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O exemplo 
20 anos depois 

Brasileiros 
invadem 
Portugal li 

õ@ 
\ 1 / 

Porque 1 

milhares de jovens 
estão fazendo 

-·l"IW a rota inversa 
de Cabral? 

-A QUEM INTERESSA A SUSPENSAO ? 



A São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos, é hoje um 
patrimônio da região, produzindo e distribuindo alimentos de 
preparo fácil e paladar bem ao gosto da gente. 
Com tecnologia avançada, é líder absoluta de mercado por 
traduzir as necessidades do nordestino, contribuindo para 
melhorar a sua alimentação e fomentar o desenvolvimento na 
área de sua atuação. 
A eficiência do seu abastecimento, por outro lado, garante a 
presença dos produtos São Braz - como Vitamilho, Farroz 
Instantâneo, açucarCristalito, café São Braz, colorífico São Braz 
e tantos outros ítens desenvolvidos pela empresa, nos mais 
distantes municípios do Nordeste. Esse transporte é realizado 
por uma frota própria e com sistema direto de vendas, o que 
permite um fluxo continuo de abastecimento. 
Modernamente instalada com três unidades fabris - João 
Pessoa, Campina Grande e Recife - com capacidade para 
atender a demanda a preços compatíveis, a São Braz é, 
principalmente, um exemplo sem similar do enorme potencial de 
uma região. 

Gerando cerca de 1.800 empregos diretos, a São Braz 
desempenha importante função social, pois tem sido apontada 
entre as primeiras empresas da região, em recolhimento de 
impostos. 
Para acompanhar o dinamismo e o potencial desta região, a São 
Braz abriu seu capital, negociando suas ações em bolsa, sendo 
portanto uma excelente opção de investimento. 

SÃO BRAZ S. A. 
INDúSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

Tel. (083) 321-2044 • Telex (083) 2227 
Campina Grande - Paralba - Brasil 



COMISSÃO SUL-SUL 

Mobilizar os 
recursos do 
Terceiro Mundo 

Antônio Marques 

Nyerere: impulso à cooperação entre países em desenvolvimento 

O "O desafio que a Co-
missão Sul-Sul enfrenta 

é mobilizar os recursos glo
bais do Terceiro l\~u ndo 
para reajustar m:. desequilí
brios do atual sistema eco
nômico internêcional", afir
mou 1\/'élnmohé n Singh, se
cretário geral da recém
criada Comissão Sul-Sul 
(ver terceiro mundo r9100). 

Singh acrescentou que a 
Comiss5o deverá buscar 
"no•,rs opções e m1Jcialid,1-
des para reforça-r a decisão 
dos po•,os ,do Terceiro Mun
do ele conquistar um futuro 
melhor". 

O chefe executivo dessa 
orgé1nização denunciou "al
gumas po €ncias do Norte, 
que não Emtende ram a cres
cente interdepenclência r.as 

relações econômicas inter
nacionais. A posição egoísta 
desses países - disse ele - é 
um perigo para a saúde e 
para a estabilidade do mun 
do inteiro". 

Singh - que viajou para 
Dar-es-Salaam, Cél~ital da 
Tanzãnié, a fim de se retinir 
c,:,m o ex-i::-residente desse 
país e presidente da Comis
são, Jul ius Nyerere - acusou 
os pníses do Nortt> de man·
pular o sistemé: econômico 
mundial impondo uma "re
lação entre o centro, que 
domina e dita normas, e a 
periferié:t divid:da, que aceite 
submissa o!; seus ditames". 

Mé,nrr.ohnn Singh tam
bém ;e referiu à necessidcde 
de "unid,,de na luta", !,,ma 
coni,tante dos povcs e go-

verno!; C:o Terceiro Murdo 
na bu~.ca de ur> ,a nova c,r
dcm, econômica mvndial, 
1onge cios per:gos da guerra 
e da miséria. "A Comissão 
Sul-Sul - declarou - deve 
dar sua co!zboraç:5o nessa 
bé talha histór1ca para re
const ruir e trans~e-rmcr õ 

uconom·a munc'ial". 
f , idéia da Comissão co

meçou a ser e:sboçadél em 
19!15, qut1ndo dirigentes ter
ceirc-mundistas viram a ne
cc;ssidac'e de criar um 01 ga
ni,rr.o de cúpula pera estu
dar c-s problemas do subde
(;envoh,imen!o e deb,,ter as 
i::ossíveis fo~mas de coope
ração e ir>tegração. As linhas 
gerzis do novo organismo 

ESTADOS UNIDOS 

foram traçadas no ano pas
sado na Malásia, durante 
uma reunião de chefes de 
estado e ideólogos do Sul. 
Finalmente, a iniciativa to
mou impulso quando Nye
rere aceitou presidir a Co
missão, atendendo a um pe
dido da Conferência de Cú
pula do Movimento dos Paí
ses Não-Alinhados, reali
zada hã um ano no Zim
bãbue. 

Os 27 comissionados de
signados por Nyerere aca
bam de se reunir pela pri
meira vez no dia 2 de se
tembro passado em Gene
bra, Suíça, onde fica a sede 
do secretariado da organiza
ção. 

Reagan: "O 
desenvolvimento 
não é um direito" 
O O presidente norte

americano Ronald Rea
gan afirmou, mês passado 
nas Nações U,1, udti, que "o 
desenvolvimento não é um 
direito em si mesmo": ele 
está ligado à aplicação das 
políticas econômicas de livre 
mercado defendidas por seu 
governo. Em seu discurso 
na Assembléia Geral da 
ONU, o presidente definiu o 
desenvolvimento como 
"produto de direitos: direito 
a comprar e vender livre
mente, direito a contratar, 
direito a estar livre de im
postos excessivos e regula
mentações, livre do peso do 
governo". 

Antes de Reagan, havia 
discursado o chanceler bra
sileiro, Abreu Sodré, que 
protestou contra a "insensi
bilidade e intolerância" dos 
países desenvolvidos quanto 

Reuter 

Ronald Reagan 
aos aspectos econômicos, 
financeiros e de transferên
cia de tecnologia. O d-iscurso 
de Abreu Sodré constrastou 
com a interpretação otimista 
que Reagan fez da economia 
mundial que, segundo ele, 
estaria crescendo em todos 
os lugares onde se aplicam 
os mecanismos de livre 
mercado e "a iniciativa pri--



vada". 
A administração Reagan 

destacou o exemplo dos paf
ses "recentemente indus
trializados" da Ásia, a maio
ria deles com governos di
tatoriais e mínima atividade 
sindical, como exemplos de 
desenvolvimento baseado 
no livre mercado e na 
orientação da economia 
para a exportação. 

"Na América Latina, a 
mesma lição do mercado li
vre, maiores oportunidades 
e crescimento é estudada e 
aplicada atualmente". 

"Políticas que libertam os 
sonhos das pessoas comuns 
estão se disseminando pelo 
mundo. Da Colômbia à Tur
quia e Indonésia, os gover
nos estão reduzindo os im
postos, revisando suas le
gislações e abrindo oportu
nidade para a livre iniciati
va", assinalou Reagan. 

O presidente norte-ame
ricano não mencionou ne
nhum dos problemas que os 
países do Terceiro Mundo 
consideram críticos para o 
seu desenvolvimento: a dí
vida externa, o protecionis
mo, o sistema financeiro e 
monetário, os mercados de 
produtos básicos e a trans
ferência de tecnologia. 

NOVA CALEDÔNIA 

EQUADOR 

Vargas, candidato 

dos socialistas 
D O controvertido general 

Frank Vargas formali
zou uma aliança eleitoral 
com o Partido Socialista 
Equatoriano (PSE), cujo 
candidato, o deputado Enri
que Ayala, cedeu ao militar 
sua candidatura à presidên
cia da Repllblica. Em mea
dos de setembro passado, 
depois de longas conversa
ções, que duraram alguns 
meses, o PSE e Ação Popu
lar Revolucionária (Apre), de 
Vargas, resolveram cami
nhar unidos para as próxi
mas eleições, numa frente 
denominada Unidade Pa
triótica do Povo. 

Ao falar sobre a aliança, 
Ayala disse que esta repre
senta uma "rebeldia moral e 
um protesto contra a opres
são oligárquica" e é o re
sultado da necessidade de 
unidade do povo. 

A 31 de janeiro de 1 988, 
serão realizadas as eleições 
presidenciais, legislativas e 

municipais no Equador, que 
tem um eleitorado de cerca 
de quatro milhões e 500 mil 
votantes. 

De acordo com uma pes
quisa da Gallup, a candida
tura de Vargas se encontra 
atualmente em segundo lu
gar na preferência dos elei
tores, com 13,5%, imediata
mente depois da do social
democrata Rodrigo Borja. 

O militar, ex-comandante 
da força aérea, foi protago
nista, em março de 1986, de 
dois levantes contra o presi
dente conservador León Fe
bres Cordero e, depois de 
vários meses de prisão, foi 
libertado em troca da liber
dade do presidente, que foi 
sequestrado, em janeiro 
deste ano, permamicendo 
durante 11 horas em poder 
de comandos da força aérea 
leais a Vargas. 

Pouco tempo antes, em 
entrevista conced.ida à re
vista equatoriana Nueva, 

Alta taxa de abstenção 
D Seguindo a orientação 

da Frente de Libertação 
Nacional Canaque Socialista 
(FLNKS), os nativos cana
ques se abstiveram maciça
mente no plebiscito realiza
do em 13 de setembro pas
sado para decidir o destino 
dessa ex-colônia francesa no 
Pacifico. 

A FLNKS resolveu boi
cotar a consulta por consi
derá-la "uma fraude", pois 

com a participação maciça 
dos colonos franceses, "são 
eles que acabam decidindo o 
destino de todos". O resul
tado foi que 98% dos votos 
apoiaram a manutenção do 
status colonial e apenas 
1,7% votou a favor da inde
pendência. 

Três dias depois do ple
biscito, enquanto o primei-
10-ministro francês Jacques 
Chirac viajava atê a Nova 

Caledônia para festejar o re
sultado, o presidente francês 
François Mitterrand denun
ciava a situação colonial das 
ilhas. Mitterrand afirmou 
que "com ou sem plebiscito, 
não haverá tranquilidade na 
Nova Caledônia enquanto 
persistir a grande desigual
dade no território", Segun
do informou, 1.500 europeus 
ou descendentes de euro
peus detêm o dobro da terra 
dos 35 mil canaques. 

Rautar 

General Frank Vargas 

Frank Vargas tinha tornado 
públicas suas posições na
cionalistas. Em relação à dí
vida externa, afirmou na 
ocasião que "ela não pode 
continuar sendo motivo de 
sangria para o país, com as 
consequências sociais que 
isso implica". O general ma
nifestou seu apoio a medi
das semelhantes às que o 
presidente Alan Garcfa apli
cou no Peru: "Esses com
promissos devem ser pagos 
só com uma porcentagem 
das receitas nacionais oriun
das da exportação, de ma
neira a que os planos de de
senvolvimento social e na
cional não sejam afetados. 
Uma porcentagem que, em 
princípio, pode ser de 10% 
anuais". 

Vargas criticou dura
mente a política externa do 
governo de Febres Cordero, 
assinalando que "a perma
nente adesão do regime às" 
diretrizes da Casa Branca o 
fizeram abandonar os prin
cípios integracionistas em 
favor de negociações bila
terais". Frank Vargas consi
dera também que o rompi
mento de relações com a Ni
carágua, decidido por Fe
bres Cordero, viola a Cons
tituição, e -reivindica seu 
imediato reatamento. 



FINLÂNDIA 

Padrinhos de crianças palestinas 
D Houria Shahedi, uma 

palestina de 17 anos, 
que teve de abandonar o Lí
bano devido à invasão is
raelense de 1982, vivendo 
atualmente num centro in
fantil de Damasco, é uma 
dos 27 jovens e crianças pa
lestinos que visitaram há 
pouco tempo a Finlândia 
durante duas semanas, para 
conhecer seus "padrinhos" 
finlandeses. 

A viagem de Shahedi e 
de seus companheiros faz 
parte do programa que, há 
dez anos, a sociedade árabe
finlandesa vem desenvol
vendo para incentivar os 
finlandeses a assumirem a 
proteção de crianças palesti
nas. Sinika Aback, da Socie
dade Fino-Árabe, apressa
se em esclarecer que o apa
drinhamento não tem ne
nhuma conotação religiosa, 
e sim que se trata de propi
ciar uma relação essencial
mente humana. 

Arrancados dos seus la
res e separados de suas fa
mílias pelas guerr~s, Shahe
di e muitas outras crianças 
têm um futuro sombrio pela 
frente. Organizações, como 
a Sociedade Fino-Árabe, 
tentam com essas "ado
ções" assegurar um apoio 
material às crianças mais 
desamparadas do Terceiro 
Mundo. 

Fontes da Sociedade Fi
no-Árabe afirmam que 
aqueles que adotam afilha
dos do Terceiro Mundo 
normalmente continuam 
a lhes dar apoio até os 18 
anos de idade, quando se 
presume que tenham ad
quirido uma educação bási
ca e possam se defender so-

zinhos. Além disso, expli
cam, o contato continua por 
meio de um intercâmbio re
gular de cartas e fotografias 
entre afilhados e padrinhos. 

Segundo os organizado
res da campanha, há uma 
resposta positiva entre 
muitos setores da população 
finlandesa. Karen Luther, se
cretária da lnterpedia - uma 
organização dedicada à 
proteção da infância -, cal
cula que mais de 1.700 famí
lias, dos 4,5 milhões de fin
landeses, estão dando ajuda 
a crianças de 26 países do 
Terceiro Mundo. 

ILHAS FIJI 

Crianças palestinas no exmo: apoio material de padrinhos 

Novo golpe 
D No final de setembro, o 

coronel Sitiveni Rabuka 
voltou a ocupar o noticiário 
internacional ao promover, 
pela segunda vez em apenas 
quatro meses, um novo gol
pe de estado nas ilhas Fiji. 
Dessa vez, o golpe foi dado 
três dias antes que assumis
se o poder um Conselho de 
Estado Bipartite - onde es
tariam representadas as 
duas maiores comunidades 
do país, a hindu e a fijiana -
dirigido pelo governador 
geral designado pela rainha 
Elisabeth 11, Penai Ganilau. 
O Conselho de Estado iria 
funcionar como governo 
provisório até que as duas 
comunidades chegassem a 
um acordo sobre as conse
quências políticas do golpe 
de maio. (Ver matéria nesta 

edição). 
Poucos dias após o golpe 

nessa ex-colônia inglesa no 
Pacífico, o coronel Rabuka 
anunciou a revogação da 
Constituição e a formação 
de um novo governo me
diante decreto. O anúncio foi 
feito após o ministro das 
Relações Exteriores da In
glaterra, Geoffrey Howe, ha
ver ameaçado publicamente 
expulsar Fiji da Common
wealth (Comunidade Britâ
nica), se fosse proclamada a 
República. 

Como ocorreu no pri
meiro golpe encabeçado 
pelo coronel Rabuka, em 
maio, a condenação por 
parte de todos os países foi 
unânime. Ao anunciar as 
novas medidas decretadas 
por ele, em uma reunião 

com o corpo diplomático 
acreditado nas ilhas, Rabuka 
teve que se dirigir a repre
sentantes de baixo escalão 
pois todos os diplomatas de 
alto nível não comparece
ram. 

A situação das ilhas Fiji 
torna-se agora mais com
plexa. Se, em maio, Rabuka 
havia entrado em confronto 
direto com a comunidade 
indiana, dessa vez o golpe 
adquiriu outras proporções, 
por haver derrubado um re
presentante nomeado pela 
própria rai'l,ha Elizabeth. Is
so dificultarã não só as rela
ções externas de seu gover
no, como a possibilidade de 
encontrar uma solução para 
a crise interna do país, que o 
seu golpe, em maio, só fez 
agravar. 



BOTSUANA 

Crescimento econômico 
D Num continente parali-

sado por uma enorme 
dívida externa e uma crise 
econômica generalizada, o 
Botsuana aparece como 
uma rara exceção. Em ter
mos de receitas de governo 
e reservas de divisas, esse 
pais é um dos mais ricos da 
África. 

As reservas em moeda 
estrangeira - que chegam 
atualmente a 1,2 bilhão de 
dólares - são o dobro da dí
vida externa e como as divi
sas se mantêm em forma de 
depósitos que geram lucros 
nos mercados internacio
nais, o Botsuana ocupa a 
rara posição na África de ser 
um credor líquido para o 
mundo desenvolvido. A 
maior parte dessa riqueza se 
deve a uma única fonte: os 
diamantes, que são respon
sáveis por três quartos das 
receitas oriundas da expor
tação. O país é o principal 
produtor do mundo. 

Desde o início da década 
de 70, essa nação da África 
Austral, com uma população 
de um pouco mais de um 
milhão de habitantes, vem 
registrando taxas de cresci
mento que se situam entre 
as mais altas do mundo. 
Entre 1980 e 1985, o Produto 
Interno Bruto (PIB) registrou 
um crescimento anual mé
dio de 10%. No entanto, em 
1966, quando ficou indepen
dente da Grã-Bretanha, o 
Botsuana era um dos países 
mais pobres do continente. 

Além dos diamantes, o 
pais também produz cobre e 
niquei (juntos, esses três 
produtos geram 90% das re
ceitas por exportação) e ex
porta carne para a Comuni
dade Econômica Européia 
(CEE). 

Num continente em grave crise, o Botsuana é uma rara exceção 

A prosperidade econômi
ca do Botsuana deve-se ba
sicamente a dois fatores: a 
abundância de valiosos re
cursos naturais e uma admi
nistração cuidadosa da eco
nomia. 

A política 
atual se baseia 
Nacional de 
mento (PND), 

econômica 
no VI Plano 
Desenvolvi
de 1985 a 

1991, que estabelece quatro 
objetivos principais: rápido 
crescimento econômico, 
justiça social, independência 
econômica e desenvolvi
mento contínuo. O Plano 
prevê também a criação de 
empregos e o desenvolvi
mento das zonas rurais, dois 
pontos onde o governo teve 

um sucesso limitado. 
Como na maioria dos 

países do Terceiro Mundo, a 
maior parte da população do 
Botsuana vive em áreas ru
rais, em condições muito 
mais difíceis que os habi
tantes das cidades e com 
menos acesso aos serviços 
públicos. No entanto, é o 
setor agrícola que gera o 
sustento de 88% da popula
ção. 

O governo de Gaberones 
investe muito em escolas, 
postos de saúde e estradas 
nas áreas rurais, embora 
não tenha sido capaz de 
aumentar a produção agrí
cola ou criar novos empre
gos. 

BURUNDI 

Novos 
rumos 
D O ex-presidente do 

Burundi, Jean-Baptiste 
Bagaza, deposto por um 
golpe de estado em 3 de 
setembro, recebeu asilo po
lítico temporário em Ugan
da. O novo governante do 
pais, major Pierre Buyoya, 
acusou Bagaza de corrup
ção, de intolerência frente à 
crítica, de haver violado a 
Constituição e de impulsio
nar uma política econômica 
incoerente. Para o major 
Buyoya, as razões que o le
varam a dar o golpe "são as 
mesmas que alegou Bagaza 
quando derrubou em no
vembro de 1976 o presi
dente Michel Micombero". 
Micombero havia proclama
do a República também a
través de um golpe de esta
do que depôs o rei, um alia
do dos ex-colonos belgas. 

Um Comitê Militar de 
Redenção Nacional de 13 
membros foi instalado de
pois do golpe para assumir a 
administração do pais. 

O presidente deposto 
convocou em 1982 as pri
meiras eleições livres na 
história do pais, cujos re
sultados lhe foram ampla
mente favoráveis. A partir 
dai ele acelerou a normaliza
ção institucional e se empe
nhou em renovar a econo
mia, incentivando as coo
perativas agrícolas. 

O Burundi tem 27 mil 
. quilômetros quadrados e 

cinco milhões de habitantes 
(muito parecido a EI Salva
dor, tanto em termos de su
perfície quanto de popula
ção), sendo um dos países 
mais densamente povoados 
da África. Café, chã e algo
dão são seus principais pro
dutos de exportação. 



Na hora em que se 
elabora uma nova 
Constituição do Brasil, 
Brasilia está em franca 
atividade. 

Sob inspiração dos 
seus artistas-construtores 
- Lúcio Costa, Oscar 
Niemeyer e Burle Marx-, 
o Governo do Distrito 
Federal está restaurando o 
projeto original da cidade. 

Além disso, está 
integrando ao plano piloto 
de B"rasilia as cidades
satélites q_ue se formaram 
em torno âa capital 
brasileira nesses seus 
27 anos. 

Trata-se de um esforço 
do Governo José Aparecido 

Ennuanto eles transformam :r:~i~JiJ:=~t~ !I Cafoital, beip. _como os seus 

o Brasil lá dentro, a gente i~~~::::de 
restaura Brasília aqui fora. ~t'f!í~f~]1r: em 

· UNESCO estuda a inscrição 
---- de Brasilia na sua lista. 

E esse é um fato 
inédito, porque, embora 
tenha um caráter próprio, 
definido pelo Plano Piloto 
de Lúcio Costa, Brasilia é 
um monumento dinâmico, 
em franco desenvolvimento. 

Por sua imPQrtância 
poli tica, _por sua beleza e 
concePÇao extremamente 
originais; Brasilia é, hoje, 
o novo centro do turismo 
nacional. 

Brasilia está mudando 
com o Brasil. 

· E está ficando cada 
vez mais bonita. 

Departamento de Turismo 
Secretaria da Indústria, 

Comércio e Turismo 





O REEMBOLSO CULTURAL QUE CRESCE JUNTO COM VOCÊ. 

Este é um livro considerado 
como básico para a compreensão 
da questão ideológica sob o ponto 
de vista da teoria marxista de ho
je. O que são os aparelhos ideoló
gicos do Estado (ATE)? Quando 
um indivíduo consciente percebe, 
identifica e participa a nível de 
análises deste assunto, está muito 
mais apto a compreender e desen
volver sua visão do mundo con
temporâneo e colocar-se como ser 
social. 128 pág. 
E-115 Cz$222,00 
O DISCURSO DO AVESSO 
(para a crítica da Geografia que 
se ensina) .....---.::;::; 
De: Ruy Moreira ~ 

A geografia que se ensina é 
uma disciplina porque disciplina. 
Quando a sociedade civil resolver 
sair da armadilha de um despres
tígio da geografia, intencional
mente montada pela razão de es
tado, e, assim, incorporá-Ia às 
suas lutas por uma ordem demo
crática sem adjetivos e efetiva? É 
deste tema que trata este livro. 
190pág. 
E-148 Cz$ 250,00 

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

A dinâmica e conteddo 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 autor mostra em 
linguagem simples, clara como 
o imperialismo faz tudo para de
bilitar a soberania de todos os 
países onde se im{'lanta, 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 contribulçio 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 úeas 
mais pobres - a Rua Um. O que 
começou com um objetivo aca
dêmico, traruifonnou-se em um 
trabalho cujos frutos extrapolam 
sua intenção puramente formal. 
122 pág. 
E-103 Cz$ 132,00 

$ 

O SEXO DO TRABALHO 
Org.: Andr& Kartchevsky-
Bulport NOVO NA 

E5TA/'(TE 

O livro traz abordagens lúst6-
ricas das relações freqüentemente 
tumultuadas - sempre complexas 
- entre o movimento operário e o 
movimento das mulheres, e abor
dagens monográficas centradas 
nas operárias, seu trabalho e suas 
lutas. Uma vontade comum se ex
pressa: pensar a classe operária no 
feminino. Participam 18 persona
lidades, estudiosas e Uderes da 
questão da mulher no mundo. 
193 pág. 
E-118 Cz$ 310,00 
PARA UMA PS(OUIATRIA 
DA LIBERTAÇAÕ 
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 polí
tico. O temário do livro é o se
guinte: a loucura como expressão 
da cultura; a depressão na adoles
cência; a contribuis;ão de Pavlov à 
Teoria do Conhecunento; Fanon, 
psiquiatra do Terceiro Mundo; 
considerações em tomo da Psi
quiatria Social além de outros 16-
pico~ polê_mjcos. I 07 pág. 
E-083 Cz$ 100,00 

ANÁLISES 
ANTROPOLÓGICAS -
ESTUDO TEÓRICO ,tO 14!' 
De: Felte Bezerra 'f !,1"~ 

O autor procura expor, sem 
prevenção e sem paixões, diversos 
aspectos das principais correntes, 
em uma investigação cuidadosa 
do assunto. Eis o índice: Introdu
ção (das classes ou estruturas so
ciais); A Antropologia e a cor
rente marxista; Existe uma An
tropologia econômica autônoma? 
Modos de produção em povos 
fora da Europa; a eterna questão 
do parentesco; análises e conclu
sões. 283 pág. 
E-126 Cz$ 290,00-

ANAROUISMO ou~ 
MAR:,CfSMO: UMA 
OPÇAO POLfTJCA ~O~ 
De: Gllbcrt Green t:,S't 

A revolta e a agitação juvenis. 
com a radicalização inerente à re
belião em massa da juventude, são 
estudadas dentro de uma perspec
tiva histórica. O autor vai fundo 
em suas colocáÇões, levantando 
pontos cruciais como: liberda
de/sociedade, o problema da au
toridade e a crise do liberafümo, a 
lição da Comuna de Paris, o.< 
anarquistas.e a guerra civil espa
nhola. 200 pAg'. 
E-94 Cz$ 160,00 

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

Temos aqui uma coletânea de 
ensaios que se voltam para o estu
do da famflia 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 apdia em fontes legais, dis
CUl'IIOS morais, processos eclesiás
dcos. 101 ~g. 
E-109 CsS ll0,00 

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 pág. 
E-097 Cz$ 75,00 

NICARÁGUA, 

NICARA GUITA- UM POVO 

EM ARMAS CONSTRÓI A 

DEMOCRACIA ~~,n'Q) 
De: Mirian Goldenberg 

"Quem já ama a Nicarágua vai 
amar este livro". (Chico Buar
que). A primeira parte de N"rcard
gua, Nicaraguita é uma crônica 
relatando os desafios de um regi
me que procura combinar os di
reitos do trabalhador com plura
lismo partidário. Na segunda e 
terceira partes a autora dá um 

. apanhado histórico da Revolução 
S'andinista e entrevista membros 
d~ governo e Uderes da oposição. 
"e. uma obra indispensável a 
quem pretende conhecer a Revo
íução Sandinista por dentro". 
(Frei Betto). 156 pág. 
E-144 Cz$ 25Cí,OO 

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

A presente coletânea de textos 
grarnscianos reporta-se ªºs {'ri
meiros anos de sua atividade Jor
nalística 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 urna escola humanista para o 
proletariado. 131 pág. 

E-085 Cz$ 110,00 



OOLATIFÚNDIO ~ 
A EMPRESA 
Unidade e Diversidade do 
Capitalismo no Campo o 
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 

ANNA DF. ASSIS ~ 
ttistória fie um trágico amor. 
Depoimento de .Judith Ribeiro 
fie Assis a Jeferson fie Anflrade 

Este livro desfaz os equívocos 
sohre a morte de Euclides da Cu
nha. O caso <le Anna de Assis, 
mulher do escritor F.ucli<les da 
Cunha. O caso de Anna <le Assis, 
mulher do escritor Euclides da 
Cunha, é exemplar. A pohre mu
lher teve a desventura de casar-se 
com um engenheiro e jornalista 
que foi tamhém um dos mais fa. 
mosos escritores do seu tempo e, 
hoje, sem dúvida (e com justiça) 
um dos monumentos da literatura 
brasileira. O livro é, na verdade, a 
história de muitas mulheres deste 
país, com uma trama que podia 
até ser para um filme. 296 pág. 
E-147 Cz$ 430,00 

O MARXISMO E A 
TEOLOGIA.DA 
LIBERTAÇÃO 
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 explícita 
e crítica de certos eixos da teoria 
marxista servirão para funda
mentá-la mais filo ófica e cienti
ficamente, fortalecendo-a ao 
mesmo tempo. 182 pág. 
E-112 Cz$ 210,00 
POLÍTICA DA REPRES ÃO 
Força e Poder de uma Justiça 
de Classe ~ 
De: Luigi Mo catelli ~ 

Este é um conte.·Ho radi al. 
Persegue com firmeza o perse
guidores, nega o alicerces cínico
posiúv da Forma Judicial, des
monta algum peç fundamen
tais de nossas ilu ões jurídi 
Luigi 1oscatelli, seu autor, es
creveu um livro livre, livremente 
inspimdo em Foucault, livre
mente interessado nas condições 
brasileiras, mas, sobretudo, li
vremente escrito. Livro adotado 
em várias faculdades como docu
mento ou "Pequena Memória 
para um Tempo sem Memória" 
160 pág. 
E-132 Cz$ 155,00 ~o 
E. T n vn:SE 
JOEOI OCI S O HR.\SIL 
De: Marcos Antonio Coimbra 

É um estudo sobre nosso pas
sado imediato e sobre a posição do 
estudante diante de fatos como 
1964, 1968, repressão, etc. antes 
da nossa "abertura". UNE, ma
nifestações estudantis, a reação 
dos estudantes aos decretos firma
dos em 19681 _a linha ideológica 
do universirario, luta por uma 
universidade melhor e por princí
pios democráticos estão presentes. 
164 pág. 
E -ü9K CzS 7k.OO 

C'-RAJÁS: O BRASIL 
HIPOTECA SF.U FUTURO 
Produção do IBASE 
E-084 CzS 120.00 

MEDO F. O S nJA <!'~'ti 
De Paulo Freire e Ira Shor ~ 

O que é ensino libertador? 
Como o pmfe.,;sor s transformo 
em educar1or libertador? orno é 
que os estudante.< inicinm seu pro
cesso de trnnsfom1oção? Como se 
podem transmitir conteúdos ntra
vés de um mét rto de diálogo? 
Esta e outras importantes ques
tõe.s sã aqui del>ntidas por Paulo 
Freire e Ira h r, educador norte
ameri no. 

