaios fizeram com o 
projeto constitucional dos militares. 

E se não houver plebiscito, pocte 
ocorrer um movimento popular de di
mensões maiores e mais profundas do 

que o das Diretas-Já, revogando, na 
prática, a Carta Magna da direita. A no
va Constituição em que o povo brasi
leiro depositou tantas esperanças nas
ceria, assim, morta. 

Ainda é tempo para evitar esse de
sencontro entre a Constituinte e o povo. 
Um balanço objetivo dos votos do~ 
muitos constituintes nas subcomissões 
e comissões identifica neles posições 
ideologicamente contraditórias. O 
mesmo legislador vota com os progres
sistas em uma comissão e com os rea
cionários em outras. Esses constituintes, 
que assim votaram, são suscetíveis de 
um entendimento correto das aspira
ções nacionais, não só pela persuasão 
de colegas como pela exigência popular. 

Muitos deles não alimentam dúvidas 
de que não terão futuro político e tra
tam de se arranjar, pouco se lhes dando 
a reação do eleitorado. Outros, sim, 
pensam em reeleição. E sabem que seu 
eleitores não lhes deram ontem - e, de
certo, não lhes darão amanhã - um 
mandato para que votem uma Consti
tuição que só os nostálgicos da ditadura 
e os entreguistas defendem. 

E isso é tanto mais explícito quanto 
se sabe que os progressistas não estão 
querendo uma Constituição radical, 
nem tão pouco socialista. Lutam para 
manter ou fazer avançar moderada
mente conquistas políticas, econômicas 
e sociais profundamente enraizadas na 
consciência cívica do nosso povo. E 
mais: aspiram a faier uma Constituição 
de valor permanente, por cima de inte
resses conjunturais, já pensando no 
Brasil de terceiro milênio. 

O líder do PMDB no Senado, Fer
nando Henrique Cardoso, declarou que 
não há motivo para desesperança, pois 
a Constituição não será · conservadora. 
"A Constituição - disse ele - terá a cara 
do Brasil, que quer mudar". 

Esperemos que assim o seja. A nova 
Constituição deve ser um instrumento 
consensual da consagração dos direitos 
humanos, do desenvolvimento inde
pendente do nosso país e de justiça so
cial e não o detonante de uma nova e 
grave crise, esta sim, de consequências 
imprevisíveis. 





Dá feijão dá milho, dá arroz, dá 
silo, dá trator dá arado, dá juros 
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