A leitura deste livro é uma 
rara opominidndc para um con
tato profundo com O.! difcrençns e 
semelhanças entre a educação no 
Primeiro e Terceiro Mundos. 225 
pág. 
E-119 Cz$ 346,00 

AUDIOVISUAL 

O DIREITO À TERRA, A 
QUESTÃO DA BARRAGENS 

Produção: CETA-IBASE/80 
slide + fita cassete 15' 

A política energética do go
verno no últimos 20 anos, com a 
constru ão de grandes hidrelétri
cas em diferentes partes do país, 
gerou mais um problema na luta 
pela Reforma Agrária. Este au
diovisual aborda a luta dos atingi
dos pelas barragens por ~ _justo 
reassentamento, pefo direito à 
terra_ 
E-146 CzS 6!'õ0,00 

ATÉ QUARTA, ISABELA 
Carta-testamento 
De: Francisco Julião 

Depois de 22 anos de sua pu
blicaçao, "Até Quarta, Isabela" 
permanece vivo na memória de 
muita gente. A meD5?gem de 
amor e esperança conoda 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. 
64pá . 
E-1ofczS 70,00 

CON TITUIÇÃO DE CUBA -

COMO É E COMO 

FUNCIONA 

De: Osny Duarte Pereira 

O autor traça um breve perfil 
da História cubana - a dominação 
espanhola, a ditadura de Batista, o 
movimento 26 de julho e a insta
lação do poder revolucionário - e 
analisa o atual texto constitucio
nal. Diz: "Ao ser elaborada a 
nossa nova Constituição, muitas 
soluções cubanas, notadamente 
nos problemas sociais, deverão ser 
examinadas com res~ito pelo 
constituinte hrnsiJ,.;m 96 pág. 
E-145 Cz 155,00 
O SOCIALISMO E 
AS IGkF.JAS 
O comuni<mo do~ 
prlmrlro~ cri<tiios 
De: Rosa Luxembuf'RO 

Seu trabalho sohre o ··comu
nismo dos primeiros mMAm"' tem 
ainda hoje relcvAnc,a e. cm mui
tos sentidos . atuahcbdc. Ao t,u,
car na h1~tóna a expl1C'aç60 do 
compromisso da in,tiru,~·Au reli
gios11 com os poderosos. cvulencia 
dois a,pcctos de permancn1c in
tcrc.'l.<e, M:mprc que t<e tralJI das 
relaç6c< lgreja-falJldo: pnme1ro. 
o inevitável comprometimento da 
in$tiruiçào com o Es1ado. ~gun
do, como o conílito maior tia 110-
cied.ode (a lula de cla<.scs) ac re 
ílete no 11e10 da organização ocle
siãst1ca. 61 pág. 
E-102 CzS 82,00 

Desejo receber pelo reembolso postal os livros assinalados, com o desconto que tercei• s\O~ 
tiver direito. 

10% para "não-assinantes" em 3 livros ou mais. muno pO p..O~ 10% para "assinantes" na compra de 2 livros. 
p..'õ~\. ~,os 15% para pagamento antecipado de qualquer 
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Agricultura em Angola 

Em nosso pais, a agricultura é a base do desenvolvimento, tanto a me
canizada quant, a tradiciona~ onde a mulher tem um papel fundamental na 
produç6o. Foram organizadas cooperativas agr(colas e associaç6es de 
camponeses. o que permitiu uma grande diversificaçAo da produçAo, princi
palmente dos cultivas tropicais de cacau, café, den<M (de onde se extrai o 
azeite). Ta.mMm len'H/8 incentivado a produçlfo pecuMa, em extensas 
Areas favorecidas pelas condiç(íes naturais do terreno; jéf se produzem leite 
e carne. 

Queria ver este esA,,ço do nosso povo refletido nas pAginas da revista, 
para que os /eitxes de outras partes do mundo nAo pensem que em Angola 
só M guerra. Apesar de tudo, trabalhamos pelo desenvolvimento eooflOOli-
co. 

Germano Alberto Tavares de Souza - Luanda - Angola 

Peronistas versus radicais 

Agora que os peronistas ganha
ram as e/eiç6es. acho que os radi
cais e, em particular o presidente 
Alfonsln, deveriam refletir seria
mente sobre o resultado da \.'Otaçáo. 
No meu caso, por exemplo, ao votar 
no peronismo o fiz mais como um 
\.'Ola de censura A polltica econômi
ca do radicalismo do que um real 
apoio ~ teses do peronismo em sua 
verslio 1987. 

Náo é passivei ter uma retórica 
anfi.FMI e executar uma pol/lica 
econômica que estA dentro dos es
quemas tradicionalmente defendi
dos pelo Fundo Monetéfrio lntema
cional. 

Mais do que nunca estA faltando 
ao governo argentino olhar para os 
seus vizinhos e tirar experiiJncias do 
que acontece no Pero de Alan Gar
cia ou mesmo no Brasil de Samey, 
onde apesar de Iodas as oontradi
ç6es. a moratória náo foi suspensa 
e os banqueiros tiveram que absor
ver suas perdas sem poder adotar 
repres/Jfias. 

José Luis Ramos Ca1Ti6 -

Buenos Aires-Argentina 

De Rivera 
Quero agradecer a ~s pelo 

excelente e importante trabalho que 
relizam para o Terceiro Mundo. Sai
bam que aqui em Rivera ~m um 
amigo que aiJ firmemente no traba-

lho de lodos ~s. 

Marcos Maciel Nó_iiaz - Ri
vera - Uruguai 

Sistemas educacionais 
Vs estudantes do curso de Pe

dagogia oonheceram e apreciaram 
terceiro mundo no estudo de Edu
caçáo Comparada e da Sociologia 
do Desen\.'Olvimento. Se nos for 
permitido, sugerirismos que, A ri
queza de oonteúdos da revista, fos
sem acrescentadas. oportunamente, 
informaç6es sobre os sistemas edu
cacionais de wlrios pafses. 

Prof. Vito Milesl - Universi
dade Federal do Maranhão -
Brasil 

A saída da Bolívia para o mar 

O ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Guilenno Bedregal 

Me é muito gratificante expressar meus agradecimentos pela publicaç6o 
de declaraç6es minhas que relatam a evoluçAo das oonversaç6es realizadas 
em Montevidéu sobre a salda ao mar da Bolfvia e de outros temas de Inte
resse regional. 

Da mesma forma, li com atençAo as valiosas informaç6es publicadas na 
mesma ediçáo e que se referem a diversos temas do acontecer lntemacio
nal. 

Guilenno Bedregal - Ministro das Relações Exteriores e Culto 
da Bolívia. 

Racismo ~ 
e:: 
~ 

A luta pela democracia e por ~ 
uma sociedade mais justa passa f 
necessariamente pelo oombate A 
discriminaçAo em lodos os campos, 
em especial no da educaçáo e da 
cultura assim como nas relaç6es ~ 
ciais e de trabalho... Geralmente 
nds, bresiteiros. quando chamados 
a opinar sobre racismo ou precon
ceito, · procuramos escamotear as 
evidiJnc::-.s apelando invariavel
mente para o expediente dos oontra
exemplos que oonstituem exceç6es; 
exceç6es essas que não anulam a 
regra. Tal escamoteamento ou ne
gaçáo se d/J a dois nlvels: incons
ciente - por alienaçáo ou ignon1ncla 
- ou consciente m;J f/J, objetivando 
bloquear o avanço das "minorias" 
oprimidas. •• 

( ••• ) E aqui deixo uma lndaga
çlio: por que, embora sendo a po
pulaçáo brasileira majoritariamente 
escurecida, ocorre uma baixa den
sidade de professores negros nas 
universidades, principalmente nos 
cursos tidos como de "elite"? 

Benedito Antonio Luciano -
Universidade Federal da Paraí
ba 

Nos corTedores universitários, 
.. rara presença de negros 



Sandino: em Milão, Itália 

Da Casa Augusto Sandino 

Desde 1986, alguns represen
tantes do movimento de solidarie
dade e cooperação, da redaç§o da 
revista Quetzai dos sindicatos e de 
instituiç6es democr1Wcas decidiram 
criar um centro de documentaç§o 
sobre a realidade da América Cen
tral e do Caribe. 

Também foi fundada a Casa 
Centro-Americana "Augusto César 
Sandino", que conta com o apoio do 
Instituto de Estudos do Sandinismo, 
a Agi,ncia Nova Nicaragua, o Cen
tro Ecu~nico Valdivieso, a Coor
denadoria Regional de Pesquisas 
Económicas e Sociais, assim como 
representantes da Frente Farabun
do Martf para a Libertação Nacional 
e da Frente DemocrAlica Revolucio
nAria de EI Salvador e da Unidade 
RevolucionAria Nacional Guate
malteca. 

A finalidade de nosso trabalho é 
fonnar uma conscii,ncia mais pro
funda e correta dos problemas do 
desenvolvimento e cobrir em parti
cular a questão centro-americana. 

Por essa razão, é para nós muito 
importante contar com uma revista 
como terceiro mundo, que trata da 
situação dos povos explorados e em 
especial, o que nos interessa con
cretamente, das naçôes do conti
nente americano. 

Rosalia Cereda - Relações 
PQblicas - Casa Augusto Cêsar 
Sandino - Milão - ltdlia 

Resenha sobre a revista 

Fizemos uma resenha sobre 
terceiro mundo e o Guia do Ter
ceiro Mundo em nosso jcmal, dis
trlbufdo principalmente entre os alu
nos e professores da Universidade 
Federal de Santa Catarina - em es
pecial entre os do curso de Sociolo
gia, Geografia, História e Cidncias 
Sociais. 

Marcos G. Silva - Centro 13 
Acadêmico de Filosofia - Uni- ,e 
versidade Federal de Santa Ca- ..: 
tarina - Florianópolis, SC -
Brasil 

Felicitações por Cabo 
Verde 

Quero felicitá-los pela excelente 
reportagem sobre Cabo Verde, esse 
pequeno arquipélago africano que 
enfrenta dramaticamente a situação 
criada pelos anos de seca. 

Josê Agripino de Almeida 
Lira - Maceió, AL - Brasil 

Diferenças acentuadas 

Os pafses desenvolvidos gastam 
cerca de 45 bilh6es de dólares em 
pesquisas no setor agrfcola, para 
desenvolver novas técnicas e me
lhorar a produção. Assim, evitam 
a importação de grandes quantida
des de alimentos dos pafses do Ter
ceiro Mundo. 

Por sua vez, os pafses do Ter
ceiro Mundo exportam, juntos, cerca 
de 75 bilh6es de dólares (só o Ja
p§o tem um superavit comercial de 
80 bi/Mes de dólares). Como se 
pode notar, as diferenças são 
acentuadas. O Terceiro Mundo rei
vindica mudanças nas relaç6es 
econômicas internacionais, mas o 
jogo de interesses fala mais afio do 
que o clamor de 70"/4 da Humanida
de. 

O que está faltando no Terceiro 
Mundo d liderança. t uma IAstima, 
pois os dirigentes não estão prepa
rados, não tdm suficiente consciên
cia polltica ou capacidade para go
vernar. Estão mais preocupados 
com os seus próprios interesses, pa
ralisados pela ambição. 

Gaspar Braz de AraQjo - Mi
nas Gerais - Brasil 

CARTAS 
A crise chega aos assinantes 

Tendo passado por momentos aflitivos de cunho financeiro, vi-me força
do a priorizar a alimentação e colégio, restringindo despesas extras, dentre 
as quais as assinaturas de terceiro mundo e Barricada. Só pessoas 
atentas aos problemas mundiais e terceiro-mundistas podem entender como 
dói abrir mão dessas publicações. Me acabrunhou enonnemente, creia. 

Para cúmulo dos cúmulos, sem terceiro mundo nem Barricada, me 
consolava na TV, que simplesmente pifou. Conserto de TV é de assustar. 
Apelei, então, para o radinho de pilhas. Adivinha o que aconteceu? Acertou. 
Pifou também. 

Sou estudante universitArio e me inspiro na doutrina de libertaç§o nacio
nal que ensejou um quadro novo no cenário africano, notadamente de lfn
gua portuguesa, onde vemos uma Angola soberana, como bastião da causa 
justa em terras africanas. Sou um entusiasta da causa terceiro-mundista na 
Santa Úrsula, onde faço matemAtica. Baseado nos meus estudos e cAlculos, 
apresentarei ao me fonnar uma tese chamada "Teorema do Terceiro Mun
do". Banirei a taboada colonialista, atroz e voraz que soma para a burguesia 
e subtrai para nós. Essa taboada não me seduz. 2 mais 2 não são quatro 
nem na China. Para nós é 22 sem tirar nem pôr. Abaixo a taboada da opres
são. Viva a matemAlica terceiromundista. 

Poncio M. ~ilva - Estudante terceiromundista - S.J. do Meriti, 
RJ-Brasil 

Recuperar o perdido 
HA muitos anos, fomos grandes 

divulgadores de terceiro mundo 
em sua primeira etapa. Com esforço 
conseguimos fonnar a coleção com
pleta da revista e do Guia tam
bém. .. Quando decidimos retomar a 
nossa querida pAtria com o resta
belecimento da democracia, emba
lamos todos os nossos pertences 
- livros, objetos de uso pessoal e, 
obviamente, a coleç§o de terceiro 
mundo - mas perdemos tudo em 
um incéndio. Depois de 10 anos de 
exnio voltamos ao pais com o que tí
nhamos e nossos filhos latino-ame
ricanos, que nasceram no exterior. 
Acredito que Deus nos ensinava ai-

guma coisa: começar de novo, do 
nada, mas com fé e amor. 

Reflex6es teológicas â parte, 
o fato é que agora que nos reen
contramos com terceiro mundo em 
Buenos Aires (compramos os núme
ros 97 e 98 numa banca), gostarfa
mos muito de recuperar a coleç§o 
que tínhamos e também o Guia Is
so nos penniliria compartilhA-la com 
um grupo de jovens com o qual es
tamos trabalhando (Organizaç§o de 
Produtores e da Produç§o; sou en
genheira agrônoma). 

Peço que me respondam quanto 
devo pagar-lhes e onde. 

Guillennina Montero - Men
doza - Argentina 
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O "Che" Guevara morreu M 20 anos, em 

8 de outubro de 1967, num momento em 

que a AmMca Latina assistia ã irrupção de 
inúmeros movimentos armados que, 

apesar de suas diferenças e divergéncias, 
tinham em comum a aspiração de dar 

impulso ãs mudanças revolucionárias no 
continente americano. A figura 

extraordinária do Che foi preservada, 
apesar do canibalismo ideológico que 
acompanhou o desmoronamento da 
guerrilha e apesar de que, na década de 

ditaduras que assolou a terra americana, 
seu nome, seus escritos e suas idéias 

foram satanizados pelos detentores 

armados do poder. 

Muito além da controvérsia em tomo dos 
caminhos que a revolução 

/atino-americana deverá trilhar, o Che 

passou de combatente a herói e de mártir 
a lenda, transformando-se na figura 

sfntese de um novo tipo de homem - o 

Homem Novo que, como ele, é capaz de 
viver e dar a sua vida pelo próximo -, 
sobre o qual recairá a responsabilidade de 

construir a sociedade com justiça social, 
pela qual lutam os povos explorados. 

Uma figura da qualidade humana do Che 

não é fácil de ser examinada, muito menos 

de ser julgada em seus erros ou acertos 
tAticos e estratégicos. O que permanece e 
toma nova vigêncii com o tempo é o seu 

exemplo de "cristão das catacumbas", 

como o definiu Eduardo Ga/eano numa 
entrevista que fez com ele em 1964 em 

Havana. É justamente com um fragmento 
dessa entrevista, cedida pelo seu autor, 
que iniciamos este Especial dedicado ao 

Che, em homenagem a um dos maiores 
latino-americanos deste século. 

A 

A VIGENCIA 
DO SEU 

PENSAMENTO 
li Traidor - lhe disse - você é um 

traidor". Mostrei para ele o re
corte de um jornal cubano, on

de aparecia vestido de pitcher, jogando 
beisebol. Lembro que riu, nós rimos; se 
me respondeu alguma coisa, não sei. A 
conversa pulava de um tema a outro, 
como uma bolinha de ping-pong, e tro
cávamos lembranças, esperanças, ex
periências e fazíamos brincadeiras: 

"O que será que está acontecendo 
com a minha mão? Está amaldiçoada", 
disse Che. "Amaldiçoada?", perguntei. 
"É claro que está. Cumprimentou Fron
dizi e Frondizi caiu, cumprimentou Jâ
nio Quadros e lhe aconteceu a mesma 
coisa". "Ainda bem que eu não tenho 
de onde cair", comentei, com cara preo
cupada. E ele ria, franzia a testa, se 
sentava, ficava de pé, caminhava pela 
sala, deixáva cair as cinzas de seu cha
ruto Havana e apontava para o meu 
peito com ele. 

Com espírito de discutir e não de en-

sinar, recorria, às vezes, a um quadro
negro para explicar uma idéia comple
xa, esboçando-a com giz: podia ser a 
polêmica em torno do cálculo econômi
co ou a discussão se a lei do valor esta
va ultrapassada na sociedade socialista. 
Era cáustico como um rioplatense (na
tural da região do Rio da Prata) e, ao 
mesmo tempo, fervoroso como um cu
bano: generoso com sua verdade, mas 
disposto a brigar por ela. Uma força lin
da e profunda nascia dele, sem parar, 
vindo de dentro; se denunciava, como 
todos, através dos olhos. Tinha, me 
lembro, um olhar puro, limpo, como se 
tivesse acabado de acordar: essa ma
neira de olhar dos homens que acredi
tam em algo. 

Dois 

Acreditava, sim, na revolução na 
América Latina, em seu doloroso pro
cesso, em seu destino; tinha fé na nova 



condição humana que o socialismo deve 
fazer surgir. Quando começava a falar 
sobre esses assuntos, a gente tinha a 
impressão de que o seu sangue fervia, 
mas colocava sob rédeas curtas o seu 
entusiasmo, mal eu começava a tomar 
anotações do que ele dizia. Então, olhos 
fixos na caneta que dançava sobre o pa
pel, preferia o comentário mordaz e 
cortante, que deixava escapar, depois de 
soltar, sorrindo, duas ou três baforadas 
de fumaça azul por entre os espessos 
bigodes e a barba rala. 

A paixão que vibrava nele, tão à flor 
da pele, tinha rompido as fronteiras que 
outros haviam inventado para a Améri
ca Latina e nas quais, evidentemente, 
ele não acreditava. Ao conversar com 
ele, não se podia esquecer que aquele 
homem havia chegado a Cuba depois 
de uma peregrinação por toda a Améri
ca Latina; que havia estado, e certa
mente não como turista, no redemoinho 
da nascente revolução boliviana e na 

agonia da revolução guatemalteca; que 
tinha carregado bananas na América 
Central e sido fotógrafo de rua no Méxi
co para ganhar a vida e que, para desa
fiá-la, se havia jogado de cabeça na 
aventura do Granma1. 

Três 

"Passaram um dia - disse na carta de 
despedida a Fidel - perguntando quem 
deveria ser avisado em caso de morte, e 
a possibilidade real do fato mexeu 
muito com a gente. Depois, soubemos 
que era verdade, que em uma revolução 
se triunfa ou se morre (se é verdadei
ra)". Em busca de novas vitórias, ou do 
fim, foi embora de Cuba. "Outras terras 
do mundo exigem os meus modestos 
esforços", dizia a carta: " ... Os ·novos 
campos de batalha ... ". Sim, no centro 
da tempestade e da luta, se triunfa ou se 
morre: "Sob outros céus", agora. Ou
tros, amigos, tantos amigos, haviam 

caído pel? caminho; muitos continuarão 
caindo. E/ Patojo, por exemplo, que ti
nha passado fome com ele nos duros 
tempos do México e acabou seus dias 
crivado de balas nas selvas da Guate
mala (desconfiar, desconfiar, lhe havia 
aconselhado o Che: morreu por traição 
de um colega dos tempos de escola). 

O Che não era homem de escritório: 
era um criador de revoluções e isso se 
notava nele; não era, ou era contra sua 
própria vontade, um administrador. Ti
nha que terminar explodindo aquela 
tensão de leão enjaulado, que se perce
bia por baixo de sua calma aparente, 
contida, nas palavras e nos gestos. 

Quatro 

Sentia falta da montanha. Não quero 
dizer que não servisse para o processo 
de construção que, já na paz, vem apôs 
a vittSria conquistada com as armas nas 
mãos. Muito pelo contrário, o Che tam-



•suspeitava-se que ele, como Fidel. não dormia, às voltas com problemas complexos• 

bém era, nesse sentido, um revolucio
nário exemplar, trabalhador incansável 
em todos os cargos de alta responsabi
lidade que teve de assumir. Suspeitava
se, em Cuba, que ele não dormia, assim 
como Fidel: dia e noite estava às voltas 
com os complexos problemas que lhe 
cabiam resolver e com os difíceis pro
cessos que - principalmente na luta pela 
industrialização do país - teve de pôr 
em marcha. 

Ao fim de cada jornada - e cada jor
nada se estendia de segunda a sábado -

consequências "como deve ser", na difí
cil tarefa da construção do socialismo 
em Cuba. De todos os dirigentes, era o 
mais austero e o mais parecido, por sua 
capacidade de sacrifício, com um cristão 
das catacumbas. Obstinado pela idéia 
de que a mística do socialismo em mar
cha, a fé do povo no novo mundo que 
nascia, fosse o motor do desenvolvi
mento, renegava o uso excessivo dos 
estímulos materiais e dos sistemas de 
retribuição que pudessem criar, em ca
da um, a expectativa de que um dia "vi-

processo - se aplicava sempre na eluci
dação dos problemas cubanos e nada ti
nha a ver, como se pensava erronea
mente, com o debate sino-soviético. 
"Nós não nos metemos nisso", nos dis
se para explicar por.que se havia corta
do, em Cuba, um texto de Paul Baran2 

que fazia referência ao conflito entre 
Moscou e Pequim. 

Qualquer analogia, em todo caso, se 
dá por extensão, mas Cuba e seu desti
no, como ponto avançado da fronteira 
da revolução latino-americana, estavam 
no centro de suas preocupações. "Não 
me interessa discutir essas coisas fora 
de Cuba", nos advertiu ao se referir aos 
pontos controversos- o ritmo da revo
lução, as chaves do seu desenvolvi
mento, a interdependência de suas polí
ticas interna e externa-, que suscitavam 
posições diferentes entre os dirigentes. 
O Che encabeçava, notoriamente, uma 
tendência com pontos de vista defini
dos, não só em relação ao cálculo eco
nômico e à lei do valor, como também 
diante da importância relativa da indus
trialização, o conflito entre o sistema or
çamentário e a descentralização, e o pa
pel de Cuba no âmbito maior da revolu
ção continental. 

Polemista como era, não vacilava, no 
entanto, em reconhecer seus próprios 
erros, que haviam sido erros da própria 

revolução: diminuir a produ
ção de açúcar e "tentar 
substituir importações atra-

ia, aos domingos, cortar ca
na como operário voluntá
rio, e ainda lhe sobrava 
tempo, inexplicavelmente, 
para ler, escrever e levantar 
polêmica. E também para 
lutar contra sua asma, im
placável, que já havia su
portado com muito sacrifício 

O FIM DE CADA JORNADA, QUE SE ESTENDIA DE 
SEGUNDA A SÁBADO, IA AOS DOMINGOS CORTAR 
CANA COMO VOLUNTÁRIO E AINDA LHE SOBRAVA 

vés da fabricação de produ
tos acabados, com todos os 
problemas, enormes, que 
implica a importação dos 
produtos intermediários". TEMPO PARA LER, ESCREVER E POLEMIZAR" 

nos tempos de guerrilha ("A 
ordem de partida - nos 
contou - chegou de repente, 
e todos tivemos que sair do México do 
jeito que estávamos em grupo de dois 
ou três. Tínhamos um traidor entre nós 
e Fidel havia ordenado que, mal che
gasse a ordem, saíssemos com o que ti
véssemos na mão, para evitar que o 
traidor avisasse à polícia. Aquele trai
dor ... ainda não sabemos quem era. Foi 
por isso que tive que viajar sem o inala
dor, e durante a travessia tive um ata
que de asma feroz. Pensei que não ia 
chegar nunca"). 

Estava comprometido até as últimas 

ria a ser um Rockefeller". Ficava indig
nado diante da possibilidade de 
que - amparado pela manutenção da 
lei do valor, que ele combatia, no perío
do decisivo que Cuba vivia - pudesse 
ocorrer ("outros casos o demonstram") 
uma volta a- uma sociedade capitalista. 
Nisso, era inflexível. E muito duro na 
hora da indignação. 

A afiada capacidade polêmica do Che 
Guevara - de quem certos economistas 
criticavam, talvez com razão, do ponto 
de vista deles, uma "idealização" do 

Cinco 

O povo cubano se reco
nhecia no exemplo que o Che, não-nas
cido no seu solo, mas vitalmente com
prometido no desafio da revolução, 
propiciava. 

Do jeito que pensava, vivia, e todos, 
além de gostarem dele, o admiravam. 
Ao longo de toda a ilha de Cuba, onde 
quer que passássemos, encontrávamos 
camponeses, operários, técnicos, estu
dantes, funcionários, que citavam o Che 
com tanta frequência como a Lênin e 
Fidel: 

"Monocultura significa subdesenvol-



vimento, o Che nos explicou isso de 
forma muito clara". 

"A revolução se ganha com sacrifício, 
rapaz, como diz o Che. Ou você pensa 
que tudo é farra?" 

Cuba era como uma enorme caixa de 
ressonância para sua mensagem essen
cial, a mais importante de todas, por to
dos escutada, compreendida, encarna
da, difundida: a revolução é uma força 
que purifica os homens, que os coloca 
acima de seu egoísmo, e essa pureza 
que se conquista tem de ser defendida 
com balas, estudo e trabalho, como se 
fosse a própria vida. 

Seis 

Em Santa Clara, a cidade dos "tetos 
vermelhos e múltiplos", cantada pelo 
poeta, o motorista que viajava conosco, 
Candeia, nos mostrou os muros ainda 
com as marcas de chumbo, o local exato 
onde havia sido descarrilhado e atacado 

va comprar alguns portenos (naturais 
de Buenos Aires, a capital argentina) 
pelo preço que valem e vendê-los pelo 
que acham que valem. 

Nove 

Uma vez em Havana, perguntei-lhe: 

o trem blindado de Batista, o posto poli- Na hipótese de novas revoluções ex-
cial em cujo ataque havia caído para Oito plodirem na América Latina, não se produ-
sempre EI Vaquerito, à frente de um co- ziria uma mudança de qualidade nas rela-
mando suicida. Falou-nos das passa- A imagem do Che guerrilheiro em çôes entre Cuba e os Estados Unidos? Se 
gens improvisadas através das paredes Santa Clara jã antecipava o Che lutando o incêndio se propaga e o imperialismo se 
dos pãtios, dos coquetéis Molotov, do na inóspita selva boliviana e se fundia, vê obrigado a apagar o fogo, qual seria, 
sangue e do fogo; o Che, com seu braço na minha cabeça, à lembrança do Che então, a situação de Cuba, ou seja, da 
ferido sustentado por um trapo, era o na conferência de Punta dei Este3, esta- chispa que originou o incêndio? 

:~~~'.,, dd~:iar~=~~:la:·~a!ãa:S v:~~eis dista brilhante, economista, sóbrio pro- . - Nós de:~:~:t:~:l:ç~~i~::ea;i:i~ 

imagens continuavam vivas Wt mente, com a imagem de 
nas retinas das testemunhas um carro e um trem que vão 
e protagonistas e as cicatri- UMA ENTREVISTA COLETIVA, RESPONDEU À correndo mais ou menos à 
zes, visíveis, doíam ainda: a PERGUNTA DE UM IDIOTA INTERESSADO EM mesma velocidade. O carro 
história, que não havia pre- SABER SE ERA ARGENTINO, CUBANO tem que atrave~sar uma 
cisado da passagem do OU O QUÊ: ·sou CIDADÃO passagem de nível e à medi-
tempo para tornar-se lenda, da que se aproxima dela, 
continuava sua caminha- DA AMÉRICA LATINA, SENHOR'... torna-se mais próxima a 

da - o inimigo atacando, a possibilidade de um con-
revolução lutando e a morte fronte e um choque. Se o 
ainda era algo que podia carro - que seria Cuba -
acontecer a qualquer momento. feta: aquele intelectual refinado que sa- atravessa antes do trem, isto é, se a re- . 

Sete 

A irreverência do Che era a irreve
rência da revolução. Mas em outro es
tilo, mais jovem, sóbrio e mordaz. Tal
vez pela saudade da terra deixada para 
trãs, um pouco por vingança, um pouco 
por homenagem, os argentinos eram os 
alvos prediletos de seus mais ãcidos 
comentários: sugeriu uma vez -que, para 
se obter fundos para a revolução, basta-

bia de cor boa parte do Canto Geral, de volução latino-americana adquire certo 
Pablo Neruda, falava com admiração grau de avanço, o carro passou para o 
dos romances de Alejo Carpentier e ria outro lado: Cuba ]ã,. não tem mais im
do realismo socialista. Mas, sobre portãncia. Porque o imperialismo não 
todas as imagens, ou fazendo uma ataca Cuba por despeito, mas pelo sig
soma delas, surgia uma única: a do nificado que tem. 
Che respondendo, numa entrevista Se a situação se agravar de maneira 
coletiva, à pergunta de um idiota tão convulsiva que obrigue os Estados 
interessado em saber se ele era ar- Unidos a utilizarem, em grande escala, 
gentino, cubano ou o quê: "Sou cida- recursos e forças, por seu próprio peso, 
dão da América Latina, senhor", res- o significado de Cuba desaparece. Nes
pondeu. se momento, o problema fundamental 



Havana, 

"Ano da Agricultura" 

Fidel, 

Lembro, nesta hora, de muitas coi
sas, de quando o conheci na casa da 
Marra Antonia, de quando você me 
propôs vir, de toda a tensão dos pre
parativos. Um dia, passaram per
guntando a quem se devia avisar em 
caso de morte e a possibilidade real 
do fato mexeu com todos nós. De
pois, soubemos que era verdade, que 
numa revolução se vence ou se 
morre (se for verdadeira). Muitos 
companheiros ficaram ao longo do 
caminho que levou à vitória. 

Hoje, tudo tem um tom menos dra
mático porque somos mais maduros, 
mas o fato se repete. Sinto que cum
pri a parte do meu dever que me li
gava à revolução cubana em seu ter
ritório e me despeço de você, dos 
companheiros, do seu povo, que já é 
meu. 

Renuncio formalmente aos meus 
cargos na direção geral do partido, 
ao meu posto de ministro, ao meu 
grau de comandante, à minha condi
ção de cubano. Nada legal me une a 
Cuba, apenas laços de outra espécie 
que não podem ser rompidos como 
as nomeações. 

não seria Cuba, como catalisadora, por
que já teria ocorrido a reação química. A 
incógnita é se cruzaremos ou não antes 
do trem. Poderíamos frear, mas é difícil 
que o façamos. 

Com tais perspectivas, até que ponto é 
possfvel a coexistência? 

- Não se trata de Cuba, e sim dos 
Estados Unidos. Cuba não interessa 
para os Estados Unidos, se a revolução 
fracassar na América Latina. Se os Es
tados Unidos dominarem a situação, 
Cuba não tem importância para eles. 

Dez 
Na hipótese de a revolução na América 

CARTA DE DESPEDIDA A FIDEL 
Fazendo um balanço da minha vida, 
creio ter trabalhado com suficiente 
honradez e dedicação para consoli
dar a vitória revolucionária. Minha 
única falta de alguma gravidade foi 
não ter confiado mais em você desde 
os primeiros momentos da Sierra 
Maestra e não ter compreendido com 
suficiente rapidez suas qualidades de 
dirigente e de revolucionário. Vivi 
dias magníficos e senti ao seu lado o 
orgulho de pertencer ao nosso povo 
nos dias luminosos e tristes da crise 
do Caribe. Poucas vezes um estadista 
brilhou tão forte quanto naquela 
época. Também me orgulho de ter 
seguido você sem vacilar, identifica
do com a sua maneira de pensar e de 
ver e encarar os perigos e os princí
pios. Outras terras do mundo recla
mam meus modestos esforços. Eu 
posso fazer aquilo que você não po
de por causa da sua responsabilidade 
à frente de Cuba e chegou a hora de 
nos separarmos. 

Saibam que faço isso com uma mis
tura de alegria e dor. Aqui deixo o 
mais puro das minhas esperanças de 
construtor e o mais querido entre 
meus entes queridos ••. e deixo um 
povo que me recebeu como filho; is
so fere meu espírito. Nos novo.s 
campos de batalha, levarei a fé que 
você me transmitiu, o espírito revo
lucionário do meu povo, a sensação 
de cumprir com o mais sagrado dos 

Latina não explodir, é possfvel que Cuba 
siga em frente? 

- Claro que é possível. 

A longo prazo? 
-A longo prazo. Já passou o período 

pior do bloqueio. 

Não me refiro só â subsistência ffsica. 
Quero perguntar se o isolamento de Cuba 
de suas fontes alimentadoras latino-ameri
canas não poderia produzir problemas de 
outro tipo: deformações internas, rigidez 
ideológica, laços cada vez mais fortes de 
dependência. Uma revolução latino-ameri-

deveres: lutar contra o imperialismo 
onde quer que esteja. Isso reconforta 
e cura totalmente qualquer ferida. 

Mais uma vez, digo que libero Cuba 
de qualquer responsabilidade, salvo 
a que venha do seu exemplo. Se, sob 
outros céus, chegar a minha hora 
definitiva, meu último pensamento 
será para este povo e especialmente 
para você. Agradeço a você pelos en
sinamentos e pelo exemplo e procu
rarei ser fiel até as últimas conse
quências dos meus atos. Reafirmo 
que sempre estive identificado com a 
política externa de nossa revolução e 
continuo estando. Que, onde quer 
que esteja, sentirei a responsabilida
de de ser revolucionário cubano e 
como tal agirei. Que não deixo a 
meus filhos e à minha mulher nada 
material e isso não me entristece, me 
alegro que assim seja. Não peço na
da para eles, pois o Estado lhes dará 
o suficiente para viver e se educarem. 

Teria muitas coisas para dizer a você 
e ao nosso povo mas sinto que não 
são necessárias. As palavras não po
dem exprimir o que eu gostaria, e 
não vale a pena gastar papel. Até a 
vitória sempre. Pátria ou Morte! 

Te abraça com todo o fervor revolu
cionário, 

Che 

cana enriqueceria, sem dúvida o marxis
mo: permitiria aplicar melhor os esquemas 
â nossa realidade peculiar. Se a revolução 
se latino-americanizasse, permitiria que 
Cuba retomasse seus limites naturais de 
existência. Não é uma afirmação: é urna 
pergunta. 

- Isso me parece um pouco idealista. 
Não se pode falar de fontes alimenta
doras. As fontes alimentadoras são a 
realidade cubana, qualquer que seja ela, 
e a aplicação correta do marxismo-leni
nismo ao modo de ser do povo cubano, 
em determinadas condições. 

O isolamento pode provocar muitas 

.., 



coisas. Por exemplo, que nos equivo
quemos na maneira de analisar a situa
ção política do Brasil, mas não gerar 
distorções na marcha da revolução. 
Claro que é mais fácil para nós falar 
com um venezuelano do que com um 

congolês mas, no final, nos entendere
mos perfeitamente com os revolucioná
rios congoleses, embora ainda não te
nhamos falado com eles. Existe uma 
identidade na luta e nos ob1etivos. Uma 
revolução em Zanzibar pode nos trazer 

também coisas novas, experiências 
novas, a união de Tanganica e Zan
zibar, a luta da Argélia, a luta no 
Vietnã ... 

Temos a roupa indígena de nossa 
mãe americana, dizia Martf, e está 

certo. Mas nossa mãe já 
i faz tempo vem passando -e . 
~ por sucessivos cruza-
t mentos. Cada vez mais, 

os sistemas são mundiais: 
um sistema mundial do 
capitalismo e um sistema 
mundial do socialismo. O 
fato de a Argélia ser livre, 
fortalece Cuba; a existên
cia da Guiné a fortalece, a 
do Congo, também. 

Nós sempre mante
mos muito clara essa 
idéia: a identidade de Cu
ba com todos os movi
mentos revolucionários. 
Apesar dos parentescos 
raciais, religiosos, históri
cos, a Argélia está mais 
próxima de Cuba que do 
Marrocos. 

Imperturbável, movia 
seu charuto em silêncio; 
olhava minha caneta co
mo a um intruso prota
gonista do diálogo. Deci~i 
guardá-la. Dai em diante, 
o Che respondeu a um 
bombardeio de perguntas 
sobre temas eco,:iõmicos. 

Até que um "inimigo" 
entrou no quarto para 
lembrar ao ministro da 
Indústria que seu "rival" 
o esperava, já há vinte 
minutos, no tabuleiro de 
xadrez, no andar debai-
xo. • 

1 Denominava-se "Granma• o 
navio que trouxe para a Ilha a va~ 
guarda do exército rebelde, coma~ 
dada por Fidel, Che e Camllo Cle~ 
fuegos, que estavam exllados no Mé
xico. 

2 Economista nort&-amerlcano, 
J4 falecido, fundador da revista teóri
ca socfallsta Monlh/y Revfew, 

3 Balneário uruguaio onde foi 
reellzada a reunião de cOpula na 
qual foi decidida a expulsão de Cuba 
da Organ1z,çAo dos Estados Ameri
canos (OEA), em 1961. 



'O FMI é o cão-de-guarda do dólar" 
Discurso pronunciado por Ernesto Guevara na Conferência 

das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(Genebra, Suíça, 25 de março de 1964) 

e hegamos a esta reunião, 17 anos 
depois de realizada a Conferên
cia de Havana, na qual se pre

tendia efetuar um ordenamento do 
mundo de acordo com os interesses 
competitivos das potências imperialis
tas. Apesar de Cuba ter sido o país sede 
daquela Conferência, nosso Governo 
Revolucionário não se sente minima
mente comprometido com o papel de
sempenhado por um governo depen
dente dos interesses imperialistas, nem 
tampouco pelo conteúdo nem pelo al
cance da chamada Carta de Havana. 

Naquela conferência e na de Bretton 
Woods, foi criada uma série de orga
nismos internacionais, cuja ação tem si
do nefasta para os interesses dos países 
dependentes do mundo contemporâ
neo. E, embora os Estados Unidos da 
América não tenham ratificado a Carta 
de Havana, por considerá-la demasia
damente "atrevida", os diversos orga-

' nismos creditícios e financeiros interna
cionais e o Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio (Gatt}, resultados concretos 
daquelas duas reuniões, demonstraram 
serem armas eficientes de defesa dos 
seus interesses e, além disso, armas de 
ataque contra nossos países. 

Hoje, o temário da conferência é 
mais amplo e mais realista, porque 
aborda, entre outros, três dos proble
mas mais cruciais do mundo contem
porâneo: as relações entre o bloco dos 
países socialistas e o dos países capita
listas desenvolvidos, as relações entre 
os países subdesenvolvidos e as potên
cias capitalistas desenvolvidas e o gran
de problema do desenvolvimento para 
o mundo dependente. 

( ... } 
Desde que a Carta de Havana foi as

sinada até hoje, no campo do comércio 
e do desenvolvimento econômico 
ocorreram fatos de importância inques
tionável. Em primeiro lugar, devemos 
anotar a expansão do campo socialista e 
o desmoronamento do sistema colonial. 

•os organismos creditícios e financeiros internacionais demonstraram ser annas eficientes de 
defesa dos interesses dos EU A e de ataque contra nossos países'" 

Inúmeros_ países, com uma superfície 
que ultrapassa os 30 milhões de quilô
metros quadrados e uma população que 
chega a um terço do total do mundo, 
escolheram como sistema de desenvol
vimento o da construção da sociedade 
comunista e como filosofia de sua ação, 
o marxismo-leninismo. Já outros, fir
maram sua vontade de estabelecer as 
bases da construção do socialismo, 
mesmo quando não abracem direta
mente a filosofia marxista-leninista. 

A Europa, a Ásia e agora a África e a 
América são continentes abalados pelas 
novas idéias no mundo. O campo socia-

lista se desenvolveu ininterruptamente 
com taxas de crescimento muito mais 
altas que as dos países capitalistas, ape
sar de ter partido, em geral, de graus de 
desenvolvimento bastante baixos e de 
ter suportado guerras de extermínio e 
rígidos bloqueios. 

Contrastando com o vigoroso cres
cimento dos países do campo socialista 
e com o desenvolvimento, embora num 
ritmo muito menor, da maioria dos paí
ses capitalistas, existe o fato inquestio
nável do total estancamento de uma 
grande parte dos países chamados sub
desenvolvidos, que às vezes apresen-



tam, inclusive, taxas de crescimento 
econômico inferiores às do crescimento 
demográfico. 

Essas características não são casuais. 
Respondem estritamente à natureza do 
sistema capitalista desenvolvido em 
plena expansão, que transfere para os 
países dependentes as formas mais 
abusivas e menos escamoteáveis de ex
ploração. 

Desde o final do século passado, essa 
tendência expansionista e agressiva se ~ 
traduziu em inúmeras agressões a di- ~ 

ferentes países dos continentes mais ~ 
atrasados, mas fundamentalmente está l 
se traduzindo na atualidade, no contro
le, por parte das potências desenvolvi
das, da produção e do comércio de 
matérias-primas nos países dependen
tes. Em geral, manifesta-se por inter
médio da dependência que um país tem 
de um só produto básico o qual, por sua 
vez, vai ser vendido em um mercado 
externo em quantidades limitadas às 
necessidades do importador . . 

A condição essencial 'para estabelecer 
a dependência econômica é a penetra
ção dos capitais dos países desenvolvi
dos. Essa penetração adquire formas 
diversas. Apresenta-se como emprésti
mos em condições onerosas, investi
mentos que subjugam um certo país 
aos investidores, dependência tecnoló
gica quase absoluta do país dependente 
em relação ao país desenvolvido, con
trole do comércio exterior pelos gran
des monopólios internacionais e, por 
último, a utilização da força como arma 
econômica para reforçar as outras for
mas de exploração. 

Às vezes, essa penetração adquire 
formas mais sutis, como a utilização dos 
org_!'lnismos internacionais, financeiros, 
creditícios e de outros tipos. O Fundo 
Monetário Internacional (FMI), o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desen
volvimento (Bird), o Gatt e, em nossa 
América, o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento (BID), são exemplos 
de organismos internacionais postos a 
serviço das grandes potências capitalis
tas, fundamentalmente do imperialismo 
norte-americano. Eles se introduzem na 
política econômica interna, na política 
de comércio exterior e em todas as for
mas financeiras de relações internas e 
de relações entre os povos. 

O Fundo Monetário Internacional é o 
cão-de-guarda do dólar no campo capitalista. 
O Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento é o instrumento de 
penetração dos capitais norte-america
nos no mundo subdesenvolvido e o BID 
cumpre essa triste função no âmbito do 
continente americano. Todos esses or
ganismos são regidos por regras e prin
cípios que são pretensiosamente apre-

dos países subdesenvolvidos frente 
competição e à penetração dos mono
pólios estrangeiros. Enquanto impõe os 
chamados programas de austeridade e 
combate as formas de pagamento ne
cessárias para a expansão do comércio, 
entre países que sofrem uma crítica si
tuação no seu balanço de pagamentos e 
severas discriminações no comércio in
ternacional, procura desesperadamente 

As discriminações no comércio internacional foram denunciadas por Che em Genebra 

sentados como as salvaguardas da 
equidade e da reciprocidade nas rela
ções econômicas internacionais, quando 
na realidade são apenas fetiches, atrás 
dos quais se escondem os instrumentos 
mais sutis para a perpetuação do atraso 
e da exploração. 

O Fundo Monetário Internacional, 
velando supostamente pela estabilidade 
dos tipos de câmbio e pela liberalização 
dos pagamentos internacionais, só faz 
impedir as mínimas medidas de defesa 

salvar o dólar de sua precária situação, 
sem ir ao fundo dos problemas de es
trutura que afligem o sistema monetário 
internacional e que obstaculizam uma 
mais rápida expansão do comércio 
mundial. 

O Gatt, por sua vez, ao estabelecer 
um tratamento igual e concessões recí
procas entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, contribui para a ma
nutenção do status-quo e serve aos 
primeiros. Seu mecanismo não fornece 



•o acordo de 1934 nos obrigava a sair com o açC'.lc:ar pelo mundo, atns de divisas• 

os meios necessários para a eliminação 
do protecionismo agrfcola, das subven
ções, dos impostos alfandegários e ou
tros obstáculos que impedem o incre
mento das exportações dos países de
pendentes. 

Para reforçar a dominação imperia
lista, recorreu-se ao estabelecimento de 
áreas preferenciais como forma de ex
ploração e controle neocolonial. Pode
mos falar disso com profundo conheci
mento de causa, por termos sofrido em 
nossa carne os resultados dos acordos 
preferenciais cubano-norte-americanos, 
que amarraram nosso comércio, colo
cando-o à disposição dos monopólios 
norte-americanos. 

Nada melhor para expor o que esses 
acordos preferenciais significaram para 
Cuba do que citar a análise feita pelo 
embaixador dos Estados Unidos, Sum
mer Welles, sobre o Tratado de Reci
procidade Comercial, negociado em 
1933 e assinado em 1934: 

" ••• O governo cubano, por sua vez, 
nos garantiria praticamente o monopó
lio do mercado cubano para as importa
ções norte-americanas, com a única re
serva de que, em vista do fato de ser a 
Grã-Bretanha o principal cliente de Cu
ba para aquela parte das exportações 
açucareiras que não vai para os Estados 
Unidos, o governo cubano desejaria 
conceder certas vantagens a uma limi
tada categoria de importações proce
dentes da Grã-Bretanha. 

" ••• Finalmente, a negociação, neste 
momento, do acordo comercial recípro
co com Cuba, com base nas linhas antes 
indicadas, não apenas daria um novo 
impulso a Cuba como também nos faria 
obter o controle prático do mercado que 
temos estado perdendo continuamente 

nos últimos dez anos, não só para nos
sos produtos manufaturados como para 
nossas exportações agrícolas, notada
mente em categorias tais como trigo, 
gorduras animais, derivados da carne, 
arroz e batatas." 

Esse foi o telegrama do embaixador 
Welles ao secretário de Estado norte
americano, enviado a 13 de maio de 
1933, e publicado nas páginas 289 e 290 
do volume V da publicação oficial Fo
reign Relations of the United States, cor
respondente a 1933. 

Os resultados do intitulado Tratado 
de Reciprocidade Comercial confirma
ram a opinião do embaixador Welles. 

Esse acordo, por um lado, nos obri
gava a sair com o produto fundamental 
do pais, o açúcar, recolhendo divisas 
pelo mundo inteiro para reestabelecer o 
equilíbrio da balança com os Estados 
Unidos; por outro lado, impedia, através 
da imposição de tarifas especiais, que os 
produtores de outros países europeus, 
ou os próprios produtores nacionais, 
pudessem competir com os norte-ame
ricanos. 

Basta citar algumas cifras para pro
var o papel que Cuba desempenhava: o 
de buscar divisas por todo o mundo 
para os Estados Unidos. No período de 
1948-57, Cuba teve um persistente saldo 
comercial negativo com os Estados 
Unidos, num total de 328,7 milhões de 
pesos, enquanto que com o resto do 
mundo sua balança comercial foi sem
pre favorável, chegando a um total de 
1.274,6 milhões. E o balanço de paga
mentos no perfodo de 1948-59 ainda foi 
mais eloquente. Cuba teve um balanço 
positivo com todos os pafses, salvo com 
os Estados Unidos, de 543,9 milhões de 
pesos, que passou para as mãos do seu 

rico vizinho, com o qual teve um saldo 
negativo de 152,1 milhões de pesos. Is
so determinou uma redução do seu 
fundo de divisas em 408,2 milhões de 
pesos, equivalente a dólares. 

A assim chamada Aliança para o 
Progresso é outra dempnstração palpá
vel dos métodos fraudulentos usados 
pelos Estados Unidos para manter fal
sas esperanças nos povos, enquanto a 
exploração se aprofunda. 

Quando nosso primeiro-ministro Fi
del Castro, em Buenos Aires, em 1959, 
assinalou um necessidade mínima adi
cional de três bilhões de dólares anuais 
para financiar um ritmo de desenvolvi
mento que, de fato, reduzisse a absurda 
diferença que separa a América Latina 
dos países desenvolvidos, muitos pen
saram que a quantia já era exorbitante. 
Em Punta dei Este, no entanto, foram 
prometidos dois bilhões anuais. 

Hoje se reconhece que só a perda 
pela deterioração dos termos de inter
câmbio em 1961 (último ano do qual 
dispomos de dados) requereria para sua 
compensação cerca de 30% anuais a 
mais, do que os hipotéticos fundos 
prometidos. E ai ocorre a situação para
doxal de que enquanto os empréstimos 
não vêm ou então vêm destinados a 
projetos que pouco ou nada contribuem 
para o desenvolvimento industrial da 
região, transferem-se quantidades cada 
vez maiores de divisas para os países 
industrializados. Isso significa que as ri
quezas conseguidas com o trabalho de 
povos, em sua maioria, no atraso, na 
fome e na miséria, são desfrutadas nos 
círculos capitalistas. 

( ... ) 
Hoje, o crescimento da região não só 

praticamente estancou como, além dis
so, ela se vê assolada pela inflação e 
pelo desemprego, girando no circulo vi
cioso do endividamento externo, su
portante tensões que, às vezes, são re
solvidas pela luta armada. ( •.• ) Esse 
complexo de fenômenos, analisados 
para a América Latina mas válidos para 
todo o mundo dependente, tem como 
resultado, garantir. às potências desen
volvidas a manutenção de condições de 
comércio que provocam a deterioração 
dos termos de intercâmbio entre os paí
ses dependentes e os países desenvol
~doL • 



URUGUAI 1 

E. depois das assinaturas? 
Roberto Remo 

N o dia 22 de dezembro, a pro
mulgação da chamada "lei da 
Caducidade da Pretensão Puni-

. tiva do Estado" - uma virtual anistia 
para policiais e militares que torturaram 
e mataram presos e exilados políticos 
em 1973 e 1985 - completa um ano. 
Nesse mesmo dia, vai vencer o prazo 
constitucional para que se apresente 
o recurso de um referendo submetendo 
à apreciação popular a questionada lei. 
Esse recurso não tem precedente na 
história uruguaia por causa do altlssimo 

tação Nacional-Tupamaros) devem 
reunir, no total, cerca de 35% dos votos. 
Mas as pesquisas de opinião mostram 
que 80% das pessoas rejeitaram a lei 
quando esta foi aprovada, sob fortes 
pressões militares, no Natal de 1986. 

Se a lei for derrubada, os militares 
cujos nomes constam nas denúncias 
apresentadas perante a Justiça volta
riam a ser chamados para prestar de
clarações nos tribunais ordinários e al
guns deles poderiam ser acusados de 
crimes contra a Humanidade. Por isso, 
já está sendo utilizado o argumento de 
que, com essa medida, se voltará a um 

'-1t1 que e/ /luel,/o tlecltlt1 

rejeição à impunidade não conseguir a 
maioria absoluta no referendo, a cam
panha pela verdade e justiça terá criado, 
de qualquer maneira, um fato novo na 
atual política tripartidária uruguaia 1, que 
os analistas qualificam de "bloqueada" 
por causa da sua dificuldade de obter 
consenso nacional. 

Quarenta por cento dos eleitores não 
derrubam a lei, mas elegem um presi
dente, se os dirigentes encontrarem no 
complexo sistema eleitoral uma fórmula 
que transforme a atual coalizão a favor 
do referendo em uma alternativa elei
toral, de fato, para as eleições presiden-

(COMISION .NACIONAL pro-REFERENDUM 1 
número de assinaturas necessário para 
torná-lo efetivo: 25% do total de eleito
res, calculado em 2.200.000 cidadãos. 

Embora a contagem seja difícil e ca
da anulação deva motivar discussão e 
apelações, considera-se que não será 
viável nenhuma tentativa de fraude. 

Se as assinaturas forem suficientes, 
muito poucos se animam a prever que a 
lei será efetivamente rejeitada pelo 
eleitorado em meados de 1988. Os uru
guaios costumam ser fiéis e estáveis em 
suas opções políticas. Se não houver 
uma mudança de posição, as forças que 
patrocinaram o plebiscito (a coalizão de 
esquerda Frente Ampla, o Movimento 
de Rocha do Partido Nacional, o Movi
mento de Reafirmação Batllista do Par
tido Colorado e o Movimento de Liber-
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clima de tensão e desacato militar, que 
colocará em risco a democracia. Mas, na 
verdade, ninguém sabe se realmente os 
militares não tomarão uma posição em 
bloco para defender um grupo deles. 
Pode ser que não o façam, abrindo as
sim o caminho para um verdadeiro 
ponto final de um problema que os 
afeta como instituição. Também deve
se levar em conta que a unidade dos 
parlamentares que aprovaram a lei_ da 
caducidade não é monolltica. 

Durante os meses da contagem das 
assinaturas e da posterior campanha 
pelo plebiscito, novas fórmulas de solu
ção podem ser negociadas e o mais in
teressado em propô-las é o Partido Na
cional, pois uma polarização poderia 
acabar com sua maioria de centro. Se a 

ciais de 1989. 
Num gesto de respeito à luta contra 

o cancer que o presidente do ·Partido 
Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, está 
enfrentando, a imprensa suspendeu 
momentaneamente as especulações so
bre as candidaturas, mas em caráter 
particular os pollticos não falam de ou
tra coisa. 

Enquanto isso, nas ruas de Montevi
déu, a primavera chegou com uma 'pre
sença cada vez maior de broches nas 
roupas e cartazes nas janelas estimu
lando os poucos indecisos que ainda 
restam, na mão dos quais está decisão 
final a favor ou contra o plebisicito. • 

1 Tripartidária porque o eleltor11do uruguaio ast4 
praticamente dividido em três: entra o Partido Colorado 
(no governo), o Partido Nacional ou "Blamx,• (de centro) e 
a Frente Ampla (de esquerda). 
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URUGUAI li 

Exercendo a democracia direta 
Um movimento de massas sem precedentes está organizando o plebiscito que poderá submeter ao 

voto popular a lei de impunidade. Matilde Rodríguez, presidente da Comissão Nacional Pró-Referendo, 
considera que só assim o futuro da democracia estará garantido 

Beatriz Bissk) 

Q uinhentas e cinquenta mil assi
naturas já haviam sido coletadas 
até meados de setembro passa

do pela Comissão Nacional Pró-Refe
rendo, organizada para recorrer à 
prerrogativa que a Constituição uru
guaia concede aos cidadãos, de sub
meter a plebiscito uma lei aprovada 
pelo Poder Legislativo. 

As 550 mil assinaturas coletadas 
correspondem a 25% do eleitorado do 
Uruguai - ou seja, praticamente atinge a 
meta exigida pela Constituição - o que 
torna esse esforço "uma façanha sem 
precedentes no país", segundo Matilde 
Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, presidente 
da Comissão Nacional Pró-Referendo. 
Viúva do último presidente da Câmara 
dos Deputados antes do .golpe de esta
do de 1973, Héctor Gutiérrez Ruiz (as
sassinado em 1976, junto com o sena
dor Zelmar Michelini e mais.um jovem 
casal de uruguaios, quando estavam 
exilados em Buenos Aires), Matilde Ro
dríguez concedeu uma entrevista exclu
siva a terceiro mundo. Nela, Matilde 
analisa a importância do trabalho po
pular em prol do plebiscito e explica 
porque ele não é - como qualificaram 
alguns dirigentes políticos - uma amea
ça à estabilidade democrática do país. 

Que sentido tem para os cidadãos uru
guaios poder realizar esse plebiscito? 

- A possibilidade de realizar o plebis
cito tornou-se a tábua de salvação de 
um povo desiludido, irritado e muito re
voltado com o que seus legisladores ha
viam decidido. O referendo permitiu ca
nalizar todo esse sentimento para a via 
institucional. Não sei onde teria termi
nado essa frustração se não existisse a 
possibilidade de uma ação positiva e de 
luta pacífica do povo uruguaio. 

Hoje em dia o referendo é um movi
mento de massas importantíssimo e 
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j do nisso e vamos 
iii continuar alguns 
ai mais. Entregues as 

assinaturas, a Corte 
Eleitoral deve con
tabilizá-las. Para is
so não existe um 
tempo previsto pela 
Constituição, mas 
nos disseram na 
Corte que não le
vará mais de dois 
ou três meses. Uma 
vez constatado que 
as assinaturas são 
suficientes, está in
terposto o· recurso 
do referendo e, af, a 
Corte tem de 30 a 
90 dias para convo
car o plebiscito. 

Sofreram algum 
tipo de pressão ou 
ameaça para inter
romper o trabalho? 

- No começo, 

Matilde Rodríguez: •um movimento de massas que deixa,. marcas" 
sim. O governo lan
çou uma campanha 
de ataques muito 

está deixando marcas que possivel
mente, no futuro, sejam um ponto de 
referência na história uruguaia. Mem
bros de todos os partidos políticos estão 
trabalhando juntos, sem nem lembrar 
qual é a militância política de cada um 
fora do plebiscito. Os princípios que 
defendemos, e aos quais não queremos 
renunciar, estão acima de tudo. 

Qual será o futuro desse movimento, 
quando terminar a coleta de assinaturas? 

- A Comissão Nacional Pró-Referen
do terá cumprido seu objetivo quando o 
plebiscito for realizado. Mas as expe
riências vividas pelas pessoas dificil
mente serão destruídas. Estamos plan
tando para o futuro. 

Já estamos há sete meses trabalhan-

duros, de ameaças, tergiversação de 
fatos ou interpretações para fazer as 
pessoas desistirem de assinar. Devo re
conhecer que isso mudou, não sei se 
porque chegaram à conclusão que isso 
não era vantajoso ou porque assumiram 
seu papel de governantes democráticos. 

O Uruguai de ontem e o de hoje 

Qual a diferença entre o Uruguai ante
rior â ditadura, no qual seu esposo teve um 
papel de destaque, e o Uruguai de hoje, no 
qual as circunsMncias a levaram a assu
rrir uma atividade pública? 

- Sinto que atualmente existe nos 
uruguaios uma espécie de nostalgia do 
Uruguai anterior à ditadura. Principal
mente em relação ao tema do poder 



Por todo o país, se organiza espontaneamente a coleta de assinaturas Jorge Arbach 

político. Penso que, naquela época, o 
poder político tinha respostas ou, pelo 
menos, as respostas que os políticos 
davam à população eram aceitas. 

Quando houve os primeiros casos de 
·violação da Constituição, a gente en
contrava no poder político poucas figu
ras, é verdade, mas elas denunciavam 
essa situação com realismo, sem medo. 
Também é verdade que veio a ditadura 
e sabe-se que uma das causas das dita
duras é o caos do quadro político. Eu 
não diria que aquela era uma situação 
ideal, assim como a atual também não 
é. Porque agora não há figuras que fa
çam denúncias; existe um medo implí
cito em todos os dirigentes de dizer as 
coisas como elas são. Parece que cada 
denúncia é um ataque à estabilização da 
democracia. Com esse maldito jogo, 
estamos todos sempre com a boca fe
chada. 

Quando o povo uruguaio reconquistou a 
democracia, havia enormes expectativas, 
principalmente entre os jovens. A frustra
ção que hoje se sente ~ fruto de um ex
cesso de idealismo em relação ao que se 
poderia fazer, uma vez instalado o governo 
constitucional? 

- Infelizmente, o poder político não 
tem estado à altura das circunstâncias. 
Essa é minha opinião pessoal. Possi
velmente não seja fácil, numa primeira 
etapa, depois de 12 anos de ditadura, 
refazer a vida política e mudar a herança 
deixada pelo regime anterior. Mas as 
pessoas estão começando a deixar de 
acreditar no governo, na democracia. 
Isso é muito grave, gravíssimo. Esse 

1987 - N~ 104 

quadro tem que ser revertido o mais 
depressa possível. Todos sabemos o 
que ocorre quando a juventude começa 
a descrer dos políticos. 

Temos que sair das cinzas. A dita
dura não passou em vão, nem para os 
mais velhos nem para os jovens. Nem 
mesmo para os jovens que tiveram a 
sorte de pertencer a famílias onde se 
falava de política e onde os valores fun
damentais foram preservados; são jo
vens que lutaram contra a ditadura, que 
até pertencem a partidos de esquerda, 
mas têm uma cabeça autoritária e verti
calista. Acho que isso leva tempo para 
mudar. 

Nesse sentido, o plebiscito é uma 
oportunidade única de começar a olhar 
para a frente sobre novas bases. Do 
contrário, será difícil dizer à população, 
e em particular aos jovens, que a demo
cracia é o sistema mais adequado de 
governo. 

Os limites do pragmatismo 

Em polftica, se diz que M uma diferen
ça entre o desej~vel e o possfvel. Depois 
do que aconteceu na Argentina, com o le
vante da Semana Santa, vocé pensa que 
no Uruguai M condições de submeter os 
rrilitares ã Justiça civil, se o plebiscito 
vencer? Ou se poderia chegar a criar um 
impasse entre o poder polltico e o milftar? 

- Tem-se usado muito esse argu
mento do pragmatismo polltico. Nós, 
que estamos trabalhando pelo plebisci
to, somos seres sensatos e sabemos o 
que queremos. Não desejamos puni

-r.ões escandalosas ou julgamentos polí-

ticos. 

O povo uruguaio, durante 11 anos, 
aguentou em silêncio a arbitrariedade, 
esperando a restauração da democracia 
para cumprir com o dever de denunciar 
o passado, esclarecer o que aconteceu e 
pretender que algumas responsabilida
des sejam assumidas perante a Justiça. 
Isso foi feito de forma silenciosa, indo 
cada família apresentar sua denúncia 
perante a Justiça civil. · 

Em alguns projetos de lei, alternati
vos ao que tinha sido votado no Parla
mento, se fala em selecionar os delitos 
mais atrozes, mais graves. Pois é justa
mente isso o que, de forma espontânea, 
o povo fez. A "filtragem" jã foi feita an
tes, não é necessãrio que se decrete 
uma lei dizendo que vamos julgar os 
delitos mais graves, porque só foram 
apresentados perante a Justiça os deli
tos mais graves. 

A sensatez do povo uruguaio fez 
uma seleção natural. Só foram apre
sentadas denúncias daqueles casos 
frente aos quais dizemos: "Este não po
de ficar impune porque compromete 
o futuro dos nossos filhos e do nosso 
país". 

Esse é o pragmatismo que o povo 
uruguaio estã decidido a assumir. Mas 
quando o pragmatismo significa que se 
tem que aceitar a prepotência militar, 
ele não serve. A prepotência militar tem 
que ser enfrentada na medida de nossas 
possibilidades. E, de acordo com a 
Constituição vigente, o que podemos 
fazer agora é convocar e.ste plebiscito: o 
povo, trabalhando unido e assumindo 
sua democracia direta. • 
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NICARÁGUA 

Cumprir os acordos de paz 

O governo sandinista adota 
medidas unilaterais que 

complementam as estipuladas 
pelos acordos de paz assinados 

na Guatemala e dão impulso à 
reconciliação nacional 

Mareio Varyas 

A o completar a metade do prazo 
estabelecido pelos pre.sidentes 
centro-americanos no seu plano 

de paz assinado a 7 de agosto passado, 
11a Guatemala, a Nicarágua é o pafs que 
menos dúvidas deixa no cumprimento 
dos acordos chamados "Esquipulas li". 
"A Nicarágua se comprometeu a cum
prir os acordos e o fará", disse o presi
dente Daniel Ortega, poucas horas de
pois de ter assinado o documento, no 
Palácio Nacional da Guatemala. Desde 
ar, o governo sandinista, praticamente a 
cada dia dá um novo passo nesse senti
do. 

No dia 12 do mesmo mês, Ortega 
pediu à igréja católica e aos partidos de 
oposição que escolhessem listas trfpli
ces para integrar a Comissão Nacional 
de Reconciliação - estabelecida pelo do
cumento de Esquipulas 11 -, ressaltando 
a importância dos acordos centro-ame
ricanos e pedindo que lutem para seu 
suce~so. 

Antes da Nicarágua, nenhum dos 
outros quatro pafses da área (Costa Ri
ca, Guatemala, EI Salvador e Honduras) 
tinha tomado essa iniciativa. E conti
nuou sendo o primeiro a dar forma con
creta aos acordos, quando, dez dias de
pois, foram nomeados os membros da 
Comissão de Reconciliação. Uma sema
na mais tarde, instalou-se oficialmente 
o Comitê para começar a trabalhar pela 
reconciliação. 

Juntamente com essas medidas, es-
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Daniel Ortega e o cardeal O bando: juntos, iniciam o processo de reconciliação nacional 

tipuladas nos acordos, o dirigente san
dinista Bayardo Arce, vice-coordenador 
do Diretório Nacional do partido gover
nar:ite, anunciou que "serão dados al
guns passos adicionais, como atitudes 
positivas". 

Também nesse caso, as palavras se 
concretizaram, logo após, em fatos. Foi 
levantada a restrição de que o ex-bispo 
Pablo Vega e os sacerdotes Bismarck 
Carballo e Benito Pitito entrassem no 
pafs, todos eles acusados, há um ano, 
de' traição à pátria por terem apoiado 
publicamente a aprovação de fundos 
norte-americanos em favor cfos con
tra-revolucionários que atacam o pais. 

Carballo e Pitito voltaram à Nicará
gua e, menos de 24 horas depois, já es
tavãm nos púlpitos falando livremente. 
Inclusive Carballo "benzeu" uma festa 
organizada pela administração Reagan 
na residência do embaixador dos Esta
dos Unidos. Quanto a Vega, negou-se a 
voltar e aparentemente preferiu conti
nuar trabalhando com as organizações 
contra-revolucionárias com base em 

Miami, Flórida. 
Os sandinistas também libertaram 

dois militantes da Coordenação Demo
crática Sacasa, de direita, que tinham 
sido condenados a 60 dias de prisão por 
participarem de conflitos com a policia 
durante uma manifestação declarada 
ilegal pelas autoridades. 

A Comissão de Reconciliação (inte
grada pelo cardeal Obando y Bravo, 
pelo vice-presidente Sergio Ramfrez, o 
social-cristão Maurício Dfaz e pelo pas
tor evangélico Gustavo Parajón) já se 
reuniu em várias ocasiões, tendo sido 
eleito como presidente, exatamente, o 
cardeal Ot,ando, um dos bispos católi
cos do pafs que mais abertamente faz 
oposição ao governo sandinista. 

O "diálogo de paz" 

Pquco mais de um mês depois de as
sinados os acordos da Guatemala, o 
presidente Daniel Ortega decretou no
vas "medidas de paz" unilaterais, entre 
elas o indulto a 16 contra-revolucioná-

., 



rios de origem centro-americana, que 
estavam presos, cumprindo penas por 
suas atividades armadas contra a Nica
rãgua. 

Ortega também revogou uma antiga 
lei que permitia ao Estado apropriar-se 
de imóveis abandonados por cidadãos 
que fugiam do país. Embora essa lei, 
chamada "dos ausentes", não fosse 
aplicada hã cerca de dois anos, vãrios 
partidos de oposição a citavam cons
tantemente como "prova da violaçã" ao 
direito de propriedade" dos nicaraguen
ses. 

Outra "medida de paz" 
por Ortega foi uma convo
cação pública e oficial a to
dos os opositores do país, 
"inclusive os que estão am
parados pela anistia", para 
que participem de um diãlo
go nacional iniciado a 5 de 
outubro, em Manãgua. Esse 
diãlogo jã foi aceito por to
dos os partidos políticos (11 
no total) de oposição que 
existem na Nicarãgua. 

anunciada 

do país. 

Essas "comissões de paz" estão sen
do integradas por representantes da 
Cruz Vermelha e dirigentes políticos 
opositores de cada região, sacerdotes, 
líderes locais e até mesmo alguns ex
"contras". Eles têm a missão de facilitar 
o amparo da lei da anistia aos rebeldes 
que desejarem depor armas. 

Além disso, as "comissões de paz" 
poderiam desempenhar um papel fun
damental na eventualidade de se decidir 
cessar fogo parcialmente em algumas 
zonas da Nicarãgua, facilitando o con
tato com forças contra-revolucionãrias 

americanos, realizada em Manãgua, 
apoiou a idéia de se criar "comissões 
internas" em cada país onde se consi
dere conveniente, dando um claro aval 
às comissões de paz nicaraguenses. 

No entanto, a Conferência Episcopal 
da Nicarãgua questionou recentemente 
a validade das comissões de paz, ale
gando que "estão manipuladas pelas 
organizações de massas" sandinistas. 
Essa afirmação foi considerada falsa ou 
pelo menos exagerada por muitos ob
servadores independentes, pois inclusi
ve um bispo católico, o jinotegano Lisí
maco Vilches, é membro dessas comis

à sões e presidente de um 
i comitê regional de paz. 

Parece que o receio da 
Conferência Episcopal é 
provocado muito mais pela 
possibilidade das comissões 
de paz diminuírem a autori
dade do cardeal Obando 
como presidente da Comis
são Nacional de Reconcilia
ção. À margem desses de
talhes, poucos duvidam que 
os comitês regionais de paz 
estejam destinados a ocupar 
um lugar de destaque no 
esforço nicaraguense 
cumprir os acordos 
Guatemala antes do prazo 
de 90 dias. 

Falta de resposta 

Quanto ao jornal diãrio 
La Prensa, fechado em junho 
de 1986 por causa do seu 
apoio à ajuda norte-ameri
cana aos "contras", depois 
de "alguns contatos iniciais" 
entre os diretores do jornal e 
as autoridades, o governo 
autorizou sua reabertura, 
em 19 de setembro passado. 
Quatro dias depois, o presi
dente Daniel Ortega anun
ciou a volta ao ar da Rãdio 
Católica, fechada desde ja
neiro de 1986 (quando tinha 
se negado a transmitir uma 
mensagem oficial). O anún
cio foi precedido por uma 

O chanceler Miguel D'Escoto: ·continuaremos a lutar pela paz" 

Paradoxalmente, apesar 
de ser óbvio que os nicara
guenses estão na dianteira 
do cumprimento de Esqui
pulas li, a Nicarãgua é, ao 
mesmo tempo, o país mais 
prejudicado pela falta de 

reunião do presidente com o cardeal 
Obando y Bravo. 

Apesar da importância de todos es
ses passos, começou a ocorrer em al
gumas regiões do país um fenômeno 
que parece ter tanto ou ainda maior pe
so que os fatos mencionados anterior
mente. 

Trata-se da formação de cerca de 
cem "comissões de paz" nas ãreas mais 
afetadas pelas atividades contra-revolu
cionárias, principalmente nos departa
mentos (estados) nortistas de Matagal
pa, Jinotega e Estelí, e nos departa
mentos de Boaco e Chontales, no centro 
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que operam no interior do país. Essa 
possibilidade foi insinuada pelo diri
gente sandinista e vice-ministro do In
terior, Luís Carrión, que lembrou que 
um fato semelhante aconteceu com os 
índios misquitos da costa atlântica ni
caraguense, hã dois anos. 

As comissões de paz, que são pro
curadas diariamente por parentes de 
"contras", se multiplicam rapidamente 
nas chamadas "zonas de guerra" e pa
recem ser um instrumento fundamental 
no processo de reconciliação na Nicará

gua. 
Uma reunião de chanceleres centro-

respostas positivas aos seus 
gestos de paz. 

Principalmente no caso do governo 
norte-americano, os acordos de paz, ao 
invés de produzir alguma distensão, 
parecem ter provocado uma exacerba
ção tanto da retórica como das ações 
agressivas da administração do presi
dente Ronald Reagan. 

Washington não só se negou a sus
pender a ajuda aos "contras" como 
também, conforme a neva solicitação de 
fundos anunciada para o período fiscal 
que se iniciou no mês passado, se pro
pôs a aumentá-la até um total de 270 
milhões de dólares. Essa quantia é pou-
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Oposição 
apóia medidas 

D O ex-dirigente dos "contras", 
Edén Pastora, mais conhecido 

pelo seu nome de guerra da época da 
luta contra Somoza, "Comandante 
Zero", afirmou em seu exflio na 
Costa Rica que "a abertura demons
trada pela Nicarágua e o cumpri
mento dos acordos de paz significam 
o fim da contra-revolução financiada 
pelos Estados Unidos". 

"Acabaram-se as armas para a 
'contra'", disse Pastora, para quem 
um eventual veto de Reagan ao pro
cesso de paz "seria uma estupidez". 

Desta vez, no entanto, a Casa 
Branca não concorda com Pastora; 
qualificou de "vaga e não-compro
vável" a declaração unilateral de ces
sar-fogo que o governo de Manágua 
anunciou, enquanto o presidente 
Reagan continua sua ofensiva contra 
as iniciativas de paz sandinistas, além 
de conseguir que o Congresso norte
americano aprovasse a lei que auto
rizou a entrega imediata de três mi
lhões de dólares em ajuda aos "con
tras". 

Entre os membros do Congresso, 
a atitude para com as medidas ado
tadas pelo governo de Manágua é 
mais objetiva. "Trata-se de uma evi
dência de que a Nicarágua quer im
plementar o plano de paz da Guate
mala e cumpri-lo", afirmou à im
prensa o deputado democrata Jim 
Wright, porta-voz da Câmara Baixa 
norte-americana. 

Por sua vez, os diferentes setores 
da oposição legal nicaraguense con
sideraram "positivas" as medidas 
governamentais. Representados na 
Comissão Nacional de Reconciliação 
pelo presidente do Partido Popular 
Social Cristão, Maurício Díaz, esses 
setores acham que as iniciativas do 
governo contribuirão "para unificar a 
família nicaraguense". 

"A Nicarágua procura viver em 
paz e harmonia, sem ingerência 
norte-americana", declarou o depu
tado Luís Sánchez, do Partido Socia
lista. 
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O ministro da Defesa, Humberto Ortega: autorização para a volta dos opositores 
Reuter 

A chegada do padre Bismarck Cari>aDo a Manágua: medida positiva do governo 

co menos da metade do que os Estados 
Unidos entregam anualmente a EI Sal
vador, um dos países do mundo que 
mais ajuda recebe dos norte-america
nos. 

Somado a isso, o governo hondure
nho não tem tomado atitudes claras 
para evitar a presença dos contra-revo
lucionários no seu território, um dos 
pontos chaves para a paz centro-ameri
cana. Pelo contrário, de forma descara
da, as forças "contras" continuam 
mantendo acampamentos e desenvol
vendo atividades militares na fronteira 
daquele país com a Nicarágua. 

O ministro da Defesa da Nicarágua, 

general Humberto Ortega, denunciou 
em setembro passado que os Estados 
Unidos continuam fazendo vôos de es
pionagem sobre território nicaraguense 
e mantendo frotas de guerra em frente 
às costas do país. Forças "contras", por 
sua vez, continuaram atacando objeti
vos civis e inclusive assassinaram uma 
jornalista nicaraguense que viajava para 
um povoado onde ia ser constituída 
uma comissão de paz. 

"Mas continuaremos lutando pela 
paz; é uma decisão dos nicaraguenses", 
declarou o chanceler Miguel D'Escoto, 
numa reunião de ministros centro
americanos em Manágua. • 



A componente 
indígena 

Tradições indígenas ancestrais convivem com a sociedade moderna 
nesse _pars sul-americano, identificado culturalmente com 

algumas das ilhas do Caribe 

Serguei Trofimienko 

A Guiana dispõe apenas de três 
estradas asfaltadas. Duas delas, 
razoáveis, correm ao longo da 

costa. A outra, embrenhando-se no in
terior do país, ê engolida pela selva tro
pical, não possibilitando mais do que 
100km de transito suportável. 

Para se ir de Georgetown, a capital, 
ao povoado indígena de Kabakaburi, a 
apenas 200km, junto à nascente do rio 
Pomerun, ê necessário sair de madru
gada e tem-se de vencer obstáculos que 
atrasam muito a viagem, como o trecho 
do percurso que ê feito de barco no 
caudaloso Essequibo. Só que o carro 
não ê transportado num ferryboat e sim 
num arcaico e pitoresco mali, um barco 
de duplo convés que vem dos tempos 
da colonização britãnica e serve de ilus
tração das cédulas nacionais de 20 dó
lares. Trata-se, aliás, do mais respeitá
vel meio de transporte do "país das 
grandes águas", como os indígenas 
sempre chamaram o território que os 
atlas geográficos denominam de Guiana 
(ex-Inglesa). 

São necessárias quatro horas de mali 
para se chegar a Adventuri. Nas muitas 
paradas do percurso, pode-se comprar 
de tudo nos ancoradouros: bolinhos de 
milho quente, relógios de quartzo, ci
garros ou candeeiros a querosene. Em 
Adventuri, uma cidadezinha já com si
nais dos tempos atuais, pode-se ficar 
num hotel que tem o nome impossível 
de "Noites Árabes". 

Não hã grandes extensões desérticas, 
mas o calor ômido torna o clima opres
sivo. leva-se mais algumas horas de 
estrada, margeada pelo verde luxuriante 
da mata, para se chegar a Charity, co
nhecida na região como "a capital do 
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Com pouco mais de 200 mil km2, a Guiana tem um 
mi/Mo de habitantes, descendentes de indianos 
(maioria), africa.nos, indfgenas, chineses 
e portugueses 

contrabando". É daí que partem lanchas 
pequenas e muito velozes para o litoral 
da vizinha Venezuela, lanchas com às 
vezes dois ou três motores de popa que 
podem naufragar nas frequentes tem
pestades ou serem apreendidas pelos 
guarda-fronteiras. Dizem que o risco 
compensa, porque, se a viagem tiver 
êxito, a riqueza ê rápida. O contrabando 
vai dos chicletes às barras de ouro. Para 
se seguir viagem a partir de Charity, ê 
necessário voltar a navegar no rio Po
merun, só que dessa vez numa canoa a 
motor. 

O peso da cultura indígena 

A população de origem indígena da 
Guiana está representada por várias 
grandes nações: os caribes, os arua
ques, os uapichanas e outras. Em 1591 
foi fundada a primeira povoação holan
desa no rio Pomerun. O pequeno grupo 
de plantadores que se instàlou na região 
viu-se na necessidade de respeitar as 
fortes e belicosas tribos aruaques. Os 
colonos holandeses não tiveram outro 
remédio senão ter os índios como alia
dos para se defenderem dos espanhóis 
e para capturarem e manterem os es
cravos negros, trazidos da África • . Ou 

seja, atribuíram funções policiais aos ín
dios. Foi precisamente por essa razão 
que a política adotada nesta parte do 
mundo em relação aos indígenas se di
ferenciou da dos colonizadores espa
nhóis e portugueses. Era proibido redu
zir os indígenas à condição de escravos 
e os seus chefes recebiam presentes 
com regularidade. Assim os,colonos 
pagavam dez machados aos índios pela 
captura de um escravo fugitivo. 

As autoridades britânicas, que to
maram o lugar dos holandeses no sé
culo XIX, mantiveram esse tipo de rela
ção. No entanto, após a abolição da es
cravatura, em 1834, os índios deixaram 
de ser necess~rios e foram praticamente 
esquecidos. As doenças trazidas da 
Europa e o álcool concorreram para que 
o nômero de nativos diminuísse. 
, A independência do país, ocorrida 
em 1970, veio alterar esse quadro. O 
governo da Repôblica passou a ter uma 
atitude mais atenta em relação à popu
lação indígena: foi introduzida a escola
ridade obrigatória e foram instituídas 
bolsas de estudo para os índios pode
rem frequentar os estabelecimentos de 
ensino. Atualmente, por exemplo, há 
quatro chefes indígenas fazendo parte 
do Parlamento da Guiana. 

Conversamos com um deles, Nevil 
Calistro, na viagem atê a nascente do 
Pomerun. A certa altura, na curva do 
rio, surgiu uma canoa conduzida por 
dois remadores, na qual ia um índio nu 
atê a cintura e com ar hierático. Seguin
do uma tradição aplicada nos rios de 
pouco tráfego, o ritmo dos motores foi 
reduzido e houve saudações recíprocas. 
Ficamos sabendo que Nevil Calistro -
membro do Parlamento, representando 
aquele distrito - voltava a Charity de
pois da caça. Ele não deixou passar a 
oportunidade de se gabar dos seus tro
féus de caça - um exemplar de uma va
riedade local de lebre e um pecari (ou 
caititu, um porco selvagem). Depois de 
votos môtuos de "boa viagem", nos se
paramos. 

Por fim, avistamos numa das mar
gens um ancoradouro e um ánimado 
grupo de crianças índias. Era a "Mis
são" Kabakaburi. Essa designação vem 
dos tempos dos missionários ingleses, 
os primeiros europeus a penetrar nes
sas regiões indígenas. Assim, a primeira 
coisa que reparamos em Kabakaburi foi 
o monumento a Cornelius, o primeiro 
índio dessa região a ser aceito no seio 
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da igreja, em 1840, monumento erguido 
bem no centro do povoado. As cabanas 
dos índios quase não têm paredes. São 
lares abertos, com redes. Os atuais ha
bitantes de Kabakaburi, prestando o de
vido tributo à mudança dos tempos, 
vestem calças de linho e às vezes tam
bém camisas, em vez da antiga tanga. 
No entanto, continuam andando descal
ços, apesar da enorme quantidade de 
cobras e insetos venenosos. 

Os aruaques 

O chefe do povoado (tradicional
mente chamado de "capitão") nos fala 
da vida dos aruaques: "O trabalho prin
cipal que existe aqui é a pequena agri
cultura, a colheita de frutas e legumes 
silvestres, a caça e a pesca", declara o 
"capitão". "Nos últimos tempos, come
çou a renascer o artesanato popular, 
cujos artigos têm boa venda em Charity 
e Georgetown: redes, esteiras, peças de 
cerâmica etc.". 

Os índios nos guiaram numa visita 
em volta do povoado e nos mostraram 
as plantações de mandioca - uma cul
tura com fins tão variados como a ba
tata, depois de europeizada. Mostra
ram-nos com orgulho a escola - um 
edifício totalmente moderno, onde se 
reúnem ·para as aulas todas as crianças 
do distrito. 

No dia seguinte, fomos à caça com 
eles. As oito horas que passamos an
dando pelos pântanos, sob um sol ar
dente, à procura de veados, deram-nos 
uma idéia bastante completa do que é a 
caça na selva. Quando já praticamente 
não conseguíamos andar e nos arrastá
vamos por aquela densa e fétida massa 
líquida, nem mesmo uma "viúva negra" 
- terrível espécie de aranha venenosa-, 
que se encontrava perto de nós quando 
paramos para descansar por um mo
mento, nos assustou: já nada fazia di
ferença. Nossos guias índios continua
vam, entretanto, frescos e sorridentes. 
Apenas lamentavam não terem tido 
oportunidade de mostrar aos visitantes 
como eram capazes de abater um veado 
em fuga, com um disparo certeiro de 
flecha. Da próxima vez, conseguire
mos", repetiam com invejável serenida
de. 

À noite, ficamos todos sentados ao 
pé da fogueira, comendo o famoso pei
xe carnívoro, a piranha, assada no es
peto. • 
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COLÔMBIA-VENEZUELA 

Perigosa disputa fronteiriça 
D A Venezuela e a Colômbia quase 

vão à guerra depois de um vio
lento incidente entre navios de 
guerra das duas nações sul-america
nas, nas disputadas águas do golfo 
da Venezuela. O fato ocorreu nos 
dias 14 e 16 de agosto passado, 
quando a canhoneira venezuelana 
"Libertad" surpreendeu duas corve
tas porta-mísseis colombianas, "Cal
das" e "Mariscai Sucre", e ordenou 
que elas abandonassem as âguas que 
a Venezuela considera suas. Os co
lombianos replicaram que estavam 
em águas territoriais de seu país, or
denando por sua vez aos venezuela
nos que se retirassem da área. 

Desejando mostrar uma posição 
de força, as duas armadas pediram 
reforço a seus governos, criando-se 
um choque que quase provoca um 
conflito militar. 

Segundo o governo de Bogotá, 
que solicitou uma reunião de emer
gência do Conselho Permanente da 
Organização dos Estados America
nos (OEA), as corvetas colombianas 
foram hostilizadas por navios vene
zuelanos. "A lancha-patrulha vene
zuelana 'General Salom' cruzou duas 
vezes pela proa da 'Caldas', dando
lhe ordens para sair das águas vene
zuelanas. Enquanto isso, a 'Mariscai 
Sucre' era sobrevoada por helicóp
teros do navio 'lndependiente' ", 
afirmou o embaixador colombiano 
perante a OEA. 

A Venezuela, por sua vez, acusou 
o governo de Bogotá de fazer uma 
provocação ao colocar seus navios 
militares, "pela primeira vez", em 
águas ao sul do paralelo de Castillete, 
"procurando internacionalizar o con
flito", que os dois países vêm tentan
do resolver em vão há várias déca
das. Historicamente, a Venezuela re
jeita a participação de terceiros na 
solução do conflito, exigindo uma 
solução negociada apenas entre os 
dois países interessados. 

Durante os críticos quatro dias de 
tensão, ambos os governos decreta
ram o "estado de alerta geral" de 
suas forças armadas, colocando de 
prontidão seus soldados, mobilizan-

do tropas para a fronteira comum e 
preparando seus aviões e tanques 
para a guerra. 

A primeira consequência foi a si
tuação de emergência que os povoa
dos colombianos da fronteira se vi
ram forçados a declarar, os quais, 
diante do fechamento da fronteira 
decretado pela Venezuela, ficaram 
sem alimentos e remédios, devido à 
sua dependência dos produtos que 
vêm do país vizinho. "Chegou um 
momento em que tivemos medo do 
pior", comentou uma alta fonte co
lombiana. "No terceiro dia, a mari
nha venezuelana suspendeu as co
municações conosco, o que em lin
guagem militar significa a ante-sala 
da entrada em ação; mas, passadas 
algumas horas, venceu o bom sen
so". 

Além da questão da soberania 
sobre a área, o conflito tem um fun
do econômico: os dois países dispu
tam a rica jazida petrolífera da re
gião. O antagonismo latente mudou 
de tom há um ano, quando ao assu
mir, o presidente Virgilio Barco, do 
Partido Liberal colombiano - e um 
conservador na forma de governar -
colocou na chancelaria não um di
plomata, mas um militar reformado 
considerado pela opinião pública do 
seu país como um "duro": o ex-co
ronel Julio Londorio. Nos meios di
plomáticos colombianos é bem co
nhecida a sua decisão de "recuperar" 
o golfo. 

O novo chanceler mudou substan
cialmente os conceitos e a linguagem 
da política externa colombiana. O 
presidente anterior, Belisario Betan
cur - um liberal do Partido Conser
vador-, tinha assinado com a Vene
zuela a chamada "Declaração do 
Arauca", na qual se promovia o 
"diálogo bilateral" para se chegar à 
solução dos assuntos pendentes. 
Com sua nova visão das coisas, o 
atual governo de Bogotá desfez o 
caminho trilhado pelo seu anteces
sor. Agora tem-se que esperar para 
ver como o conflito vai ser encami
nhado, depois desse perigoso prece
dente. 



As dif icaldades 
da integração 

Depois da reunião de cúpula de chefes de Estado 
realizada em Santa Lúcia. renasce o otimismo em relação 

ao futuro comércio regional 

Andrés Serbin 

O comércio inter-regional da Cari
com (Mercado Comum do Cari
be ou Comunidade do Caribe) 

caiu 30%, ao mesmo tempo que as im
portações inter-regionais decresceram, 

' em 1986, 50% em relação ao nível de 
n981, causando o fechamento de indús
trias e um incremento expressivo do de
semprego em toda a região. 

' Nesse contexto, os observadores não 
vacilaram em qualificar a VIII Reunião 

medida anterior, com o propósito de 
contribuir para financiar a produção de 
bens exportáveis, tanto para os merca
dos de fora da área como a nível regio
nal. O Banco de Exportação Caribenho 
será gerido pelo Banco de Desenvolvi
mento do Cafibe. 

O peso da dívida 

Essas medidas, orientadas no sentido 
do desenvolvimento e da integração 
econômica, se articulam com uma das 
preocupações centrais da reunião: a 

de Cúpula de Che
fes de Estado do 
Caribe de língua in
glesa, realizada em 
St. Lucia em 3 de 
julho passado, co
mo a mais positiva 
dos últimos anos. 
Para alguns analis
tas, esse otimismo é 
fruto do acordo a 
que chegaram os 
respectivos repre
sentantes dos 13 
países de expressão 
inglesa membros 
da Comunidade do 
Caribe, de eliminar, 
até fins de setem
bro, qualquer tipo 

Setores estatal e privado promovem o desenvolvimento regional 

de medida que possa restringir o co
mércio inter-regional. 

Em primeiro lugar, decidiu-se criar 
o Caricom Enterprise Regime, com o ob
jetivo de promover o desenvolvimento 
econômico na área, com a participa
ção do setor estatal e do setor privado, 
com base nos investimentos prove
nientes tanto do exterior como da pró
pria região. Pretende-se tentar introdu
zir essa proposta já em 1988. 

Em segundo lugar, a criação do Ca
ribbean Export Bank, que complementa a 
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crescente dívida externa que afeta prin
cipalmente os estados mais desenvolvi
dos do Caribe de língua inglesa. De fato, 
para a Jamaica, Guiana e Trinidad-To
bago, a dívida externa se tornou um 
problema fundamental. 

Não é por acaso que Edward Seaga, 
o primeiro-ministro jamaicano (país 
cuja dívida ultrapassa os três bilhões de 
dólares), tenha feito uma proposta so
bre a possibilidade de rever a mesma e 
que essa proposta tenha sido transfor
mada em documento oficial da reunião 

de St. Lucia. 

No entanto, outros pontos que mere
ceriam um interesse especial para os 
participantes não deram origem a acor
dos semelhantes, e ficaram esperando 
futuros estudos. Ficaram pendentes, a 
possibilidade de estabelecer acordos 
para o desenvolvimento pesqueiro 
conjunto, a criação de uma linha aérea 
para o Caribe oriental e o estabeleci
mento de um Tribunal Caribenho de 
Apelações e de uma Comissão Caribe
nha de Direitos Humanos. Essa última 
idéia, defendida principalmente por Tri
riidad-Tobago e Barbados, apesar das 
reticências da Guiana e da Jamaica, 
provocou uma discussão preliminar na 
reunião. No final,.decidiu-se avançar no 
estudo de sua implementação. 

Essa iniciativa, significativamente, 
mostrou as diferenças políticas que 
historicamente marcaram a Caricom. 
Nesse sentido, chama a atenção a pos
tura do primeiro-ministro de St. Lucia, 
John Compton, em seu discurso de 
boas-vindas aos chefes de estado, no 
qual fez comentários críticos ao conceito 
de "pluralismo ideológico", princípio 
tradicionalmente aceito pela Comunida
de. Essa observação não está dissociada 
da tentativa de unificação política, pro
posta no organismo sub-regional da 
Organização dos Estados do Caribe 
Oriental (Oeco). Essa idéia conta, se
gundo recentes declarações do secretá
rio geral da Caricom, Roderick Ransford, 
com um grande apoio nesse organismo 
mais abrangente. 

As dificuldades da Oeco 

Apesar de Ransford ter assinalado 
que a tendência à integração regional é 
mais forte entre os sete microestados 
que constituem a Oeco - Antfgua e Bar
buda, Domínica, Granada, Montserrat, 
St. Kitts-Nevis, St. Lucia e St. Vincent-, 
onde a criação de uma moeda comum e 
de um Banco Central se associa a uma 
crescente homogeneização social, a 
proposta original de Compton, referen
dada pelo primeiro-ministro de St. Vin
cent, James Mitchell, na reunião da Oe
co, em junho passado, tem encontrado 
junto a esses países cada vez maiores 
obstáculos, principalmente de ordem 
política. 

Os críticos dessa proposta - que, em 
princípio, corresponde às aspirações de 
muitos setores no Caribe oriental - qua-

tercei ro mundo - 29 



Um mercado comum regional 

D A origem da Caricom (Comuni
dade do Caribe) está na Asso

ciação de Livre Comércio do Caribe 
(Carifta), fundada em setembro de 
1966 pelos representantes dos go
vernos de Antfgua, Barbados e Guia
na, depois se incorporando a Jamai
ca, Trinidad-Tobago, St. Kitts-Nevis, 
Anguila, Dominica, Granada, Mont
serrat, St. Lucia e St. Vicent. 

Com o objetivo de transformar a 
zona de livre comércio num mercado 
comum regiona!, a Carifta se tornou, 
a 1 g c!e agosto de 1973, o Mercado 
Comum do Cariçe (Caricom), com a 
participação das ilhas Baamas. 

lificam-na de "decisão unilateral" dos 
governos, sem uma consulta popular 
em seus respectivos países. Se levarmos 
em consideração as limitações atuais à 
migração e à livre circulação de pessoas 
no Caribe oriental (que, entre outras 
coisas, deram origem a um recente inci
dente, quando o governo de St. Lucia 
não quis conceder visto de entrada a um 
dirigente da oposição de Dominical, fica 
difícil falar de um estado unificado que 
consiga se constituir em menos de dois 
anos, prazo proposto para a unificação 
pelos chefes de estado reunidos em ju
nho passado. Em consequência, situa
se nessa mesma linha a crítica de um 
deles, o primeiro-ministro de Antfgua e 
Barbuda, Vere C. Bird, que declarou re
centemente que seu país não cederá sua 
"independência adquirida à custa de 
muitos sacriffcios, em troca de uma fic
tfcia unidade política sub-regional". 

Por outro lado, a posição de Mitchell 
foi aceita com reservas, pois ele decla
rou que uma Oeco unida politicamente 
poderá garantir melhor os interesses de 
segurança dos Estados Unidos na região. 

Apesar de Mitchell não ter voltado a 
abordar esse aspecto da segurança co
mo um ingrediente importante da uni
dade política da Oeco, a frase dita por 
Compton na reunião da Caricom, criti
cando o pluralismo político, ao mesmo 
tempo em que despertou suspeitas, fe
riu algumas suscetibilidades na comu
nidade caribenha de língua inglesa. Esse 
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priRcfpio sempre foi assumido histori
camente como um elemento funda
mental para os processos de integração 
regional, muito antes dos aconteci
mentos de Granada. 

Debate pluralista 

Por sua vez, a falta de consulta a ní
vel popular para decidir sobre a unifica
ção política deu lugar a outras críticas. 
Nesse- sentido, a 11· e 12 de julho passa
do, representantes dos partidos de opo
sição dos estados do Caribe oriental se 
reuniram, por iniciativa do dirigente do 
Partido Trabalhista de St. Lucia, Julian 
Hunte, e formaram um grupo sub-re
gional denominado Scope, cujo princi
pal objetivo é garantir que a unidade 
política ocorra como consequência de 
uma consulta popular efetiva. 

A oposição ar representada cobriu 
um amplo espectro político: desde par
tidos com representação parlamentar 
atê partidos sem representação, numa 
extensa gama de posições ideológicas, 
qualificadas de "verdadeira mostra do 
pluralismo ideológico" da oposição nos 
sete estados da Oeco. O Comitê Coor
denador do Scope, constitufdo na oca
sião, refletiu totalmente as diferentes 
posições. Durante a instalação desse 
comitê, Julian Hunte não teve dúvidas 
em dizer que e! idéia da federação pro
cedia dos Estados Unidos, impulsionada 
pelo Partido Republicano, ansioso por 
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conseguir uma consolidação da direita 
na região. 

Nesse contexto, apesar da decisão de 
se proceder à unificação de forma gra
dual e a partir de consultas populares a 
serem realizadas em cada uma das 
ilhas, o grupo promotor dessa iniciativa 
no interior da Oeco ficou reduzido prin
cipalmente a St. Lucia, St. Vincent e 
Dominica. 

Antfgua mantêm seu ceticismo 
diante da iniciativa, provavelmente liga
do aos seus próprios problemas com a 
corrupção e o tráfico de drogas, en
quanto Granada se debate em sua pró
pria crise política interna, com a polari
zação entre o partido de Herbert Blaize 
no governo e a nova organização políti
ca ctiada por Brizan e Alexis, o Con
gresso Nacional Democrático. De forma 
muito significativa, no entanto, nenhum 
desses dois dirigentes da oposição em 
Granada par1icipou do Scope, tendo 
Phinsley St. Louis assumido a repre
sentação granadina. 

Em consequência, não está clara a 
viabilidade do esquema de integração 
política iniciado pela frustrada Federa
ção das Índias Ocidentais, em 1958. Da 
mesma forma, as possibilidades de se 
avançar nesse sentido, no interior da 
Caricom, encontram, novos obstáculos, 
enquanto o esquema de integração 
econômica mais desenvolvido do orga
nismo sub-regional não dê lugar a esse 
primeiro passo unificador. • 



BARBADOS 

Um golpe 
para o nacionalismo 

A morte do primeiro-ministro Errol Barrow pode 
significar uma mudança de rumo no Caribe 

anglófono, que busca sua autonomia 

A morte, no inicio de setembro 
passado, do primeiro-ministro 
de Barbados, Errol Barrow, pode 

vir a ser um golpe para a onda de na
cionalismo que ressurgiu no Caribe, se
gundo comentários de fontes diplomáti
cas da região. 

Barrow, reeleito em 1986, depois de 
ter ficado afastado do poder durante 
dez anos, tinha sido o primeiro chefe de 
governo de Barbados, depois que essa 
ilha caribenha se tornou independente 
do Reino Unido em 1966. 

Um ano depois da vitória eleitoral, o 
primeiro-ministro, um severo critico da 
política externa norte-americana, conta
va com um sólido apoio político no Ca
ribe de língua inglesa, continuando com 
uma política externa orientada para o 
não-alinhamento, apoio às iniciativas de 
integração e um pragmatismo caracteri
zado por uma clara postura em prol da 
autonomia política da região, sem fugir 
das criticas às fraudes eleitorais na 
Guiana e à fácil submissão dos países 

OCEANO 
PACÍFICO 

os governos caribe
nhos que viam com 
esperanças a Inicia
tiva da Bacia do 
Caribe. 

Num contexto 

da área à política dos Estados Unidos. Enol Banow: parar de mendigar ajuda aos Estados Unidos 

tão pouco propicio, 
Barrow não teve 
dúvidas em assina
lar que os países do 
Caribe insular não 
deviam continuar 
mendigando ajuda 
dos Estados Uni
dos, e sim que de
viam utilizar seus 
próprios recursos 
para resolver seus 
endêmicos proble
mas de desempre
go e pobreza. Ao 
mesmo tempo, 
diante do persis
tente clima de eu
foria diante da Ini
ciativa da Bacia do 
Caribe, o falecido 
líder não titubeou 

Esses temas remetem às característi
cas da política externa dos países cari
benhos de língua inglesa da década de 
60, quando Trinidad-Tobago, Guiana, 
Barbados e Jamaica resolveram esta
belecer relações diplomáticas com Cu
ba, em 1972, aceitando, por sua vez, a 
presença hegemônica dos Estados Uni
dos na região como um fato da realpoli
tik. 

A nova tônica política que Erro! 
Barrow implantou no Caribe de língua 
inglesa, juntamente com o primeiro
ministro James Mitchell, de St. Vincent, 
foi iniciada na conferência anual organi
zada em Miami pelo Comitê de Ação do 
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Caribe e da América Central (Caribbean 
and Central American Action - CCAA). 

A "maré conservadora" 

Vários fatos marcaram a orientação 
pró-norte-americana predominante na 
região durante os últimos anos: a inter
venção militar norte-americana em 
Granada, que contou com o apoio entu
siástico do antecessor de Barrow, 
"Tom" Adams, e dos governos dos paí
ses do Caribe oriental; o desmantela
mento da esquerda caribenha surgida 
na década de 70; o inicio de um drástico 
processo de desideologização e a con
solidação da "maré conservadora" entre 

em declarar que 
esta só seria efetiva se os Estados Uni
dos eliminassem os impostos aos pro
dutos da região. 

Esses questionamentos deram proje
ção internacional a esses dirigentes do 
Caribe de língua inglesa que, sem aderir 
ideologicamente ao Poder Negro nem 
ao marxismo, defenderam desde a dé
cada de 60 uma margem de autonomia 
não só perante a ex-metrópole colonial, 
como também frente à crescente in
fluência dos Estados Unidos na região. 

Nesse sentido, Barrow, um dos mais 
enérgicos adversários das fórmulas im
postas pela Reaganomics, questionador 
do processo de militarização do Caribe 
iniciado e promovido por seu anteces-
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sor e crítico mordaz do sistema de se- .! 
:, 

gurança nacional nascido com a inter- ~ 

venção militar de Granada, vinculou 
muitas de suas propostas a dirigentes 
regionais tão díspares quanto James 
Mitchell, de St. Vincent, e Michael Man
ley, da Jamaica. Com esse último, no 
entanto, fez reviver a linha marcada 
pelo "socialismo democrático caribe
nho", no quadro da ofensiva política ini
ciada pelo dirigente jamaicano depois 
da derrota do primeiro-ministro con
servador, Edward Seaga, nas eleições 
municipais. 

Esses vínculos e essas propostas 
nunca estiveram dissociados de uma 
história política pessoal, numa socieda
de que, por seu conservadorismo e sua 
orientação pró-metrópole, foi denomi
nada de Utt/e England ("Pequena Ingla
terra"). 

Durante 350 anos, a ilha de Barbados 
- capital, Bridgetown - foi ocupada pe
los britânicos, constituindo uma das 
colônias mais estáveis do Caribe, de 
marcada orientação conservadora e an
glófila, dominada por uma elite de 
plantadores brancos com estreitos vín
culos culturais com a Inglaterra vitoria
na. Nesse contexto, a transição para a 
autogestão e a independência, iniciada 
depois da Segunda Guerra Mundial, 
caracterizou-se pela moderação. As 
mobilizações operárias que agitaram o 
Caribe insular entre 1935 e 1937, deram 
origem em .Barbados ao primeiro parti
do político, a Liga Democrática, da qual 
surgiram posteriormente os dois parti
dos majoritários atuais. 

A articulação entre o movimento sin
dical e uma nascente elite política local 
propiciou o aparecimento, em 1941, do 
Partido Trabalhista de Barbados (BLP), 
com Grantley Adams como presidente. 
O crescimento do BLP levou-o, em 
1951, a uma expressiva vitória eleitoral 
que fez de Adams, três anos depois, o 
primeiro-ministro de Barbados. Uma 
nova vitória em 1956 o manteve no po
der enquanto avançavam com a Grã
Bretanha as negociações pela indepen
dência. 

No entanto, as crescentes divergên
cias entre Grantley Adams e um jovem 
dirigente do BLP, Erro! Barrow, origi
naram uma divisão no partido, que le
vou à criação do Partido Trabalhista 
Democrático (OLP), sob a liderança 
deste último. Nas eleições de 1961 e 
1966, o OLP tomou completamente o 
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Membros do Partamento transportam o corpo do ex-primeiro-ministro Enol Banow 

lugar do BLP, de forma que a transição 
para a independência política, concreti
zada em fins de 1966, foi realizada no 
governo de Erro! Barrow. 

A disputa entre os dois partidos pelo 
controle do governo, no entanto, não 
parou ar e ganhou um tom familiar 
quando, em 1976, o BLP perdeu as elei
ções para o OLP, liderado pelo filho de 
Grantley Adams, "Tom" Adams. Apesar 
de, praticamente, não existirem diferen
ças ideológicas entre as duas organiza
ções - identificadas como "social-de
mocratas" -, o governo de "Tom" 
Adams começou a estreitar seus laços 
com os Estados Unidos. 

Essa aproximação se deu no plano 
econômico, incentivando a "estratégia 
de industrialização por convite", basea
da na afluência de capitais norte-ameri
canos e na expansão do turismo. No 
plano político, enquanto isso, procurou
se converter Barbados numa base da 
militarização regional impulsionada por 
Washington, diante do surgimento do 
governo revo1ucionário de Granada em 
1979. 

Crescimento das forças 
armadas 

Esse processo de militarização con
duziu ao crescimento das forças arma
das, com um aumento nos seus gastos 
militares de 3,5 milhões de dólares bar
badianos, no período 1970n6, para 73 
milhões em 1976/83, além de uma cres
cente intervenção na política interna dos 

países vizinhos (em St. Vincent, em 
1979, na Dominica, em 1981, e em St. 
Lucia, em 1983), até culminar com a in
tervenção de Granada· em outubro de 
1983. 

Apesar dessa identificação com os 
interesses norte-americanos no Caribe, 
a economia barbadiana, tradicional
mente estável e em franco crescimento 
em consequência do fluxo turístico, co
meçou a sofrer os embates da recessão 
mundial. O movimento turístico caiu 5% 
em 1981 e 17% em 1982, situação que, 
combinada com os baixos preços do 
açúcar e com o fechamento de algumas 
fábricas norte-americanas, fez aparecer, 
pela primeira vez em duas décadas, ín
dices negativos de crescimento. Parale
lamente, a estratégia seguida por 
Adams de transformar a ilha num 
"centro empresarial internacional", para 
onde pudessem convergir bancos, com
panhias de seguros e manufaturados, 
aproveitando as isenções de impostos e 
os baixos custos da mão-de-obra local, 
não trouxe os resultados esperados. O 
crescimento de 2,9% conseguido em 
1984 coincidiu com um aumento do de
semprego, que chegou a 18,3%, o nível 
mais alto em uma década, e uma alta 
substancial dos impostos para diminuir 
o déficit público. 

É nesse quadro que se situa a vitória 
eleitoral do OLP de Barrow, em maio de 
1986, que abriu novas expectativas ao 
prometer uma drástica diminuição do 
desemprego e dos impostos. • 

A.S. 



LfBANO 

Os atentados contra jornalistas aumentaram. como os que quase matam Hassan Sabre e Elie Maalouf, com menos de uma semana de diferença 

Culpados , 
ate prova em 

contrário 
Os poucos jornalistas que ainda cobrem a guerra civil estão 

sendo acusados pelos extremistas de serem espiões e contra 
eles se fecha o cerco do terrorismo 

Juan Carlos Gumucio 

R ecostado numa poltrona no dé
cimo andar do hospital da Uni
versidade Americana, Hassan 

Sabra faz um esforço supremo para não 
desmaiar e cumprimenta, com leves 
movimentos da mão direita, os amigos 
e colegas que o observam da antecâ
mara. É o primeiro dia em que recebe 
visitas e ainda não lhe avisaram que, a 
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poucas quadras dali, Elie Maalouf, outro 
jornalista, tinha sido gravemente ferido 
nesse mesmo dia, 18 de setembro, nu
ma das emboscadas nas ruas de Beirute 
ocidental. Maalouf era o segundo jorna
lista atacado em menos de urna sema
na. 

Sabra tem o pescoço e a cabeça des
figurados por urna horrível inchação. 
Perde os sentidos intermitentemente, o 
que determina que as visitas sejam bre
ves. Os botões superiores do pijama de 

listas estão desabotoados, talvez para 
evitar que o inchaço e os curativos man
chados o estrangulem nos momentos 
de inconsciência. Ali deitado, com os 
olhos vermelhos corno brasas, que tor
nam maior essa grotesca deformidade 
facial, Hassan Sabra é o retrato de um 
feliz jornalista libanês: dois pistoleiros 
de Beirute tentaram assassiná-lo com 
dois tiros no rosto. E falharam. 

"Por causa do que escrevi - balbucia. 
É por causa do que escrevi. Mas voltarei 
a trabalhar". Do lado de fora, numa sa
linha repleta de ramos de flores, jorna
listas libaneses fumam e conversam em 
voz baixa, corno se estivessem num ve
lório. Num grosso livro de visitas, re
gistraram sua indignação com a mesma 
veemência com que escrevem diaria
mente sobre a tragédia de um pafs que 

· sangra há 12 anos. Ninguém diz, mas 
muitos estão com medo. 

. O atentado contra Elie Maalouf, um 
dos redatores internacionais do jornal 
diário independente An Nahar, aurnen-
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tou os maus presságios. Seria ingênuo 
pensar que os jornalistas dos 13 jornais 
diários e das 12 revistas libanesas são 
vítimas da violência de forças antidemo
crãtieas que detestam a verdade. Muitos 
dos diários têm vínculos com partidos, 
facções e países da região. Diz-se que a 
principal causa do ataque a Maalouf 
foram seus contatos com o partido sírio 
Social-Nacional. Hassan Sabra é o re
dator-chefe da revista Ash Shiraa, se
manário que em novembro passado re
velou a venda secreta de armas norte- • 
americanas ao Irã como parte de um l 
esquema para conseguir a liberdade dos 
reféns norte-americanos presos no Lí
bano. 

o teto. "Ontem, eu a vi. Estã bem. Eu já 
estou melhor, ilhamudulillah". 

Violência: o pão-de-cada-dia 

No mesmo hospital, agora convales
ce Elie Maalouf, ferido a tiros no peito 
por três pistoleiros que interC9ptaram 
seu carro no bairro de Tallet AI-Khayat. 
Ele não estava indo para o trabalho. Os 
jornalistas do Líbano estavam em greve 
exatamente para protestarem pelo 

O próprio Sabra é um intelectual 
progressista que abraça os postulados 
do panarabismo de Gamai Abdel Nas
ser e mantém bons contatos com círcu
los leais ao aiatolã Hussein Montazeri, o 
sucessor designado do aiatolã Komeini. 
Foi exatamente Sabra que divulgou as
pectos inéditos da luta política nas es
feras de poder no Irã e publicou relató
rios exclusivos sobre os reféns ociden
tais em mãos de extremistas pró-irania-
nos. 

" Não levo as ameaças a sério", me 
disse ele jovialmente há três meses, 
quando jã era evidente que o que era 
publicado na Ash Shiraa colocava Sabra 
na lista negra de muita gente, entre eles, 
algumas facções muçulmanas funda 
mentalistas. 

Dias antes do atentado, Sabra tinha 
publicado um editorial no qual criticava 
o Irã e a impassível atitude do Mundo 
Árabe diante do "expansionismo" do 
governo de Teerã. 

grupos clandestinos são publicados mi
nuciosamente. Hã alguns meses, um 
editor que tinha se negado a publicar 
um documento político recebeu uma 
bomba em seu escritório. Estava desati
vada. Junto dos fios soltos do meca
nismo de detonação, encontrou uma 
nota que dizia: "Da próxima vez, vais 
receber um presente de verdade ... " 

A violência é o pão-de-cada-dia do 
jornalismo libanês. Hã repórteres que já 
viram mais batalhas do que multos mili-

cianos da guerra ci
vil. O preço tem si
do alto não só para 
os profissionais lo
cais como também 
para os correspon
dentes estrangeiros 
que vieram a Bei
rute - vários deles, 
para morrer - nos 
últimos 12 anos. 

Os estrangeiros 

Obviamente, o jornalista, cuja gor
dura, calvície precoce e os grandes bi
godes negros lhe fazem aparentar mais 
do que os seus 39 anos, foi mudando de 
opinião com relação às ameaças. Debai
xo do assento dianteiro do Mercedez
Benz branco em que viajava na segun
da-feira, 14 de setembro, estava um fu
zil automático Kalashnikov. O motorista 
mal teve tempo de sacã-lo quando os 
dois pistoleiros fugiram numa moto, 
depois de abrirem fogo através do pãra
brisas. Uma bala destroçou a mandlbula 
de Sabra. Outra atravessou-lhe a gar
ganta e feriu levemente sua filha Nisrin, 
que estava no banco de trãs. 

Ttny Anderson, da AP: há mais de dois anos est6 sequestrado 

Não existe um 
levantamento do 
número exato de 
jornalistas que 
morreram no líba
no, mas diz-se que 
são mais de 30. 
Muitos deles tra
balhavam para 
agências ocidentais 
de noticias. Edward 
Saab, do Le Monde, 
foi morto por 
um franco-atirador 
quando atravessava 
a "linha verde", que 
divide os setores 
cristão e muçulma-:. 
no da capital liba
nesa. Bahij Metni e 
Tufic Ghazzawi, da 
<41deia norte-ameri

"Minha filha estã bem, ilhamudulillah, 
i/hamudu/il/ah (graças a Deus, graças a 
Deus), diz ele, levantando os olhos para 
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atentado a Sabra. Como muitas outras 
medidas inócuas no Líbano, a greve é 
uma mera convenção, porque ninguém 
consegue parar com a ação dos pisto
leiros. 

Nos últimos anos, editores e repór
teres libaneses encontraram a morte 
violenta enquanto cobriam a guerra ci
vil. Vários deles foram sequestrados ou 
ameaçados. A autocensura é um código 
que poucos se dão ao luxo de ignorar. 
Os comunicados de sequestradores e 

cana CBS News, morreram destroçados 
por disparo de um tanque israelense no 
sul do Líbano em 1985. Todos eles eram 
de nacionalidade libanesa. 

Mas, pelo menos quatro jornalistas 
estrangeiros também encontraram a 
morte no Líbano: um repórter da revista 
alemã Stern foi assassinado quando in
vestigava o contrabando de armas. Um 
câmera francês morreu num bombar
deio da aviação israelense em Beirute, 
dias antes da invasão de 1982. Clark 



Todd, da televisão canadense (CTV), 
morreu por causa dos ferimentos pro
vocados pelos morteiros da milícia fa
langista. Sean Toolin, do sema_nário 

1 

londrino Observer, parece que foi vítima 
de fatores pouco ligados à guerra, mas 
que a guerra agrava, por facilitar a im
punidade: conta-se que um assassino 

profissional recebeu o equivalente a 
uma libra esterlina de um homem cuja 
mulher aparentemente mantinha um 
caso com o jornalista. 

Reutsr 

Jt 1 1 li t 

Bernt Debuss-
man, da Agência 
Reuter, foi ferido 
num atentado que 
alguns atribuem a 
agentes sírios. Re
pórteres da UPI, da 
Reuter e da BBC 
foram feridos por 
franco-atiradores. 
Dos reféns estran
geiros que ainda 
estão em cativeiro, 
cinco são jornalis
tas. Terry Ander
son, o correspon
dente-chefe da As
sociated Press, foi 
sequêstrado há 
exatamente dois 
anos e meio. 

AIU 
1 uJ. :w:L.w 

A situação dos 
últimos quatro 
correspondentes o
cidentais em Bei
rute ocidental se 
torna cada dia mais 
perigosa. No mês 
passado, o xeque 
Nasrallah, uma das 
principais persona
lidades do parti
do pro-iraniano, 
o Hezbollah, ou 
"Partido de Deus", 
declarou publica
mente que "todos 
os jornalistas que 
vêm ao Líbano são 
espiões e agentes 
dos serviços secre
tos, ..• enquanto 
não provarem o 
contrário". Culpado 
até que se prove 
a inocência ê um 
princípio comum na 
guerra do Ubano. 
Agora, esse princí
pio se aplica ao re
duzido grupo de 
pessoas que ainda 
se esforçam em ex
plicar a tragédia do 
Ubano ao mundo 

ELP u to secure the RELEA oi our lou 
apped PROFE ORS 

rtaz refere aos professores sequestrados 
Os ref6ns sio de diversas nacionalidades e proflss6es: este ca 58 

exterior. • 

1987 - N~ 104 
terceiro mundo - 35 



BURKINA FASO 

A justiça popular 
As mudanças na estrutura judicial levam 

o povo burquinês a adquirir uma consciência 
ética revolucionária 

Micae/a Ràmada 

e om a mudança de nome de Alto 
Volta para Burkina Faso, em 
1983, esse país - que faz parte 

do Sahel africano e sofre um agudo 
processo de desertificação - inaugurava 
uma etapa dif~rente da sua breve vida 
independente. Essa "pátria de homens 
dignos" - segundo a tradução do neo
logismo Burkina Faso, criado pelo go
verno revolucionário do capitão Tho
mas Sankara - se propunha a superar a 
herança da época colonial francesa e 
dos primeiros governos da etapa inde
pendente, representantes da burguesia 
importadora e das lideranças políticas 
tradicionais, para realizar uma experiên
cia revolucionária com ênfase no social 
no plano interno e uma postura inde
pendente a nível internacional. 

Passados agora quatro anos da to
mada do poder pelo capitão Sankara, 
mesmo os críticos do processo reconhe
cem que embora as mudanças não te
nham se desenvolvido com a velocidade 
prometida, moralizou-se a vida pública 
e promove_u-se um profundo debate 
sobre os caminhos a tomar para garan
tir uma vida digna à população. Com a 
seca que assolou toda a região do Sahel 
nos últimos anos, era difícil que os pla
nos do governo revolucionário pudes
sem ser realizados sem atrasos. 

Entre as "novidades" do processo de 
Burkina Faso - que mês passado com
pletou quatro anos -, talvez uma das 
mais importantes seja a renovação dos 
quadros polít icos. A velha geração, for
mada pela escola colonial e inclinada a 
dar continuidade ao modelo de explora
ção econômica imposto pela ex-metró
pole, foi substituída por um grupo jo
vem, com uma média de 20 a 35 anos 
de idade, que concebe seu país como 
integrado à luta africana atual por uma 
economia cada dia menos dependente 
do exterior e politicamente mais com-
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prometido com as aspirações dos seus 
povos. 

O doutor Sambo Antoine Komy, 
atual secretário de Estado (ministro) de 
Justiça de Burkina Faso, é um repre
sentante dessa geração jovem que está 
no poder. Numa entrevista exclusiva 
a terceiro mundo, o dr. Komy relatou 
algumas das experiências revolucioná
rias que estão sendo implantadas no 
país, em particular a dos Tribunais Po
pulares, por meio dos quais a população 
participa das decisões judiciais. 

Foram estas suas principais declara
ções: 

Há quase quatro anos do inicio do pro
cesso de mudanças no seu pais, como 
avalia essas conquistas obtidas, em parti
cular, do ponto de vista jurfdico? 

- Havia muito que fazer e definimos 
prioridades. Uma delas era a questão 
agrária, por exemplo. E, nesse nível, já 
resolvemos o problema. Hoje, a terra é 
explorada diretamente por quem a tra
balha. Acabou aquela coisa de os donos 
poderem manter suas terras improduti
vas. Em todos os casos em que isso 
ocorria, atualmente há famflias assenta
das que estão se beneficiando com o 
produto do seu próprio trabalho. 

A quem pertence a terra? 
- Pertence ao Estado. A decisão do 

governo de estatizar a terra nos permi
tiu enfrentar alguns dos problemas mais 
angustiantes do nosso país, que é vítima 
de um processo crescente de desertifi
cação. A população das regiões menos 
favorecidas, que trabalha solos de baixa 
produtividade, está sendo transferida 
para terras melhores, com mandado ju
dicial. Nosso país está empenhado em 
chegar à auto-suficiência alimentar, e 
para isso necessitamos de todos os bra
ços, da contribuição de todos os cida
dãos. E os camponeses têm que ter 
boas terras para cultivar. 

Durante o regime anterior, existia a pro
priedade privada. Quais foram os passos 

B. Blsslo 

• 

.• 

Komy: chegar à auto-suficiência alimentar 

dados para se chegar ã situação atual? As 
terras foram expropriadas? 

- Em Burkina não havia grandes 
proprietários de terras. Em geral, eram 
os membros da família que exploravam . 
a terra, que lhes vinha dos seus ances
trais. Isto é, a propriedade era transmi
tida de geração a geração por herança. 
Ainda não se havia chegado a uma ex
ploração capitalista da terra. Por isso, 
não houve necessidade de confisco. Não 
tomamos nem um centímetro de terra 
de ninguém. 

O que interessa ao governo é garan
tir a utilização racional da terra e levar à 
frente, de forma organizada, a campa
nha de reflorestamento do país, um dos 
únicos caminhos que temos para deter 
o processo de desertificação. Plántar 
uma árvore, hoje, em Burkina Faso, é 
cumprir um dever patriótico. É cumprir 
com uma de nossas prioridades. 

Mas, voltando ao assunto da pro
priedade da terra, para nós a estatização 
foi uma contingência, para poder pla
nejar melhor. Mas é possível que no 
futuro adotemos outros sistemas de 
propriedade, privatizando novamente 
toda a terra, ou parte dela. 

Ou seja, que o Estadó} ao ser dono de 
toda a terra, o que faz é dar as diretrizes 



para sua exploração. Mas as formas como 
se concretiza a produção podem ser mui
tas. Por exemplo, pode haver uma coope
rativa de camponeses, uma cooperativa de 
produção? 

- Claro, hã muitas cooperativas em 
Burkina. Nas aldeias, hã camponeses 
que se organizam em cooperativas. E se 
suas terras não são boas, podemos 
transferi-los para outras melhores, a fim 
de facilitar-lhes a produção. 

Qual é a principal produção de Burkina 
Faso, no setor aqrfcola? 

- Produzimos essencialmente arroz, 
sorgo, milho, assim como o Mali, Níger 
e o Chade. Mas a produção de arroz, 
que ê uma das hases da alimentação de 
nossa população, ê insuficiente, temos 
que importar. Por essa razão, estamos 
nos esforçando para aumentar a produ
ção, inclusive por meio da irrigação, 
para ganharmos novas áreas agrícolas. 
Se conseguirmos alcançar a meta de 
não ter que importar mais arroz, po
deremos economizar divisas e tor
nar nossa economia menos depen
dente. 

Em nosso pais, houve muita fome, 
devido à total ausência de chuvas du
rante dois ou três anos. Mas o clima se 
normalizou e nos permitiu voltar a de
fender a meta da auto-suficiência agrí
cola. Nossa aspiração ê que, no caso das 
chuvas continuarem normais, a ajuda 
alimentar externa seja dispensável. Ou 
ao menos que deixe de constituir, como 
atualmente, a parte substancial do que 
comemos. 

Os Tribunais Populares 

Quais são as prioridades do seu mi
nistério, atualmente? 

- No Ministério da Justiça, estamos 
fazendo profundas transformações, 
desde o inicio da revolução de 19R3. 
Creio que a mais importante de todas 
elas foi a criação dos Tribunais Popula
res Revolucionários, que estão funcio
nando desde 1984. Eles nos permitiram 
conscientizar, numa grande escala, nos
sa população e lutar contra todos os 
oue, durante o regime anterior, malver
saram os fundos do Estado. Numa pa
lavra, nos permitiram moralizar a admi
nistração pública. Agora, nem um só 
centavo é utilizado contra o povo ou em 
algum projeto que não garanta à popu
lação um beneficio direto. 

Esses tribunais existem em todas as 
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cidades, inclusive nas aldeias, onde são 
chamados Tribunais Populares de Ape
lação. Eles também existem a nível dos 
diversos departamentos (estados) do 
pais, e ar são chamados de Tribunais 
Populares Departamentais. Esse meca
nismo nos permitiu ampliar a ação da 
Justiça. Agora as pessoas confiam e ao 
mesmo tempo fazem parte dela. Porque 
são as massas populares que exercem a 
justiça, são os membros das aldeias, os 
habitantes do interior, os novos agentes 
da vida jurídica de nosso pais. 

Essa iniciativa foi 1-iem recebida pela 
população? 

- Jâ fizemos um primeiro balanço da 
experiência. Foi altamente positiva e re
cebida com entusiasmo pela população. 

Quais são as causas julgadas pelos 

MALI 

frações que entram nessa categoria, por 
exemplo, casos de agressões com feri
mentos, abandono do domicílio conju
gal - o que ocorre muito em nosso pais 
-, brigas entre vizinhos etc. O que mais 
nos interessa é educar as massas, para 
que adotem um comportamento revo
lucionário. 

Se a esse nível de base não se conse
gue a conciliação, o caso passa para o 
Tribunal Popular Departamental. A esse 
nível não se podem adotar sanções, 
justamente po"rque o objetivo ê formar 
politicamente a população. A "pena", 
uma vez obtida a conciliação, ê fazer al
gum trabalho que redunde em beneffcio 
de toda a comunidade. Pode acontecer 
que o trabalho a ser feito não seja dire
tamente na localidade onde o caso foi 
julgado. Se isso ocorrer, a pessoa julga
da vai durante três ou quatro dias para 
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Tribunais Populares? 
- Isso depende da estrutura. A nível 

das aldeias, ou daquilo que chamamos 
de "setores" - porque os povoados es
tão dividi°dos em setores -, trata-se de 
tribunais de conciliação. Como seu no
me indica, a esse nível nós optamos por 
dar ênfase na conciliação. Hã várias in-

o lugar onde deve cumprir sua "pena". 

E crimes mais graves, como um as
sassinato, por exemplo? 

- Esse tipo de caso não é julgado, 
por enquanto, a esse nível. Estamos 
tentando, ainda experimentalmente, 
ampliar a ação da Justiça Popular, mas 
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em geral crimes mais graves são julga
dos pela Justiça Civil, organizada de 
acordo com os padrões que herdamos 
da época da colonização francesa. 

Por que o governo deposita tanta con
fiança no poder dos tribunais do ponto de 
vista de sua função, digamos, pedagógica, 
formadora de uma consciência polftica? 

- Porque, ao atuar num Tribunal Po
pular, a população vai sentindo como 
deve ser o comportamento ético de um 
revolucionário, vai vendo, em proble
mas que se apresentam no cotidiano, 
como se deve agir vivendo numa co
munidade que aspira a superar a heran
ça colonial e construir outro tipo de so
ciedade. Vão se descobrindo, na prática, 
os deveres e direitos do povo, assegu
rados pelo governo revolucionário a to
dos por igual. 

Os casos de crimes contra a revolu
ção, sat:xJtagens, espionagem etc., como 
são julgados? 

- Para esses casos, há outras instân
cias, compostas por companheiros que 
são eleitos especialmente, entre os que 
integram os Comitês de Defesa da Re
volução (CDR). Os CDR existem tanto a 
nível dos serviços como dos setores, in
clusive a nível das forças armadas e de 
toda a estrutura do Estado. São eles que 
julgam esses casos, seja o acusado mi
litar ou civil. Af são julgados todos os 
atentados contra a segurança do Esta
do. 

Na nossa revolução, a linha divisória 
entre um civil e um militar não é muito 
nftida. Por exemplo, eu não sou militar, 
mas já desempenhei funções militares. 
E atualmente desempenho funções ci
vis, como ministro da Justiça. Em Bur
kina Faso, todo o povo é respons~vel 
pela segurança e todos participam da 
vigilância. Além disso, existe uma cor
poração armada organizada, que usa 
uniforme. Mas não podemos considerar 
que só eles são militares. 

Então, no governo há civis e militares, 
como o próprio capitão Sankara. Qual é a 
relação entre os memhros do gahinete, isto 
é, os ministros do governo, e o Conselho 
Nacional da Revolução (GNR)? 

- Pessoalmente, sou civil e sou 
membro do Conselho Nacional da Re
volução, a máxima instância dirigente 
rle nosso país. Mas nem todos os mem
bros do governo pertencem ao CNR, 
que atualmente age como um partido 
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A ajuda alimentar do exterior permitiu que Burkina Faso enfrentasse a violenta seca 

oficial. Em Burkina Faso ainda não foi 
estruturado um partido da revolução; 
estamos trabalhando nesse sentido, 
mas o processo ainda não está concluf
do. 

A experiência de outros processos 
nos mostra que um partido revolucio
nário é muito necessário. Os partidos 
que existiam antes da revolução desa
pareceram, não responderam ao desafio 
das mudanças que fomos introduzindo, 
já não interpretam mais a realidade na
cional. 

O papel dos CDRs 

Como define a ideologia do processo de 
Burkina Faso? 

- Nós ainda não a definimos, é parte 
das responsabilidades do novo partido 
aprofundar o estudo dessa questão. 
Mas há certos princípios, como o pa
triotismo, que estão muito marcados 
em nossa revolução. 

Do ponto de vista da organização, há 

atualmente, como instância suprema do 
poder, o Conselho Nacional da Revolu
ção, que define toda a política do Esta
do. Depois, vem o governo, a um ntvel 
mais abaixo, que aplica as diretrizes de
finidas pelo Conselho Nacional da Re
volução. Mas existe uma outra estrutu
ra, os já mencionados Comitês de Defe
sa da Revolução, que trabalham em es
treita relação com o CNR; são as estru
turas de base emanadas do CNR. 

Quais são os poderes dos Comitês de 
Defesa? 

- Suponhamos que se esteja deba
tendo um problema nacional. As mas
sas expressam seu ponto de vista por 
intermédio dos comitês e, a partir des
sas recomendações, o Conselho Nacio
nal da Revolução adota medidas con
cretas. 

Os comitês podem exigir e conseguir a 
renúncia de um ministro? 

- Esse caso, concretamente, nunca 



ocorreu até o momento. Mas o que não 
deixa margem a dúvidas é que o Con
selho Nacional da Revolução ouve e le
va em consideração a opinião das bases 
expressas pelos comitês. ' 

A nfvel sindical, que tipo de legislação 
existe? 

- Não temos nenhuma legislação es
pecífica. Mas nosso povo sabe que os 
sindicalistas desempenharam e conti
nuam desempenhando um grande pa
pel na vida de nosso país. Em 1976, to
dos os patriotas, e entre eles um eleva
do número de sindicalistas, convocaram 
o po~o a sair às ruas contra o regime, 
que tinha se tornado antipopular. E 0 

povo saiu em massa às ruas. 
Mais tarde, em 1980, os sindicatos, os 

patriotas e todos os militantes revolu
cionários do país se organizaram para 
derrubar o regime. E venceram. 

Em Burkina Faso, todos sabem que 0 

papel dos sindicatos é decisivo. O di
reito dos sindicatos está assegurado na 
prática. 

Em nosso país existe li herdade de 
reunião, de participação, liberdade reli
giosa, rle expressão, de organização. • 

"Tive o 
privilégio 
de estudar" 
O Magistrado de profissão, 0 dou-

t~r Sambo Antoine Komy, se
cretário de Estado da Justiça, ocupa 
esse posto há um ano. "Como acon
tece com todos os membros da pe
quena burguesia que tiveram opor
tunidade de estudar, pude ler muito, 
escrever, e isso me permitiu ganhar 
uma certa 'bagagem' cultural", expli
ca ele. Mas acrescenta, imediata
mente: "Isso nos obriga a aplicar 0 

que sabemos em favor do nosso po
vo, já que tantos outros não tiveram 
os mesmos privilégios que nós". 

"Em nosso país, todos os mem
bros do Conselho da R~volução têm 

que ser ministros em algum mo
mento", afirma o secretário de Esta
do. Efetivamente, os cargos no mi
nistério são rotativos. E, por isso 
mesmo, a substituição de um minis
tro não significa que sua gestão não 
tenha sido satisfatória. "Achamos 
que, ao saber que terá que sair do 
cargo num prazo não excessiva
mente longo, cada responsável se vê 
obrigado a refletir, a fazer um balan
ço do seu trabalho e a se esmerar em 
ser eficaz. Ao deixar o cargo, passan
do a ocupar outra responsabilidade, 
cada um tem oportunidade de co
nhecer vários campos de atividade". 

Antes de ser ministro, Sambo 
Antoine Komy foi presidente da 
Corte de Apelações, presidente do 
Tribunal de Primeira Instância de 
Uagadugu e presidente do Tribunal 
Popular da Revolução. Também 
ocupou cargo no interior do país, 
sempre no aparelho judicial. 

Do Alto Volta a Burkina Faso 
D Em agosto de 1960, o Alto Volta 

obteve a independência, deixan
do de ser colônia francesa. Maurice 
Yameogo, o primeiro presidente do 
Alto Volta, começou aproximando-se 
dos governos nacionalistas de Gana, 
Guiné e Mali, mas depois mudou de 
orientação e se ligou aos interesses 
econômicos franceses. Yameogo foi 
reeleito em 1965. 

Um ano depois, foi derrubado por 
um golpe militar que dissolveu o 
Parlamento, revogou a Constituição 
e proscreveu os partidos políticos. O 
novo presidente, o coronel Sangoulé 
Lamizana, chefe do estado-rraior do 
exército, governou com poderes di
tatoriais até 1969, quando a vida po
lítica do país se normalizou através 
do retorno dos partidos tradicionais. 

Em 1974, Lamizana acabou com a 
breve experiência democratizante e 
voltou a governar com apoio exclusi
vamente militar até 1978. Não conse
guiu escapar de um golpe de estado, 
em novembro de 1980, quando mais 
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uma vez o pais voltou a viver sob o 
autoritarismo. 

O ex-ministro do Exterior, coronel 
Saye Zerbo, assumiu plenos poderes, 
num momento em que a economia 
do Alto Volta havia chegado ao seu 
nível mais crítico desde a indepen
dência. 

O agravamento da crise política 
causou profundas divergências entre 
os militares, que, em novembro de 
1982, promoveram um novo golp3 
de estado, para colocar no poder o 
major médico Jean-Baptista Oue
draogo. 

Em meio ao ceticismo geral, Oue
draogo, em janeiro de 1983, nomeou 
primeiro-ministro o jovem capitão 
Thomas Sankara, líder dos militares 
que haviam perdido as ilusões com a 
alta oficialidade corrupta e desmora
lizada. 

Descontente com as medidas pro
gressistas de Sankara, em maio de 
1983, o presidente Ouedraogo man
dou demiti-lo e prendê-lo,marcando 

uma nova virada direitista na tumul
tuada política local. A destituição do 
primeiro-ministro contou com aberto 
apoio francês e precipitou uma divi
são ainda mais profunda entre os 
militares progressistas e conserva
dores. 

As profundas divergências surgi
das, no começo de 1983, entre os mi
litares jovens, de tendência progres
sista, e a alta cúpula do exército, toda 
ela comprometida com o sistema 
tradicional e corrupto, explodiram na 
primeira semana de agosto, quando 
o capitão Thomas Sankara liderou 
um movimento golpista que derru
bou o governo do presidente Oue
draogo. 

As mudanças na orientação políti
ca do novo regime foram expressas 
na troca de símbolos pátrios, realiza
da na comemoração do primeiro ani
versário da tomada do poder. A par
tir desse momento, o Alto Volta pas
sou a se chamar República Popular 
Democrática de Burkina Faso. 
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ILHAS FIJI 

O "castelo 
de cartas" 
começa a 

desmo10nar 
O complicado sistema 

constitucional deixado pelos 
colonos ingleses não consegue 
mais impedir conflitos étnicos 

e políticos no arquipélago 

Lopeti Senitutr 

Q uando o tenente-coronel Sitiveni 
Rabuka invadiu o Parlamento 
das ilhas Fiji em meados de 

maio, o episódio foi considerado bizarro 
pela maior parte da imprensa ocidental, 
que viu nele uma ação impulsiva do mi-
litar. Mas, independentemente dos des
dobramentos políticos da crise provo
cada pela invasão do Parlamento dessa 
ex-colônia inglesa no Pacífico, o episó
dio abalou o complicado sistema cons
titucional deixado pelo colonialismo 
britânico e que foi montado para evitar 
conflitos entre os diversos grupos étni
cos que compõem a população do país. 
E isso lança uma série de dúvidas sobre 
o futuro dessa nação de quase 800 mil 
habitantes espalhados em 840 ilhas, das 
quais apenas 100 são habitadas. 

A Constituição das Fiji, vigente desde 
a independência em 1970, prevê um 
Parlamento de 52 membros, 22 dos 
quais são de origem melanésia, 22 de 
origem indiana e 8 dos chamados Elei
tores Gerais, que reúnem europeus, 
mestiços com sangue europeu e, final
mente, os de origem chinesa. Vinte e 
sete dos 52 membros do Parlamento 
são eleitos pelo voto comunal, na se
guinte proporção: 12 indianos, 12 mela
nésios ou fijianos e três eleitores gerais. 
As vinte e cinco vagas restantes são 
preenchidas pelo voto nacional, com 
uma repartição de 10 fijianos, 10 india
nos e cinco eleitores gerais. 

Cada cidadão do arquipélago, ao 
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A manobra golpista de Rabuka (foto) foi criticada tanto dentro quanto fora do pars 

comparecer às urnas, vota quatro vezes. 
Um eleitor fijiano vota, por exemplo, 
num candidato fijiano de sua comuna, 
em outro fijiano de outra comuna, em 
um indiano de outra comuna e final
mente num eleitor geral também de 
outra comuna. Teoricamente, esse 
complicado sistema procura impedir a 
predominância absoluta de uma das 
duas principais etnias do país, mas na 
prática ele dá aos eleitores gerais o po
der de decisão, já que estes acabam 
funcionando como fiel da balança políti
ca. 

Mas o sistema que os ingleses cria
ram com tanta meticulosidade está em 
conflito com a realidade demográfica e 
étnica do país. Se forem tomados como 
base os númerQs do censo realizado em 
1980, os eleitores gerais formam apenas 
4% da população, mas têm 15,4% das 
vagas no Parlamento. Em compensa
ção, os vários grupos de origem mela
nésia formam 44% da população global 
e controlam 42,3% das cadeiras no Po
der Legislativo. Os indianos compõem 
50% da população e também controlam 
42,3% do Parlamento. Por esses dados, 
fica claro que os eleitores gerais têm um 
poder polftico quase quatro vezes maior 
do que o seu poder numérico. 

A questão agrária 

Além dessa diyisão de cargos no Po
der Legislativo, a Constituição das ilhas 
Fiji tem ainda um rígido dispositivo para 
controlar as leis sócio-econômicas do 
arquipélago. Cada emenda constitucio
nal ou lei referente aos direitos do cida
dão deve ser aprovada com no mínimo 
3/4 dos votos do Parlamento eleito pela 
Câmara Alta (Senado), cujos integrantes 
são nomeados pelo Conselho de Chefes 
Tribais, pelo primeiro-ministro e pelo 
líder da oposição. 

Todas as questões ligadas à proprie
dade da terra, política agrícola e fundos 
de desenvolvimento devem, além dos 
3/4 dos membros das duas Câmaras 
Legislativas, ter o apoio de seis dos oito 
membros do Senado, nomeados por 
chefes tribais. Com isso, os fijianos 
controlam tudo o que se refere à agri
cultura, onde além do poder polftico, 
eles possuem 82, 1 % de todas as terras 
férteis do arquipélago. Da parte restan
te, 8,1% são de livre propriedade, 9,4% 
são considerados terras da Coroa britâ
nica (a rainha Elizabeth li é a chefe de 
Estado das ilhas) e 0,2% pertencem a 
grupos étnicos menos importantes. Da 
parte de livre propriedade, os europeus 



controlam 80% e os indianos os outros 
20%, mas ambos juntos possuem ape
nas 1,7% da área agrícola total. 

O sistema deixado pelos ingleses 
atendia, basicamente, às necessidades 
de manutenção do equilfbrio étnico na 
época da independência, mas não pre
viu os desdobramentos posteriores. Os 
fijianos continuaram, basicamente, agri
cultores, mas os indianos foram se con
centrando cada vez mais nas cidades, 
inicialmente como comerciantes, depois 
também como empresários das poucas 
indústrias, para, finalmente, passarem a 
ser hegemônicos também no serviço 
público e no próspero setor ligado ao 
turismo. Daí, resultaram choques de 
interesses econômicos, uma vez que os 
indianos passaram a pressionar por 
uma modernização da estrutura produ
tiva do país enquanto os fijianos não 
querem a alteração de seus hábitos tra
dicionais. 

A própria ampliação do capitalismo 
no arquipélago gerou tensões, uma vez 
que os turistas querem ver o lado exóti
co e tradicionalista da sociedade local, 
enquanto os que lucram com a vinda 
dos estrangeiros querem a moderniza
ção. O sistema também não previu o 
surgimento de sindicatos fortes e rei
vindicativos. 

Os indianos, especialmente, come
çaram a desenvolver a indústria do açú
car e seus derivados, através do cultivo 
intensivo da cana. A ampliação desse 
próspero empreendimento esbarrou, no 
entanto, na rígida distribuição de terras, 
o que acabou levando a questão para o 
Parlamento, onde a extensão de 10 para 
30 anos no leasing das terras de livre 
.propriedade acabou sendo vetada pelo 
Conselho de Chefes Tribais. 

As tensões cresceram ainda mais de
pois de 1982, quando os fijianos, teme
rosos do avanço econômico dos india
nos, apresentaram no Parlamento uma 
proposta de que eles passassem a con
trolar constitucionalmente não só o car
go de primeiro-ministro, como também 
2/3 das cadeiras do Parlamento e 70% 
das bolsas para estudantes secundários 
e universitários. Como era inevitável, o 
problema passou para os partidos polí
ticos. 

Os partidos e a crise 

Na época da independência, os dois 
maiores partidos eram o Partido da 
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Aliança (AP), dominado pelos fijianos, e 
o Partido da Nova Federação (NFP), 
pelos indianos. Nas eleições de 1977, 
surgiu uma dissidência da AP, o Partido 
Nacionalista Fijiano (FNP), com uma 
posição antiindiana. Cinco anos mais 
tarde, apareceu mais um grupo, a 
Frente Única Ocidental (WUF), também 
formado por fijianos, num momento em 
que dentro do NFP se consolidaram 
duas facções, uma "moderada" e outra 
"dura", basicamente antifijianas. Em 
1985, foi fundado o Partido Trabalhista 
(FLP), cujos membros eram em sua 
maioria dirigentes sindicais sem que o 
grupo tivesse características raciais. O 
FLP passou a ocupar o lado esquerdo 
do espectro político do arquipélago, 
defendendo em sua plataforma alguns 
princípios socializantes. Nas últimas 
eleições, realizadas em abril de 1987, os 
partidos AP, FNP e WUF fizeram uma 
aliança conservadora. 

O surgimento do FLP marcou uma 
mudança profunda no quadro políti
co-ideológico do arquipélago, pois sua 
plataforma entrou em choque direto 
com a direita, ao propor a defesa dos 
direitos dos jovens, das mulheres tra
balhadoras, dos desempregados, ao 
mesmo tempo em que adotava uma 
política de não-alinhamento em ques
tões de política externa e favorável à 
desnuclearização do Pacífico Sul. 

Essas posições liberais e socializantes 
do FLP acabaram aproximando os tra
balhistas da velha plataforma do N FP 
(indiano) que no período pré-indepen
dência reuniu os grupos mais ativos na 
luta contra os privilégios coloniais. A 
aliança FLP-NFP venceu as eleições de 
abril, levando ao poder o primeiro-mi
nistro Timoci Bavadra, 52 anos. 

Bavadra, de origem melanésia, com
pôs um ministério onde os indianos 
eram maioria, · provocando com isso a 
irritação da aliança conservadora, que 
passou a acusá-lo de traição étnica. Em 
represália, o líder do FLP começou a in
vestigar o governo anterior, tornando 
públicos vários atos de corrupção e pre
potência, o que aumentou a sua popu
laridade entre os sindicatos e funcioná
rios públicos. 

A resposta conservadora foi a cons
piração golpista, que se materializou na 
intempestiva invasão do Parlamento 
pelo tenente-coronel Rabuka. A mano
bra golpista foi condenada de forma 
quase unânime tanto dentro como fora 
do país, com exceção apenas dos ex
ministros acusados de corrupção. 

Diante do impasse, o representante 
da rainha Elizabeth li assumiu o poder e 
nomeou um ministério provisório com
posto por figuras neutras, para tentar 
ganhar tempo e esfriar os ânimos. O 
delegado real Penaia Ganilau conseguiu 
o que queria, mas a situação está longe 
de ser resolvida (ver Panorama). Ostra
balhistas ganharam definitivamente um 
lugar ao sol na política do arquipélago, 
ao mesmo temp que os indianos do 
NFP, mesmo não aceitando muitas das 
propostas reformistas de Bavadra, vêem 
nele a tão esperada chance de "moder
nizar" a economia de Fiji. Assim, numa 
nova eleição, os dois partidos voltarão a 
vencer, mantendo a crise, q4e está 
evoluindo de um confronto racial para 
um choque ideológico, entre uma bur
guesia urbana e setores oligárquicos 
rurais. • 

* Lopett Senltull ê secretário geral do movimento a 
favor da desnuclearlzação do Pacifico (Nuclear Free and 
lndependent Paclftc). O texto final foi editado por Carlos 
Castilho. 
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ÍNDIA 

A outra , 
para1s0 

face do 
turístico 

o pescado - e o fim do direito a usar as 
praias para encostarem suas embarca
ções. 

Pescadores, camponeses e arquitetos se unem para evitar 
a destruição da terra e da cultura goanesas, comprometidas 

pela decisão de atrair o turismo de luxo 

"Fora, forasteiros" 

Enquanto esses problemas afetam a 
população rural da costa, os goaneses 
que vivem nas cidades sentem o peso 
da demanda dos complexos turísticos 
sobre os já escassos recursos de água e 
eletricidade da região. O arquiteto Lúcio 
de Miranda (cujos nome e sobrenome 
refletem os quatro séculos de domínio 
português em Goa) diz que "cada hotel 
de cinco estrelas usa uma quantidade de 
água equivalente ao consumo de quatro 
povoados goaneses. Por isso, os goane
ses se opõem aos planos de construção 
de novas piscinas, jardins e recintos 
com ar condicionado". 

Rajiv Tiwari 

E sta foto das Baamas foi tirada 
em Goa, na Índia", anuncia 
uma propaganda turística do 

governo indiano para promover a ima
gem de praias ensolaradas e frescas 
águas azuis do estado de Goa, a ex-co
lônia portuguesa situada na costa oeste 
da Índia. Mas, ultimamente, nem tudo é 
tão plácido como apresentam. 

A foto, com um típico panorama 
"turístico" de mar calmo, areias doura
das, barracas de praia e estrangeiros 
estirados ao sol, é parte da campanha 
"Na Índia, você verá o mundo", lançada 
no ano passado para atrair as sonhadas 
divisas do mercado turístico internacio
nal e incentivar o turismo de luxo inter
no. 

No entanto, desde junho último, as 
coisas em Goa não estão sendo tão pa
radisíacas como os promotores tentam 
convencer os visitantes em potencial. Os 
105km de praias e palmeiras da costa 
goanesa já estão repletos de balneários 
e muitos dos seus habitantes parecem 
insatisfeitos com os planos do governo 
local de transformar seu litoral num 
cinturão de luxuosos hotéis '!cinco es
trelas". 

Pescadores, fabricantes de cerveja de 
palmeira de baixa fermentação - conhe
cida como Toddy - e camponeses se 
uniram a arquitetos, advogados, educa
dores e jornalistas para evitar o' que 
consideram "uma apropriação da terra, 
da cultura e da ecologia goanesas". 

Uma ativa organização chamada Ja
grut Goemakaranchi Fauz-JGF (Exército 
de Goaneses Acordados) começou a 
reivindicar a total proibição de novos 
hotéis de luxo em Goa, diante do pro· 
jeto de se construírem 20 novos esta
belecimentos até o ano 2000, anunciado 
em maio passado pelo governo esta-
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dual. O JGF exige também que se para
lise a expansão dos 15 hotéis e balneá
rios de luxo já existentes. 

No norte de Goa, furiosos fabricantes 
de Toddy, que perderão seu meio de vi
da se for construfdo um complexo bal
neário de 15 milhões de dólares proje
tado para a cidade de Canacona, conse
guiram paralisar o projeto depois de di
versos choques com os trabalhadores 
trazidos de Bombaim. 

Em Majorda, Goa central, formaram
se comitês nas aldeias para protestar 
contra a projetada apropriação das 
praias, onde seus pescadores traba
lham, para o com-
plexo hoteleiro da 
cadeia norte-ameri
cana "Hollyday 
lnn". "A principal 
causa do conflito foi 
a tentativa de des
pojar a população 
local dos seus di
reitos tradicionais 
aos recursos do 
ecossistema cos
teiro, do qual sua 
vida depende há sé
culos", disse um 
militante do JGF. 

O "despoja-

Oceano Indico 

Cerca de 500 mil turistas visitam Goa 
a cada ano, 50 mil dos quais vindos do 
exterior. Para 1990, espera-se que pas-

CHINA 

Golfo de Bengala 

SR LANKA 

mento" a que ele se 
refere inclui a perda 
do acesso às praias 
e às palmeiras de 
Toddy que af cres
cem, limitações ao 
processo de seca
gem de peixe na 
areia - trabalho que 
provoca mau chei
ro, mas é indispen
sável para que os 
pescadores possam 
conservar e vender 

Goa foi colónia portuguesa desde princ(pios do século XVI até ser anexada A 
União Indiana em 1961, depois de r/Jpida operação militar. Foi administrada 
diretamente pelo governo central de Nova Dé/i até que a 30 de maio 
passado tomou-se um estado federativo de pleno direito 



- -' _;,.;....:::::; 
A decisão oficial de transformar as praias numa sucessão de hotéis de luxo enfrenta a resistência dos pescadores Roberto Bissio 

sem de um milhão. Goa é um dos últi
mos refúgios dos hippies dos anos 60, 
que começaram a chegar desde a 
guerra do Vietnã, atraídos pela calma 
tropical e pela facilidade em adquirir 
drogas leves e pesadas. 

O plano de urbanização está sendo 
realizado por técnicos de outros estados 
da Índia, razão pela qual a reação local 
contra o desenvolvimento turístico ad
quire em muitos aspectos a característi
ca de um confronto entre goaneses e 
"forasteiros". Mas o pai do plano turís
tico que se pretende promover no esta
do é o próprio ministro estadual de Tu
rismo, Proto Barbosa, alvo principal do 
movimento antiturístico. 

O caricaturista Alexyz, muito popular 
em Goa, publicou uma série de dese
nhos intitulados "Fábulas de cinco es
trelas", satirizando os planos do gover
no. 

"Temos que lutar contra todos os 
que querem vender Goa por algumas 
moedas de prata aos turistas, aos urba
nizadores e hoteleiros de fora do esta
do", declara Rajan Narayan, diretor do 
jornal diário The Hera/d. "Os goaneses 
não vêem problema em compartilhar 
com outros cidadãos do país os dons 
que a natureza lhes deu, mas o que está 

1987 - N2 104 

acontecendo nos faz temer que nos tor
nemos estranhos em nossa própria ca
sa", acrescentou. 

Com menos de 10 milhões de habi
tantes, a economia de Goa tem uma 
grande dependência de suas reservas 
minerais e de sua pequena indústria. No 
entanto, ambas não chegam a gerar re
ceitas suficientes para que o estado pos
sa sobreviver sem depender do governo 
central. 

Remédio de pronta ação 

O plano de Barbosa de potencializar 
o turismo é considerado como um "re
médio de pronta ação" para resolver os 
problemas financeiros do estado e tam
bém atrair divisas para a Índia. Mas os 
goaneses não aceitam ser descritos co
mo "sempre prontos a cair na música e 
na dança, a comer e beber, a qualquer 
hora", como dizem os folhetos turísti
cos. 

O militante da JGF denunciou um 
folheto de um hotel que diz que seu 
bem-abastecido bar também tem ceveja 
de barril, mas por um erro ortográfico a 
frase em inglês fica algo assim como 
"cerveja da seca", exatamente quando 
Goa acaba de ser declarada em estado 

de emergência pela falta de chuvas. As 
suscetibilidades chegaram a tal 
ponto que um simples erro tipo
gráfico joga mais lenha na foguei
ra. 

Os opositores do plano turístico 
afirmam que suas origens remontam a 
um estudo realizado em 1973 pelo Pro
grama das Nações Unidas para o De
senvolvimento (Pnud). Segundo a JGF, 
"o relatório é um exemplo da forma 
como a indústria do turismo de luxo vê 
o mundo: como uma mercadoria que 
pode ser alterada para satisfazer o gosto 
dos ricos e ser entregue embrulhada 
para presente, sem considerar o ponto 
de vista da população local". 

O arquiteto Sarto Almeida sugere 
uma alternativa: desenvolvimento turís
tico a nível das aldeias e povoados, com 
complexos hoteleiros administrados por 
cooperativas locais, auxiliadas com cré
ditos e assistência técnica do governo. 
Mas essa idéia não parece ter o bene
plácito das autoridades. 

Enquanto isso, os aldeãos de Goa 
estão organizando a resistência à com
pra de terras com o lema: "Hoje é comi
go, amanhã vai ser contigo", uma po
pular inscrição nos túmulos dos cemité-
rios _goaneses. • 
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Chamorro: ·aueremos fazer um jornal de massas com importante carga informativa .. 

i definiu nada, nem que tipo de jornal de
~ via ser. Simplesmente, fizemos". Quem 
g explica isso é Carlos Fernando Cha? 

morro de Pedro Joaqufn Chamorro), 
atual diretor de Barricada, órgão oficial 
da Frente Sandinista da Nicarágua. 

Durante sua recente visita ao Rio de 
Janeiro, Chamorro esteve na redação 
central de terceirc mundo e fez um mi
nucioso relato da história e do pape,!" de 
Barricada no processo nicaraguense. 

Os primeiros passos 

"Nos primeiros tempos, o diretor fi
cava uns dias no jornal e logo era 
transferido para outra atividade. O pri
meiro diretor foi Carlos Carrión, que 
depois foi responsável pela Juventude 
Sandinista e agora é o responsável pelo 
Partido em Manágua. Em seguiqa, foi 
Julio López, que atu~mente é chefe tle 
Relações Internacionais da Frente. De
pois, foi Leonel Espinoza. 

A palavra como arma 

"A missão de Barricada nos primeiros 
tempos era contribuir para o estabele
cimento da ordem. Tinha-se que come
çar a informar as pessoas quais eram as 
novas _regras do jogo, quais eram as leis 
qúe estavam sendo estabelecidas, o 
Estatuto da República. Sobretudo, ti
nha-se que construir uma revolução, 
organizar-se, trabalhar, produzir. Tí
nhamos que procurar criar uma nova 
mentalidade e nova consciência. Mas 
nós aprendemos rapidamente que, em 
termos de comunicação, esse primeiro 
impulso político vai se esgotando. Che
gou um momento em que a retórica 
estava por demais carregada e o tom do 
jornal era muito dirigido a nós mesmos, 
panfletário demais. 

A experiência do jornal "Barricada", seu papel na 
revolução sandinista e suas limitações, nas reflexões do 

seu diretor, Carlos Chamorro 

A/do Gamboa 

N a época de Somoza, o sandi
nismo não tinha nenhuma pos
sibilidade de expressão legal, 

mas mantinha uma publicação clandes
tina, iniciada pelos próprios dirigentes 
da revolução (Fonseca, Ortega, Borge). 
O jornal inicialmente se chamou Trin
chera, depois, Unídad Revolucionaria, E/ 
Sandinista, Rajo y Negro. 

"Quando, em 1979, se criou Barrica
da, procurou-se fazer coincidir duas 
tradições: a da imprensa clandestina e a 
que se poderia chamar de 'jornalismo 
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profissional, honesto e democrático da 
Nicarágua'. Muitos jornalistas que co
meçaram a fazer o Barricada vinham da 
rádio e alguns tinham trabalhado no 
velho jornal diário La Prensa, que era 
dirigido por Pedro Joaqufn Chamorro, 
assassinado pela ditadura de Somoza, e 
que nessa etapa tinha posições políticas 
progressistas e democráticas. 

"Barricada surgiu como tudo na re
volução: de um dia para o outro, to
mou-se a decisão de fazer um jornal. 
Convocou-se um grupo de compa
nheiros para que se encarregassem des
sa tarefa; os equipamentos do jornal de 
Somoza foram recuperados, mas não se 

"Nessa época, em 80 ou 81, o La 
Prensa já estava nas ruas, com uma 
orientação muito forte de direita. Foi 
o La Prensa que nos colocou o desafio 
de fazer um jornalismo partidário muito 
diferente. Tivemos que enfrentar uma 
luta muito dura com o novo La Prensa. 
Primeiro tivemos uma fase em que es
perávamos para ver o que o La Prensa 
dizia e aí víamos como responder. De
pois, fomos aprendendo que isso não 
adiantava nada, que precisávamos de 
uma posição ofensiva na luta ideológica, 
onde pudéssemos mostrar as realiza
ções da revolução e não ficar respon
dendo aos ataques da direita. Creio que 

.. 



• 

foi por volta de 1982 que essa idéia foi 
amadurecendo, uma concepção dife
rente do jornal, não dirigido exclusiva
mente aos militantes da Frente e sim 
um jornal de massas. E para ser de 
massas, um jornal tem que ter uma car
ga informativa importante. As pessoas 
têm que sentir a necessidade de ler esse 
jornal e de procurá-lo para poder se 
informar e também se formar." 

A guerra e a cobertura jornalística 

"Quando começam a acontecer as 
primeiras agressões contra-revolucio
nárias maciças, por volta de 82/83, dá-se 
uma situação nova na Nicarágua: como 
enfocar as notícias da guerra. Obvia
mente, a informação militar exige um 
certo grau de cen
tralização, de dire
ção coordenada por 
quem dirige a 
guerra, que é o 
exército. Era o 
exército que envia
va os relatórios mi
litares, que emitia 
os comunicados - e 
ainda faz isso - on
de os fatos eram 
registrados. Mas is
so não dava idéia 
para as pessoas da 
gravidade da situa
ção. 

"Então, quatro 

"Nessa época, além de imprimir Bar
ricada e o suplemento de cultura Venta
na ("Janela"), também criamos um se-...,. 
manário esportivo, que circula como 
publicação à parte, Deportes, que tem 
muita penetração. Também imprimi
mos La Semana Cómica e publicações de 
organizações populares, de sindicatos, 
das forças armadas e milhões de exem
plares de livros didáticos, como parte de 
um programa do Ministério da Educa
ção." 

A cobertura internacional 

"Em relação à informação interna
cional, para nós fica muito difícil nos 
abstrairmos do conflito Nicarágua-Es
tados Unidos. Existe no Barricada um 

los Estados Unidos com a sua 'agressão 
radiofônica' contra nossa revolução. Na · 
Nicarágua são captados mais de 70 si
nais de rádio e nove de emissoras es
trangeiras de televisão. A isso some-se 
a transmissão das rádios que não são 
comerciais e estão dirigidas contra a Ni
carágua, instaladas pelos 'contras' em 
Honduras, EI Salvador e Costa Rica. 
Elas têm grande potência e podem ser 
ouvidas em muitas partes do nosso ter
ritório. Mas a principal desvantagem 
que eles têm é que estão fora do país e 
não têm possibilidade de acesso a in
formações verídicas; não sabem o que 
as pessoas pensam, dizem, sentem e 
querem opinar ou criticar. A estratégia 
para contrabalançar isso não foi impedir 
que esses sinais penetrem - inclusive 

porque não temos 
como fazer isso em 
termos técnicos - e 
sim desenvolver 
fundamentalmente 
uma rádio partici
pativa, onde as pes
soas possam se ex
pressar, onde a 
programação não é 
fechada e sim 
aberta, onde o povo 
possa opinar, criti
car, trocar expe
riências e se comu
nicar entre si. 

ou cinco dos me
lhores jornalistas da 
redação se torna-

O dillrio ·Barricada" é montado na oficina local: uma experiência inovadora 

"Em relação à 
televisão, na Nica
rágua não tivemos 
nenhuma experiên-

ram correspondentes de guerra e pas
saram um mês e meio na frente de 
combate. Foi esse fato - poder transmi
tir às pessoas as vivências dos comba
tentes, as ações de guerra, as limitações 
materiais que passa o combatente - que 
permitiu que o trabalhador da cidade se 
informasse sobre a situação nacional. 
Essa tarefa foi uma das que mais mar
cou a personalidade do jornal. 

"Em 1982, o jornal já tinha uma tira
gem de 30 a 40 mil exemplares, e esse 
número foi crescendo até que em 1985 
ultrapassou os 100 mil exemplares. Mas 
o crescimento da circulação não pode 
ser atribuído exclusivamente aos méri
tos de Barricada. Ele está ligado ao de
senvolvimento da consciência e à politi
zação do povo. 
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volume muito grande de informações 
sobre a política externa da Nicarágua e 
sobre a problemática que a cerca, mas 
muito pouca sobre o restante do mun
do. Nos últimos anos, porém, ao perce
ber esse fato, ampliamos consciente
mente o espaço de informação interna
cional, procurando aproximar um pouco 
mais os nossos leitores da luta de ou
tros povos, aproximá-los da África, da 
Ásia, do restante da América Latina. In
clusive dos próprios países socialistas, 
com os quais, apesar de existir uma co
operação importante, fica difícil estabe
lecer um processo de intercâmbio in
formativo que seja atraente para o lei
tor. 

"Um dos desafios que tivemos e ain
da temos de enfrentar é o colocado pe-

cia anterior de tele-
visão nacional, mas já temos feito muita 
coisa, algumas de qualidade, como do
cumentários, programas dramáticos, 
infantis, políticos e de debate, algumas 
séries nacionais. Mas eu acho que a te
levisão é o espaço de mais difícil trans
formação porque se tem de descobrir as 
leis do entretenimento e de que manei
ra, através desse instrumento, podem 
ser recriados novos símbolos, novos 
valores revolucionários sem que se faça 
um panfleto na televisão. Na Nicarágua, 
já avançamos muito nesse campo, mas 
não é uma tarefa fácil, com resultados 
imediatos." 

Os meios diante da crise 

"No seminário do qual participei re
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A luta política do povo nicaraguense se reflete nas páginas de •Barricada• 

centemente, eu disse que os mídias na 
Nicarágua foram mais úteis para a luta 
política do que para a ideológica 
e atribuí isso a um problema 
de desenvolvimento: é mais fácil 
enfrentar e travar a luta política 
(que também é ideológica) quando 
os conceitos são formulados por 
sujeitos políticos visíveis do que 
quando se trata de debater pro
blemas ou conceitos que estão no 
próprio interior da revolução. Por 
exemplo, enfrentar problemas co
mo o da crise econômica exige evitar 
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que se desenvolva no povo a mentali
dade do 'salve-se quem puder'; é neces
sâ ri o que surja uma concepção de 
solidariedade popular e coletiva: 
'enfrentemos todos juntos a crise 
econômica'. 

"Esse trabalho educativo, de forma
ção do povo, requer um esforço expli
cativo e também um esforço ideológico 
para desenvolver novo~ comporta
mentos, novas atitudes sociais nas pes
soas. Até certo ponto, o fato de se ter 
decretado o estado de emergência e de 
terem sido impostas restrições às ex-

pressões políticas da direita, colocou um 
desafio diferente para a Imprensa. Va
mos continuar desenvolvendo a luta 
ideológica, mas agora as coisas não são 
tão visíveis, as posições que podem 
retardar o avanço da revolução não são 
expressas tão facilmente. E isso requer 
um nível tanto político quanto profis
sional na imprensa, que eu acho que 
estamos adquirindo. 

"Mas isso traz um outro ponto inte
ressante para reflexão: a concepção dos 
meios de comunicação na Nicarágua 
como um instrumento complementar 
de poder, e como um instrumento de 
apoio à condução política das forças 
partidárias. Porque também houve uma 
tendência à autocomplacência. Isso não 
é um problema só dos jornalistas, é um 
problema das instituições governa
mentais que recorrem - e na Nicarágua 
isso existiu - à utilização dos meios co
mo instrumento de divulgação' das coi
sas boas que determinado ministério 
fez. Os meios ficam girando em torno 
das atividades dos organismos dirigen
tes. Hã uma grande distância entre ter 
essa ênfase de 'meio divulgador de ati
vidades' e ser meios que contribuam 
para a condução política das mas
sas. 

"Todos esses temas políticos, ideo
lógicos, que têm relação com o proble
ma da comunicação foram discutidos 
num seminário de dois dias de trabalho 
com o comandante Bayardo Arce (aliás, 
um ex-jornalista). Não foi uma discus
são que tivemos exclusivamente, nós, 
jornalistas: foram convocados dirigentes 
do Partido das diversas regiões do país, 
dirigentes sindicais, membros do go
verno, responsáveis pela política exter
na e pelo exército, para que o tema fos
se analisado não como um problema 
dos jornalistas e sim de todo o país. 

"Os resultados imediatos dessas 
reuniões foram a criação de uma nova 
consciência nos diferentes setores em 
relação ao papel dos meios de comuni
cação e a formulação, a partir de alguns 
documentos discutidos, de uma série de 
propostas que estão na agenda do Di
retório Nacional para serem estudadas 
em breve. Aí é analisado um conceito 
comum sobre os meios de comunica
ção, são definidas suas prioridades para 
o momento e são colocados problemas 
organizacionais, materiais e de quadros, 
que têm que ser resolvidos para se po
der alcançar os objetivos propostos." • 



E stá se constituindo em fe
nômeno a presença cres
cente de brasileiros em 

Portugal, numa inversão de mão 
do tradicional fluxo migratório 
entre os dois palses. Hoje, mais de 
20 mil brasileiros vivem em Por
tugal e a lista de pretendentes a se 
estabelecerem lá cresce a cada dia. 

Acima da simples curiosidade, 
vale tentar definir as condições 
que determinam a salda de tantos 
brasileiros para as terras lusas, em 
busca de uma nova vida. O vasto, 
múltiplo e potencial Brasil es-

Brasileiros 
.:F. invadem 

~ I, Portugal 

A QUEM INTERESSA A SUSPENSÃO? 

tará apresentando alguma faceta de limite que abala o ânimo e os pla
nos de tantos jovens7 Haverá alguma parcela de descrença nessa via
gem, que muitos definem como uma busca de futuro, provavelmente 
sem retorno? 

Já se lembrou muito a evasão dos futebolistas, como uma conse
quência da crise que ronda nosso esporte mais popular e que se mostra, 
de corpo inteiro, agora nos campeonatos nacionais das divisões colori
das e na baixa frequência aos estádios. Em Portugal, há um time com 
oito brasileiros e não existe equipe sem ao menos um brasileiro. Mas, o 
drama do mundo da bola era coisa sabida há muito tempo. 

Era desconhecida, porém, uma tensão que propiciasse o êxodo de 
profissionais de outros setores - de pintores da construção civil a enge
nheiros e industriais - e de jovens que se sentem desesperançados em 
sua própria terra. 

A reportagem especial, que nos traz a novidade, é uma contribuição 
à reflexão, pois acreditamos que a descoberta de Portugal pelos brasi
leiros, mais do que um acontecimento capaz de produzir boas anedotas 
- agora, naturalmente, dos portugueses com os "brasucas" - é urna das 
cenas de um "filme" chamado Brasil, que, por sorte, ainda está sendo 
rodado e pode - e deve - chegar a um final feliz. 

Outras cenas desse filme são apresentadas ao leitor neste Suplemen
to: os efeitos da moratória, que parecem estimular, pela primeira vez, o 
ãnimo de negociação dos credores; a configuração que vai adquirindo o 
sistema financeiro brasileiro, caminhando para a oligopolização; as 
tempestades que sacodem, quase a cada dia, a Constituinte; o passo à 
frente no domlnio da tecnologia nuclear e sua advertência, o dramático 
acidente à Tchernobyl de Goiânia, com dezenas de pessoas atingidas 
pela radiação, e as razões das estatais. No âmbito cultural, o leitor co
nhecerá o pensamento de Leon Hirszman sobre a crise do cinema bra
sileiro e verá como o cinema pode ajudar a causa indígena, uma luta 
pela identidade continental. 
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j que ainda não fize
- ram tal opção, pa

rece estar ajudando 
a abrir caminhos 
novos na análise da 
questão. "Eles pa
recem muito confu
sos", constatou 
Bresser, admitindo 
ser isso um bom si
nal. 

Pagamento 
simbólico? 

Bresser: fim da moratória sõ com acordo pleno Baker: já levando em consideração as propostas 

O quadro não 
deve ser visto com 
um otimismo su
perficial. Na reali
dade, a quebra ini
cial do gelo às posi
ções brasileiras po
de decorrer de um 
jogo, em que estão 
sendo considerados 
aspectos de extre
ma gravidade e no 
qual ressalta a in
flexibilidade do go
verno brasileiro, 
como decorrência 
da impossibilidade 
concreta em saldar 
os compromissos. 

• Credores começam a negociar 

Os efeitos da , . 
mora torta 

As negociações retomadas em setembro vão se estender até o final de outubro, 
mas não se aguarda avanço significativo antes de março próximo. Por enquanto, 

os banqueiros já admitem pensar nas propostas do Brasil, que consegue 
formar uma frente de devedores com o México e a Argentina 

Ao mesmo tem
po, não existe ainda 
uma posição firma
da por parte dos 
credores privados, 
que indique uma 
abertura concreta. 
Eles continuam a 

Álvaro Queiroz 

A o voltar ao Brasil no final de se
tembro passado, o ministro da 
Fazenda Bresser Pereira pôde 

classificar de avanço os contatos e as 
negociações realizados com os credores 
brasileiros, nos Estados Unidos, e no 
âmbito do Banco Mundial e do Fundo 
Monetário Internacional. Como uma es
pécie de troféu, que o reabilitava do 
confronto negativo entre os dois, no iní
cio do mês, Bresser exibia as declara
ções ainda quentes do secretário do Te-
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souro norte-americano, James Baker 
Ili, favoráveis, pela primeira vez, em
bora com algumas reservas, à proposta 
de conversão de parte da dívida em tí
tulos. 

As declarações de Baker foram inter
pretadas como um sinal de que a co
munidade credora passará a examinar o 
assunto e a considerar também os as
pectos políticos, envolvendo a crise da 
dívida externa que sacrifica o Terceiro 
Mundo. A sustentação da moratória 
pelo Brasil, aliada a um quadro interna
cional, que aponta o agravamento da 
situação de todos os países endividados 

pressionar o Brasil 
a romper a moratória, efetuando o que 
classificam de pagamento simbólico de 
juros atrasados (algumas centenas de 
milhões de dólares, dos quase três bi
lhões de dólares não-pagos desde fe
vereiro). 

Na declaração entregue no início de 
outubro ao presidente do Banco Cen
tral, Fernando Milliet, em Nova Iorque, 
o Comitê de Assessoramento da Dívida, 
formado pelos 14 principais dos mais de 
600 bancos credores do pais, aponta, 
como um dos princípios de negociação, 
o pagamento integral dos juros atrasa
dos, o que daria parcelas mensais supe-

'r 



riores a 400 milhões ... 
J!! 

de dólares. Isso po- ãl 
deria tornar passá- a: 
vel, numa segunda 
etapa, a idéia de um 
único pagamento 
simbólico. 

Mas, que condi
ções teria o pais de 
suspender a mora
tória para tornar-se, 
como argumentam 
diversos analistas, 
bem visto pela co
munidade finan
ceira internacional? 

Uma eventual 
retomada do pa
gamento dos juros 
da divida externa 
atenderia a objeti
vos nada coinci
dentes com a situa
ção real do pa(s. Em 
primeiro lugar, se
ria bom para os 
bancos credores, 
que resolveriam o 
problema da reclas

Funaro: em março, não obteve mais que sorrisos forçados, como o de K iichi Miyazawa 

sificação de seus empréstimos, deixan- ~ 

do de registrá-los como prejulzos, como ~ 
(1) 

ocorreu no mês passado com bancos :;; 
japoneses e deverá acontecer com os i 
norte-americanos no próximo dia 26 de 
outubro. 

Ao mesmo tempo, as casas bancárias 
recuperariam o poder de fogo nas ne
gociações com os devedores, com capa
cidade para impor a esses palses o re
ceituário ortodoxo do FMI, reconhecido 
como danoso, sob os pontos de vista 
social e econômico. 

Os defensores da suspensão da mo
ratória, ao criticarem a busca de fórmu
las não convencionais para a questão da 
dívida externa, tomam o partido dos 
interesses de grupos ligados ao capital 
internacional, deixando de considerar o 
conjunto das necessidades do país e 
desconhecendo que se abre a possibili
dade de o governo recuperar a capaci
dade de formular políticas ajustadas à 
realidade nacional, após a neutralização 
das variáveis externas, completamente 
fora de controle interno. 

Ainda demora 

Banqueiros norte-americanos esti
mam que nada de mais significativo se 
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C itibank: grande credor, negociador duro 

· alcançará antes de março próximo, mas 
as negociações que se estenderão ao 
longo de outubro indicam um avanço, 
na medida em que os credores já ad
mitem analisar a questão da conversão 
parcial da divida em títulos, proposta 
responsável pelo mais recente anglicis
mo- da língua portuguesa, a "securitiza
ção". 

Essa proposta está longe de ter um 
consenso dos próprios banqueiros e, 

muito menos, no Brasil. Poderosas 
correntes pollticas, não só na esquerda 
mas no PMDB e até no PFL, se opõem a 
essa fórmula, pelo temor de que seja 
um instrumento de desnacionalização 
da economia brasileira. 

O essencial é que o governo brasi
leiro mantenha uma posição de firmeza 
baseada em duas premissas: manuten
ção da moratória e o principio da co
responsabilidade dos banqueiros no 
processo da divida. 

Ao Brasil, como aos demais países 
do Terceiro Mundo, não interessa a 
suspensão da moratória. Só interessa 
aos banqueiros e a seus ativos agentes 
no país. 

No entanto, os banqueiros ainda in
sistem em que o país volte à fórmula 
clássica de acumular reservas para 
atender ao serviço da divida (e nesse 
ponto entram em ação variáveis fora do 
controle nacional, como os preços in
ternacionais) e considere uma política 
econômica inspirada no FMI, embora já 
admitam a possibilidade de que o tal 
pagamento simbólico permitiria dispen
sar, como base de uma· renegociação 
global, um acordo prévio com o Fundo. 

Não se deve descartar, porém, o es
forço dos bancos em reassumir o con-
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trole da situação, após o período da- §? 

quela "confusão" nas fileiras credoras ] 
"' captada pelo ministro Bresser Pereira. ~ 

Nesse aspecto, é de importância ca- ~ 
pital o início das operações conjuntas ]i 

entre o Brasil, o México e a Argentina, 
efetivo embrião de um clube de deve
dores, um dos grandes temores dos 
banqueiros, governos dos países ricos e 
instituições multilaterais controladas 
pelos países industrializados. Brasil (11 O 
bilhões de dólares), México (100 bilhões 
de dólares) e Argentina (52 bilhões de 
dólares) representam cerca de 70% da 
dívida externa latino-americana. (Veja 
matérias sobre o assunto às pp. 51 e 72). 

A Argentina e o México já consegui
ram spreads reduzidos a 0,81% e exten
são de prazo para 20 anos, mas, de 
resto, enfrentando diflceis situações 
econômicas internas, estão em barco 
semelhante ao brasileiro, tentando tapar 
outras brechas, por onde se escoa a 
saúde econômica nacional e se inviabili
za o avanço. A Argentina está propondo 
a capitalização dos juros que superarem 
as taxas reais históricas, a desagregação 
da dívida antiga em relação à nova, 
além da diminuição dos juros, e a redu
ção do principal da dívida, através de 
títulos com ou sem garantia oficial de 
or9anismos intergovernamentais ou de 
países industrializados. 

Novo clima 

11 
É uma lingua- ! 

gem parecida com a ~ 1 
brasileira, pois o :z: _ 
ministro Bresser 
Pereira propõe aos 
credores spread 
zero, prazos mais 
longos pa_ra paga
mentos e maior 
carência, redução 
da dívida mediante 

Fila de emprego: ação tradicional agrava crise 

crescimento da dívida, e pagamento 
ajustado à capacidade real dos devedo
res, conforme pôde definir no discurso 
durante a assembléia anual do FMI. O 
Brasil pede ainda um total de 10,4 bi
lhões de dólares, em parcelas distribuí
das até 1989. 

O entendimento entre os três gran-

des devedores do 
continente, a aceita
ção da argumenta
ção brasileira por 
Baker e por setores 
dos banqueiros pri
vados, o reconhe
cimento de que a 
situação internacio
nal impede os endi
vidados de encon
trarem uma saída 
convencional, além 
da firmeza em tor
no da moratória, 
são componentes 
de uma realidade, 
que se poderia de
finir como um novo 
clima entre os dois 
lados. 

"Essa rodada de 
negociações mar
cou uma nova etapa 
da história da dívi
da" - disse Bresser 

Pereira, ao desembarcar de Washing-
ton, como a celebrar a vitória da insis
tência brasileira na moratória e na recu
sa em submeter-se ao FMI. 

O próprio peso da dívida brasileira 
lhe dá um alto poder de barganha. Por 
maior que seja a pressão dos credores, 
será improvável - como tanto se temia -

a transformação em 
títulos, taxas de ju
ros fixas de 4% a 
5% para o principal 
da dívida, acordo 
plurianual com os 
bancos privados, 
conversão de parte 
da dívida em inves
timentos, novos 
instrumentos de fi
nanciamento, capa
zes de impedir o Favela: o sofrimento social é um dos principais componentes do drama da dívida do Terceiro Mundo 
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que radicalizem suas posições, a ponto 
de prejudicarem o comércio entre deve
dores e o mundo desenvolvido. Estran
gular os países com altos débitos signi
ficaria inviabilizar qualquer saída para 
um futuro pagamento. 

Da proposta de Bresser Pereira, dois 
itens ressaltam como neutralizadores 
dos efeitos nocivos de políticas mone
tárias e comerciais dos países desenvol
vidos sobre a economia brasileira: as 
pretendidas taxas fixas de juros sobre o 
principal da dívida e o pagamento do 
serviço ajustado à capacidade real de 
desembolso. 

Como se sabe, foi a brusca elevação 
dos juros no mercado internacional de 
capitais, chegando a 21"/o, na década 
passada, que fêz disparar a dívida do 
Terceiro Mundo, contraída a juros flu
tuantes. A alta dos juros decorreu de 
polfticas monetárias do governo norte
americano, ditadas unilateralmente pe
los Estados Unidos. 

Enquanto a dívida crescia, os pro
dutos exportados pelo Brasil sofriam 
sensível depreciação, reduzindo a capa
cidade do país de dispor de divisas para 
atender aos compromissos financeiros 
externos. Essa deterioração de trocas 
favoreceu o combate à inflação nos Es
tados Unidos, que atingira níveis consi
derados perigosos para os padrões de lá. 

São essas duas armadilhas que a 
proposta brasileira pretende evitar, 
através dos pontos acima citados. Fo
ram condições, como os juros flutuantes 
e a queda dos preços dos produtos do 
Terceiro Mundo, que fizeram o Brasil e 
o México, por exemplo, já terem pago 
mais do que devem, nos últimos 10 
anos, sem que a divida tenha diminuldo, 
e a um pesado custo social, representa
do por polfticas recessivas e de privilé
gios às exportações. 

A aceitação das teses brasileiras vai 
permitir o rompimento do ciclo que 
prende a economia dos países do Ter
ceiro Mundo aos ventos das pollticas 
monetária e comercial dos palses ricos. 

Ao começarem a refletir também so
bre os aspectos políticos que cercam a 
crise da divida externa de tantos países, 
os governos do Norte industrializado 
certamente vão influir sobre os bancos 
credores privados, de modo a tornar 
improvável que continuem a insistir em 
renegociar a questão sob critérios e re
gras convencionais, que só poderão 
produzir a inadimplência definitiva. • 
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lturbe: desajuste da economia internacional Sourrouille: sem sacrificar o desenvolvimento 

Brasil-México-Argentina 
Os maiores 

devedores se unem 
A dívida não deve ser paga à custa do desenvolvimento e os 

credores precisam assumir suas responsabilidades na solução do 
problema, gerado pelos desajustes da economia internacional 

R eunidos em Nova Iorque no dia 
24 de setembro passado, os mi
nistros da Fazenda do Brasil, 

Argentina e México decidiram constituir 
um grupo ("o Grupo dos Três") para 
discutir os problemas da dívida externa. 
Bresser Pereira, Juan Sourrouille e 
Gustavo Petriciolli lturbe se reunirão 
regularmente pelo menos uma vez a 
cada seis meses e, excepcionalmente, 
toda vez que seja necessário. 

Depois da reunião, os ministros di
vulgaram um comunicado com alguns 
pontos do acordo, que questionam as 
formas tradicionais de renegociar a dí
vida externa: "As medidas de reajuste 
interno não são suficientes, por si pró
prias, para resolver o problema da dívi
da, que tem graves repercussões sobre 
o crescimento, o déficit público e a esta
bilidade dos preços", afirmaram. 

Co-responsabilidade 

O documento atribui a crise da dívida 
"ao desajuste da economia internacio
nal". Portanto, assinalam, o problema 
deverá ser enfrentado com a "co-res
ponsabilidade dos países devedores e 

credores em um contexto de cresci
mento compartilhado": ou seja, um 
conceito parecido ao do presidente pe
ruano Alan Garcia. 

Os ministros concordaram também 
na necessidade de limitar a transferên
cia líquida de recursos para o exterior, 
como única forma de assegurar uma ta
xa de investimento adequada às neces
sidades de desenvolvimento dos res
pectivos palses. Expressaram também 
que, para se encontrarem soluções de 
longo prazo para o problema da dívida, 
é preciso estabelecer novos critérios em 
matéria de prazos e taxas de juros. 
Houve também definições no que se 
refere ao papel dos organismos finan
ceiros multilaterais que, segundo os três 
ministros, deverão desembolsar novos 
empréstimos, em quantias superiores 
ao montante que os devedores pagam 
em juros e amortizações. 

Nos meios diplomáticos e políticos 
latino-americanos, atribuiu-se grande 
importância à decisão do Bra~il, Argen
tina e México - os três maiores deve
dores do Terceiro Mundo - em coorde
nar periodicamente suas políticas em 
relação à dívida. • 
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BANCOS: 
O dinheiro em poucas mãos 

Economista analisa a concentração que caracteriza o setor financeiro no país e alerta 
sobre as consequên&ias para a sociedade e o Estado 

E m 25 anos, os bancos comerciais 
brasileiros passaram de 350 a 82, 
num movhnento que destacou a 

predominância de um processo de oli
gopolização do sistema financeiro, no 
qual se registra um recuo da força es
tatal, simultâneo à expansão de alguns 
poucos grupos, cujo gigantismo alcança 
ãreas não-financeiras e rende, além da 
própria influência econômica, poder po
lítico determinante. 

Oligopolização 

"Os 10 maiores grupos financeiros 
privados controlam 12% das empresas 
do setor no país, detêm 30% do patri
mônio líquido e 61% do lucro líquido de 
todas as instituições", assinala o profes
sor Marcos Arruda, economista, coor
denador do Programa Alternativas para 
o Cone Sul-PACS e docente da Funda
ção Getúlio Vargas, que acaba de con
cluir o estudo "A Estrutura Oligopólica 
do Sistema Financeiro Brasileiro: Uma 
Visão Crftica", sobre a evolução do sis
tema bancário brasileiro, no qual aponta 
uma série de características, capazes de 
aguçar distorções e afetar ainda mais o 
sistema produtivo e o próprio poder do 
Estado em traçar políticas exigidas pelas 
grandes necessidades nacionais. 

"Hoje, quando se falar em poder de 
decisão, em definições estratégicas so
bre crédito, financiamento, investimen
tos, temos que levar em conta os gru
pos financeiros e não mais simples em
presas isoladas, pois o predomínio efe
tivo desses megabancos, sobre o capital 
que circula em determinados mercados, 
permite-lhes influir sobre os próprios 
valores e remunerações das operações", 
diz Marcos Arruda, preocupado com 
o fato de que o poderio de tais organi
zações não se manifesta em benefícios à 
produção, mas antes decorre da cres
cente renda que consegue extrair dos 
resultados alcançados pelo setor produ
tivo. 

Ao definir o sistema financeiro bra
sileiro atual, Arruda destaca, em seu 
estudo, que se apresenta "como um 
sistema relativamente autônomo do 
resto da economia, com uma dinâmica 
própria, capaz de acumular capital inde
pendentemente e com maior vigor que 
o setor produtivo; esse vigor, porém, só 
se explica pela sua ativa interação com o 
resto da economia, nas suas dimensões 
nacional e internacional". Segundo ele, 
vem ocorrendo crescente articulação 
com o sistema financeiro internacional, 
via aumento dos bancos estrangeiros 
(eram 8 em 1960 e chegaram a 25 

em 1985), expansão dos bancos bra
sileiros no exterior e captação de recur
sos externos por estes "e que hoje 
constituem o que consideramos o prin
cipal fator de transnacionalização finan
ceira do Brasil: a dívida externa". 

A tais consequências da concentra
ção do controle no setor, deve-se desta
car outra, a absoluta predominância de 
S. Paulo, como centro de circulação e 
concentração de capitais: em 1980, lã 
estavam 45% das sedes bancárias priva
das, e em 1985 eram 56%. "Isso significa 
- diz Arruda - uma extraordinária con
centração de capital financeiro nesse 
estado, à qual estã associada a hege
monia sobre as decisões estratégicas do 
próprio sistema bancário e o poder de 
influir nas estratégias político-econômi
cas do país". 

O desaparecimento, entre 1960 e 
1985, de 257 instituições financeiras, jã 
seria um indicador da concentração 
ocorrida, mas o quadro se torna mais 
completo, quando se sabe que muitos 
desses desaparecimentos se transfor
maram, na verdade, em incorporações 
por grupos mais fortes, que se multipli
caram no interior do sistema. Assim, 
por exemplo, o que era originalmente 
um banco comercial transformou-se em 
um conglomerado de mais sete empre-

OS DEZ MAIORES GRUPOS FINANCEIROS 
CONCENTRAÇÃO POR PATRIMÔNIO E LUCRO LÍQUIDOS 

OS DEZ MAIORES GRUPOS FINANCEIROS 
CONCENTRAÇÃO POR PATRIMÔNIO E LUCRO LÍQUIDOS 

EM DÓLARES/EUA* - BRASIL 1985 BRASIL- 1985 

Grupo N!! Empr. Patr. "L Lucro L. 
Financeiro % sobre % sobre % sobre % sobre 

10 mai. ttl. SF 10 mai. ttl. SF 

1. Bradesco 25 31,7 9,3 38,0 26,5 
2. ltaú 14 17,6 5,2 21, 1 14,8 
3. Real 12 9,9 2,9 7,5 5,2 
4. Unibanco 10 8,4 2,5 6,6 4,6 
5. Bamerindus 14 8,2 2,4 5,2 3,6 
6. Merc. de SP 9 6,9 2,0 2,7 1,9 
7. Nacional 15 5,4 1,6 4,3 3,0 
8. Econômico 11 5,4 1,6 4,0 2,8 
9. Safra 8 4,3 1,3 5,8 4,0 

10. Citibank 6 2,3 0,7 4,8 3,4 

TOTAL 124 30,0 61,0 

Fonte: PACS/PRIES-CO, a partir de dados do Quem é Quem da 
Visão, 1986. 
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Grupo PL LL 

BRADESCO 2.059,8 682,3 
ITAÚ 1.145,9 379,5 
REAL 641,2 134,6 
UNIBANCO 548,6 117,9 
BAMERINDUS 533,7 92,9 
MERCANTIL SP 435,7 48,8 
NACIONAL 350,3 n,1 
ECONOMICO 350,4 71,4 
SAFRA 276,8 103,5 
CITIBANK 151,5 86,8 

TOTAL 6.496,9 1.794,7 

Fontes: PACS/PRIES/CS, a partir dos dados de Quem e Quem da 
VISÃO, 1986. 
• Valores de 31/12/85. 
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sas de crédito imobiliário, dez segura
doras, uma corretora, uma distribuidora 
de títulos, uma financeira, uma empresa 
de capitalização e outra de arrenda
mento mercantil, totalizando um grupo 
de 25 empresas financeiras, como é o 
Bradesco, que cresceu também em dire
ção à agropecuária e outros ramos não
financeiros. 

Os resultados desse processo indi
cam, segundo os dados coletados por 
Marcos Arruda, que somente os dez 
maiores bancos privados controlavam 
34,4% dos depósitos totais em 1977, 
chegando a 41,2% em 1985. Levando-se 
em consideração o aspecto regional, os 
bancos com sede em S. Paulo controla
vam os depósitos referentes ao setor 
privado, na proporção de 63,3% em 
1977 e de 68,3% em 1985, ou seja, apre
sentavam "um poder de captação e de 
disposição de recursos maior que o dos 
bancos privados de todos os outros es
tados reunidos." 

Lucros 

No caso dos empréstimos, Arruda 
constatou a predominância dos bancos 
oficiais, apesar de uma queda no perío
do de 1977 a 1985, quando o percentual 
total baixou de 68% a 57%. A manuten
ção da predominância, porém, apre
senta alguns detalhes, entre o quais o 
mais curioso é que aos bancos estatais 
tem sido destinado o financiamento dos 
setores menos dinâmicos da economia, 
como o agropecuário, por exemplo, on
de somente o Banco do Brasil respon
deu pelo total de 53% dos empréstimos 
realizados em 1985, enquanto todos os 
privados não ultrapassavam a faixa de 
12%. Já nos setores mais dinâmicos, 
como o industrial, os bancos privados 
concederam 51% dos créditos. 

Tal tendência, se mantida, tornará os 
bancos oficiais menos competitivos e 
destinados a uma atuação complemen
tar à dos megabancos. 

No item dos lucros, torna-se ainda 
mais evidente o avanço destes, en
quanto os bancos estatais regrediram 
22%. Em 1985, os dez maiores bancos 
comerciais detinham 86% do total dos 
lucros das 100 instituições existentes, e 
os três maiores privados (Bradesco, 
ltaú, Real) ficavam com quase 50% dos 
lucros alcançados por todas as institui
ções privadas. (Ver tabelas) 
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• Em 1987, mais ainda 
D Os resultados do primeiro se

mestre deste ano foram extraor
dinários para os dez maiores bancos 
comerciais privados, que alcançaram 
lucro bruto real de 32,1 bilhões de 
cruzados, superior ao obtido em todo 
o ano passado (Cz$ 30,9 bilhões), se
gundo estudo do Departamento ln
tersindical de Estatísticas e Estudos 
Sócio-Econômicos-Dieese, seção Rio 
de Janeiro, que atualizou pela OTN 
os resultados apresentados pelos 
principais bancos nos últimos cinco 
anos. 

O estudo, elaborado para servir de 
base às negociações salariais da ca
tegoria dos bancários, demonstra 

Segundo Arruda, "os megabancos 
obtiveram um alto grau de concentra
ção de lucros no ramo bancário e são, 
na verdade, os agentes mais ricos entre 
os ricos de toda a economia e os que 
maior proveito têm tirado da crise eco
nômica brasileira nos anos recentes. E 
isso não somente em virtude de eco
nomias de escala e de avanços na in
formatização e na rentabilidade, mas 
principalmente pelo poder financeiro e 
político que conseguiram concentrar, a
través de uma massa de operações des
vinculadas da produção e das facilida
des com que foram agraciados pelas 
políticas econômicas do governo federal 
no período". 

Poder 

Na análise de Marcos Arruda, conse
quências econômicas, sociais e políticas, 
de grande repercussão, decorrem da 
nova situação, na qual o sistema finan
ceiro brasileiro passa a ser dominado 
pelos grandes conglomerados, os me
gabancos, ao mesmo tempo em que se 
registra o recuo do poder do Estado no 
setor. 

O economista registra que a concen
tração na área bancária destina ao Esta
do um papel de devedor. "Esse fato 
confere aos bancos privados um poder 
extraordinariamente grande, não só so
bre o sistema financeiro, mas sobre ou-

que se verificaram quedas no volume 
de depósitos (Cz$ 400 bilhões a me
nos que no segundo semestre de 
1986) e nos empréstimos (Cz$ 200 
bilhões a menos que no segundo 
semestre do ano passado), compro
vando o rigor da crise econômi
ca. 

Apesar disso, as altas taxas de 
juros do primeiro semestre permiti
ram ao setor obter os resultados ex
cepcionais apontados, em função dos 
recursos manipulados no mercado 
aberto. Ao lado disso, os bancos re
duziram em cerca de 60% suas des
pesas administrativas, incluída a área 
de pessoal. 

tros setores da economia e sobre o pró
prio Estado", assinala. 

Ao mesmo tempo, o quadro permite 
que se faça insistente a pressão pela 
abertura total do sistema financeiro e de 
outros ramos da economia nacional ao 
capital externo, com a consequente li
beralização da remessa de lucros. 
Igualmente ocorrem condições que 
distorcem ou anulam as leis de mercado 
e põem em segundo plano as necessi
dades sociais e produtivas, ante os in
teresses particulares do capital finan
ceiro. Assim, "a estrutura do sistema 
bancário-financeiro continua a fazer dos 
bancos o agente econômico que mais se 
beneficia das crises da economia brasi
leira. Toda tentativa séria de sanea
mento econômico - como ocorreu no 
início do Plano Cruzado - encontra, co
mo um dos principais obstáculos, a 
oposição ativa da quase totalidade dos 
grupos bancário-financeiros". 

Por isso, Marcos Arruda entende que 
"uma política oficial - especialmente a 
que vai ser incorporada à nova Consti
tuição - que ignore a urgência de uma 
profunda reforma bancária e financeira, 
orientada segundo a lógica das necessi
dades das maiorias e para o fortaleci
mento e democratização do setor pro
dutivo e da demanda efetiva, será dano
sa para a economia brasileira e para os 
interesses não apenas conjunturais, se
não também estratégicos da Nação". • 
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SISTEMATIZAÇÃO 
do atual mandato presi

s dencial, mantido no texto 
~ em seis anos, fórmula 
'( 

Esboçar o . , . 
prov1sor10 

Os 93 da Sistematização terão 
outubro inteiro para uma 

operação delicada: fazer de um 
anteprojeto, definido como 

Frankenstein, uma razoável 
Branca de Neve que conquiste o 

plenário e atenda ao gosto dos 
cidadãos. No centro do debate, o 

sistema de governo e o 
restabelecimento do ditatorial 

colégio eleitoral. O pensamento 
do relator Bernardo Cabral você 

avaliará em matéria especial 

Procópio Mineiro 

O segundo substitutivo elaborado 
pelo relator da Comissão de 
Sistematização da Constituinte, 

deputado Bernardo Cabral (PMDB/AM), 
saído à luz no dia 19 de setembro, po· 
deria ter sido saudado como um re
bento primaveril, se as mais diferentes 
vozes não o tivessem identificado, de 
imediato, com um monstrengo seme· 
lhante ao Frankenstein das histórias de 
terror. Dos 264 artigos costurados por 
Cabral - notável enxugamento da pro· 
posta inicial, que ultrapassava os 500 
artigos - reclamaram crentes e ateus, 
trabalhadores e patrões, parlamentares 
de direita e de esquerda, militares e até 
o presidente da República. 

Na esteira do anteprojeto, não faltou 
sequer uma crise no esquema de sus· 
tentação partidária do governo, com a 
troca de chumbo grosso entre o PFL e o 
PMDB e a renúncia do ministro pefelista 
Jorge Bornhausen, da Educação, num 
gesto com sentido de senha. Culpa de 
quem? Ora, de Bernardo Cabral, dizem, 
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porque ele acerta uma coisa e escreve 
outra, ou pensa uma coisa e acaba por 
se render às pressões mais díspares. 

O que destoa 

Os trabalhos da Comissão de Siste· 
matização, previstos para terminar no 
dia 8 de outubro, acabaram prorroga
dos até o final do mês. 

Na área da sistematização, muitas 
das questões mais polêmicas deverão 
ter uma solução parcial, deixando-se a 
definição para os debates e as decisões 
do plenário da Constituinte, onde a 
correlação de forças poderá determinar 
significativas mudanças no projeto a ser 
encaminhado. 

Assim, poderão ficar para o plenário 
sinuosidades do substitutivo, particu· 
larmente o sistema de governo - a ten· 
dência parlamentarista seria irrefreável, 
segundo as lideranças - e a eleição in
direta do chefe do executivo, em segun· 
do turno, além da definição da duração 

inaceitável para a quase 
totalidade dos consti· 
tuintes, divididos entre os 
cinco e quatro anos. 

Além desses aspectos 
polêmicos, o relator Ber
nardo Cabral produziu, 
em seu segundo substi· 
tutivo, definições refe
rentes à implantação do 
parlamentarismo clássico 
jã em março próximo 
(rompendo acertos de 
véspera), menor centrali· 
zação tributária (o que irã 
enfraquecer o poder cen· 
trai de modo acentuado), 
proibição de demissão 
imotivada (levantando 
protestos das lideranças 
patronais), liberação dos 
sindicatos da tutela esta· 
tal (lançando dúvidas nos 
meios trabalhistas), pos· 
sibilidade de mais im· 
postos (alarmando os 
mais variados setores), 
aborto como assunto de 

legislação ordinária e concessão de di· 
vórcios múltiplos (afetando setores reli· 
giosos e as camadas de tendência mo· 
ralista), abertura para a formação de 
novos partidos (vista como algo contra· 
ditório com a inten~ão parlamentarista, 

que pressupõe estabilidade partidária), 
e destinação militar de velar também 
pela "lei e ordem" (consagrando 
umé! confusão de conceitos, decorrente 
de má·tradução do preceito constitucio· 
nal norte-americano, mas agradando a 
militares). 

Descontentamento 

O pemedebista alagoano José Costa 
considerou o trabalho de Cabral como 
dotado de "erros imperdoáveis", que 
provocarão trabalho dobrado, na fase 
final de plenário, enquanto a maioria 
dos governadores assinalava percalços 
à administração com o parlamentarismo 
receitado pelo relator, embora reconhe· 
cendo que, na questão tributária, o texto 



.. 
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beneficia os estados e municípios. 
Os parlamentaristas gradualistas 

mostravam-se indignados com a opção 
clássica do anteprojeto e com a data de 
implantação prevista para março pró
ximo, o que anulou pacientes acertos 
com diversos setores. Já o presidente 
da Constituinte, deputado Ulisses Gui
marães, disse que "o terreno está mina
do de problemas", prevendo o surgi
mento de grandes dificuldades. 

Enquanto o petista Edmilson Valen
tim via em tudo uma manobra de·Ca
bral para dar seis anos a Sarney e, na 
verdade, fulminar o parlamentarismo, 
classificando o trabalho de reacionário, 
seis líderes divulgavam uma nota com 
reparos a aspectos da proposta parla
mentarista, sobretudo negando qual
quer apoio ao segundo turno de vota
ção com colégio eleitoral. Os deputados 
Euclides Scalco, Luís Henrique e o se
nador Fernando Henrique Cardoso 
(PMDB), Roberto Freire (PCB), Jamil 
Haddad (PSB), e Haroldo Lima (PC do 
B), também se disseram contrários à 
extensão da forma parlamentar aos es
tados (nas atuais administrações) e mu
nicípios. 

O nível de descontentamento pôde 
ser medido pelo número de emendas e 
pedidos de destaque encaminhados: 
cerca de 10 mil, levando parlamentares 
a comentar que o trabalho não iria aca
bar antes de uma década. 

Indefinições 

O relator Bernardo Cabral atribui à 
própria forma escolhida para a monta
gem da nova Carta as discordâncias ve
rificadas, que ele considera normais. 
(Veja entrevista do relator, a seguir). 

A expectativa, porém, é que dificil
mente a Comissão de Sistematização 
poderá levar ao plenário um projeto de 
acabamento satisfatório. Isso implicará 
acesos debates na fase final de elabora
ção da Constituição, o que certamente 
elevará a temperatura política, particu
larmente nas discussões em torno de 
temas, como o sistema de governo, 
duração do mandato presidencial e des
tinação constitucional das forças arma
das, reforma agrária e vida econômica 
em geral. • 
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RELATOR CONFIA NO PLENÁRIO CONSTITUINTE 

Bernardo Cabral se jastif ica 
O h~mem, a 9u~m está confiada a tarefa de organizar, num texto 
bás1~0 •. as mult1plas e conflitantes aspirações constitucionais dos 
bras1le1ros, como responde às críticas a seu segundo substitutivo? 

Clovis Sena 

D eputado Bernardo Cabral, por que 
o mandato do presidente José 
Sarney de seis anos, em seu novo 

texto? 
- Desde que aqui cheguei, tinha co

nhecimento de que o mandato do pre
sidente Sarney estava fixado pela atual 
Constituição. É a Constituição em vigor, 
a mesma que convocou a Assembléia 
Nacional Constituinte. Está lá fixado: 
seis anos. Dentro dessa vertente jurídi
ca, a mim só competia a fixação do 
mandato em seis anos. 

Nem presidencialismo imperial, 
nem parlamentarismo 

de fantasia 

Seu modelo de parlamentarismo susci
tou crflicas ... 

- Oue se tranquilize a nação, quanto 
ao que pretendemos: não se quer redu
zir poderes do presidente Sarney ou ex
cluí-lo da chefia do executivo. O Con
gresso busca é fortalecer a atuação do 
Parlamento. O novo sistema de governo 
não poderá mais ser aquele presiden
cialismo imperial, em vigor desde a pro
clamação da República, nem um parla
mentarismo de fantasia. ( ... ) Há,contu
do, um aspecto em que concordo com 
você: o presidencialismo pode gerar um 
dinamismo administrativo maior. Mas, 
cabe a pergunta: isso é melhor? Por 
outro lado, no substitutivo, estamos 
procurando corrigir aquela falha da 
morosidade parlamentar, atribuindo às 
comissões da Casa o poder de decidir as 
matérias de seu âmbito de atuação, o 
que acabará com aquele arrastar-se de 
anos e anos, na apreciação de matérias. 

Por que não a jornada de trabalho de 40 
horas? 

- Foi porque, nas negociações que 
mantive com trabalhadores e líderes 
patronais, ambos os lados ficaram em 

Agêncla-JB 

Ct!hal: m<,ntando um qut·bra-cal:eças 

posições rígidas: ur.s querendo 40 ho
ras, outros exigindo 48 horas semanais. 
Pensou-se no meio termo das 44 horas, 
mas como disposição transitória. Então, 
resolvi manter a jornada diária de tra
balho não superior a oito horas, orien
tando os interessados a requererem 
destaque - os deputados da área sindi
cal vão fazê-lo - o que permitirá que o 
plenário decida de uma vez por todas. 

Deputado, caiu a conceituação de em
presa nacional. A crflica é que as transna
cionais vão entrar em tudo, desde que dis
ponham de um testa-de-ferro. 

- Não, não é verdade. O que se fez, e 
isso, aliás, foi parte do trabalho de que 
participou o senador Severo Gomes, ao 
lado do senador Virgílio Távora e do 
deputado Euclides Scalco e outros par
lamentares, foi considerar empresa na
cional a pessoa jurídica cor.stituída e se
diada no pais, cujo controle decisório e 
de capital votante esteja, em caráter 
permanente, exclusivo e constitucional, 
sob a titularidade direta e indireta de 
pessoas tisicas domiciliadas no pais, ou 
por entidade de direito público interno. 

O que ocorreu é que, no substitutivo 
anterior, dizia-se "sob titularidade di
reta de brasileiros domiciliados no pais". 
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nas com r:ssa cinta constitucional. 

O rr.onopólio estatal está sendo mutila
do em algumas áreas ... 

- Não, o monoi:61io está sendo asse
gurado. Um exemplo: fica mantido pela 
União o poder de explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer na
tureza, exercer monoi:ólio sobre a pes
quisa, lavra, enriquecimento, reproces
samento, industrialização e comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, 
atendidos alguns requisitos. Também 
os estados, distrito federal e municlpios 
têm participação nE exploração econô-

!i mica e no aproveitamento dos recursos a minerais em ~eus territórios, bem como 
~ na plataforma continental e no mar 
:.. ccntinental. 

Arir.os: sistematizaçãc em ritrro lento 

Lembrou-se, então, da figura do italia
no, do português, do espanhol, que têm 
aqui as suas empresas e aqui vivem até 
há 30 ou 40 anos, constituíram famflias 
aqui, e não poderiam ser considerados 
como e-,mpresas brasileiras. 

Então, a definição que se deu é que é 
empresa brasileira, de capital estran
geiro, a pessoa jurídica com sede e dire
ção no país, mas que não preenchesse 
os requisitos exigidos de empresa na
cional. Agora, é bom que se diga, os in
vestime:ntos de capital estrangeiro só 
serão admitidos no exclusivo interesse 
nacional. Além t'isso, a Lei vai dispor 
sobre os lucros do capital estrangeiro, 
favorecendo seu reinvestimento no país 
e regulando as remessas para o exte
rior. O que se fez foi, sem xenofobia, 
disciplinar e garantir o reinvestimento e 
a remessa de lucro para o exterior, ape-
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Sendo esta uma fase de transição, por 
que ficam de fora da anistia, discriminados, 
os cabos, soldados e marinhefros? 

- Bem, essa questão vem desde a 
comissão tel'T'âtica e permanece nos 
dois substitutivos da sistematização. 
Estamos esperando que as emendas 
sejam levadas ao plenário, para que se 
decida a respeito, pois eles são os úni
oos aind, nf.C' beneficiados, porque se 
diz qu" ~or . • punidos de forma admi
nistrativa. Assim, foi um Essunto que 
não considerei, porque sei da existência 
de um númHo im,~nso de emendas, o 
que pe, mitirá que o plenário vote- na
quela que melhor atender ao assunto. 

É preciso modernizar com 
justiça social e equilíbrio 

regional 

Deputado, seu segundo substitutivo 
mexeu profundamente no sistema tributá
rio, diminuindo a fatia de União .•• 

- Ao longo éesses 20 anos, o sistema 
tributário conseguiu plantar e desenvol
ver a centralizeção da União. A União 
escravizcu os estados. Na medida em 
que concentrava esse poder, tornava 
arbitrário o sistema econômico, no qual 
a distribuição de· riquezas é uma fanta
sia, pois a carga tributária i:esa mais no 
bolso do assalariado do que no do rico. 
Oucndo o assalariado compra arroz, 
feijão e oi:tras coisas necess~rias ~ sua 
manutenção, paga o mesmo índice de 
ICM que paga aquele que tem mais di
nheiro. No rneu ente·nder, deveria existir 
no país, em primniro lugar, a proibição 
de transferêr.cia das poupanças dõs re-

giões mais pobres para as mais ricas. 
No Nordeste Et Norte, deveríamos con~ 
tar com uma regra de competência, de 
partilha tributária, ajustada ao principio 
da regionE lização das despesas orça
mentárias. 

Como seria possfvel executar esse 
principio? 

- Por exemr,lo, seguindo e critério da 
pc,pulação. O que ocorre hoje é que o 
Sul cresce ceda vez rnais, enquanto o 
Norte e Nordeste empobrecem. Com 
a idéia de que o Sul é o Eldorado, o 
nordestino migra, sobretudo para S. 
Paulo, onde já são milhões. Muitos re
tornam ao estado natal, decepcionados 
com a falta de pão, moradia, escola, 
principais componentes da violência nas 
cidades, violência que nasce das condi
ções de profunda injustiça social. Creio 
que deveríamos, primeiro, ajustar o país 
a uma verdadeira justiça social, para 
melhorarmos o pvnoramE político, so
cial e econômico. 

A tem tem sido bem especulativo 
e não de produção 

Que 2vanço poderá ocon-er na questão 
da ten-a? 

- A questão éa terra tem gerado 
conflitos de proporções gigantescas, em 
estados como, por exemplo, Pará e 
Goiás. Chegamos a uma encruzilrada, 
ont'e não se tem como escepar de uma 
decisão: ou se escolhe o rumo da re
forma agrária ou se opta pelo Cilrr.inho 
da 'mobilidade, que nos trará logo con
vulsões sociais imprevisíveis. A escolha 
da reforma agrária colocé< uma questão: 
não se faz reforma agrária sem a posse 
imediata da terra de~1propriada. Ocorre 
que alguns corosideram isso uma violên
cia. Mõs, o instituto da desapropriação é 
antigo no Brasil. A União pode desa
propriar à hora que bem entender, mas 
arcando com as responsabilidades do 
ato. Por outro lado, não se c!eve esque
cer que, no país, desde o início, a terra 
tem sido veículo exclusivo de especula
ção e não de produção. Devo dizer quf.• 
nãc, concordo com que a terra produti
va, que cumpre suv função social, seja 
desê propriada. Mõs, aquela sem função 
sc,cial ni,o pode, ser negada a tar.tos 
sem-terra, que precisam possuí-la para 
ter moradia e plantar. Do qualquer mé -
r.eira, reform« rigrária não pode ser 
condu;•ida sob o signo da emoção. • 
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Mesmo sob a chuva, milhares de funcionários das estatais percorreram a Av. Rio Branco, no Rio, fazendo um alerta 

O grito das estatais 
O avanço das propostas privatizantes, apontadas como 

o caminho de saída da crise econômica, mobiliza as 
estatais, uma das bases do desenvolvimento 

Os manifestantes consideram fun
damental a atenção dos integrantes da 
Assembléia Nacional Constituinte para 
os aspectos que envolvem a preserva
ção das faixas de atuação das estatais, 
como seu sentido estratégico e sua 
atuação voltada para o conjunto da so
ciedade. 

Uma das preocupações expressas na 
passeata carioca envolveu as dificulda
des enfrentadas por diversas estatais 
para realizar investimentos, em função 
da conjuntura e dos planos de estabili
zação econômica, o que afeta o desem
penho desses setores e os expõe ao 
ataque dos interessados em privatizã-

Wálter Santos 

U m gesto de resposta à campanha 
privatizante, que corre mundo e 
tornou-se assunto de manchetes 

no Brasil, mobilizou milhares de em
pregados de empresas estatais, no Rio 
de Janeiro, no dia 17 de setembro, para 
uma manifestação que ocupou a Aveni
da Rio Branco, apesar do tempo chuvo
so. Os organizadores consideraram que 
o movimento atingiu seus objetivos, 
apesar da pequena cobertura da im
prensa, e pretendem realizar novos 
atos, com vistas a esclarecer a opinião 
pública sobre as consequências negati
vas que uma eventual eliminação das 
empresas estatais causaria ao desenvol
vimento nacional. los. • Cada setor, uma mensagem 
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TelecomunicaçÕes, uma questão vital 

E ntre muitos assuntos em exame 
na Constituinte, o que envolve o 
setor das Comunicações tem 

chamado a atenção, devido aos interes
ses em jogo e por sua significação ·es
tratégica para a nação, o que envolve o 
debate a respeito da manutenção do 
monopólio estatal das telecomunica
ções. 

Um dos documentos enviados à 
Constituinte, subscrito por dezenas de 
milhares de eleitores e inspirado por as
sociações e sindicatos da área das tele
comunicações de todo o pafs, acentua a 
impo.rtãncia de se preservar o monopó
lio estatal no setor, quando se torna 
claro que as pressões contrárias são "a
ções estratégicas realizadas por 'aliados' 
para invadir espaços interessantes aos 
grupos internacionais". 

O nfvel das telecomunicações bra_si-
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leiras adquiriu qualidade reconhecida 
internacionalmente, · e o monopólio 
permitiu tanto a extensão dos serviços a 
comunidades as mais distantes, em efe
tiva ação de integração nacional, quanto 
o desenvolvimento tecnológico na área. 
Ao conhecido Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento Tecnológico da Tele
brás, por exemplo, deve-se a criação de 
um tipo de central telefônica digital, a 
CPA Trópico, já industrializada por 
quatro firmas nacionais, além de uma 
central eletrônica de telex, um concen
trador de telex, aplicação de fibras óti
cas e antenas de telecomunicações. 
Segundo técnicos, bastou a existência 
de uma polftica definida para o setor, 
sob a proteção do monopólio, para que 
o pafs pudesse em tempo muito curto 
colher resultados de alta significação 
polftica, social, econômica e tecnológica. 

Tal polftica permitiu a formação de uma 
geração de técnicos, o surgimento de 
laboratórios e projetos, recursos e con
tinuidade, levando o pafs a contar com 
serviços eficientes e a dominar a tecno
logia. 

Sustentar o monopólio 

A preocupação pela sustentação do 
monopólio, expressa pelo documento 
"Polftica de Telecomunicações - Propo
sições para a Constituinte", envolve o 
temor de que se percam os avanços já 
registrados e aumentem as interferên
cias das grandes empresas transnacio
nais, as quais, no fornecimento de equi
pamentos, formam um oligopólio a nf
vel nacional, com autênticos monopó
lios regionais (NEC na área do Rio de 
Janeiro, Ericsson em S. Paulo e Sie
mens no Paraná, por exemplo), além de 
se beneficiarem de desenvolvimentos 
tecnológicos nacionais. 

A reserva de mercado a favor de 
transnacionais é considerada um dos 
maiores empecilhos aos avanços da 
tecnologia nacional, uma vez que essas 
empresas estrangeiras conseguem im
por seus produtos e preços. 

o filé 

As pressões contra o monopólio vi
sam à privatização de alguns setores 
mais rentáveis dos serviços, como, por 
exemplo, a transmissão de dados por 
satélite, um dos alvos de interesse de 
uma empresa formada pelos grupos 
Globo e Bradesco (Roberto Mari
nho/NEC e Amador Aguiar), sob o no
me de Victori. 

Especialistas da área c.hamam a aten
ção para dois aspectos que envolvem 
essa questão: primeiro, o Estado estaria 
financiando a exploração de um serviço 
para proveito de uma empresa, que 
deteria, na verdade, um monopólio, 
uma vez que exploraria sozinha uma 
atividade, cabendo ao Estado a obriga
ção de oferecer e manter as instalações 
ffsicas; em segundo lugar, todo o sensf
vel setor de transmissão de dados fica
ria em mãos de empresas com interes
ses diretos no assunto, como é o caso 
do Bradesco, no que se refere aos dados 
bancários, e do Sistema Globo, no que 
se refere à informação geral. 

Além disso, destinar-se à privatiza
ção total ou parcial os setores mais 



., 

rentáveis do monopólio das telecomu
nicações geraria efeitos imediatos: au
mento do preço e queda de qu111idade 
dos serviços - aspectos jã registrados 
onde ocorreu essa privatização, como 
na Grã-Bretanha, o que constrasta com 
a satisfação dos acionistas pelos lucros 
obtidos - sem esquecer que, no caso 
particular do Brasil, são os serviços mais 
rentáveis que permitem a oferta de te
lefones às ãreas mais carentes ou dis
tantes. A Amazônia, por exemplo, não 
estaria integrada ao resto do pais pelo 
sistema de discagem direta à distância, 
com alta qualidade, se não existisse o 
monopólio estatal. 

São os serviços mais rentáveis das 
telecomunicações, ainda segundo os 
especialistas, que permitem cobrir os 
custos de alguns benefícios concedidos 
a bancos e redes de televisão: estas pa
gam tarifas mínimas e os bancos tam
bém recebem tratamento especial para 
manter seus caixas eletrônicos. 

Objetivo social 

A experiência brasileira anterior à 
estatização das telecomunicações com
prova que o objetivo privado de lucro 
impedia a oferta de um serviço sequer 
próximo do que se conseguiu com o 
atual sistema. 

Em países que fizeram o caminho in
verso, passando da estatização para a 
privatização, os resultados mostraram 
queda de padrão e encarecimento dos 
serviços, o que há muito se concluiu nos 
Estados Unidos. Lã determinou-se que 
o beneficio social é o mais atingido com 
a privatização, pois o pequeno usuário é 
sacrificado, a qualidade de serviço decai, 
aumentam as tarifas locais e prejudica
se a padronização de equipamentos. 
Saem lucrando, contudo, a grande in
dústria, especialmente a IBM e ATT, o 
grande usuário e a tarifa de longa dis
tância. 

Na proposta enviada à Constituinte, 
os setores ligados às telecomunicações 
acentuam a necessidade de que o mo
nopólio seja mantido, com vistas ao 
"atendirtiento de toda a sociedade". Is
so torna vital uma política tarifária ade
quada, de modo a que essa atividade 
adquira níveis crescentes de eficiência e 
se possa dinamizar "o seu desenvolvi
mento tecnológico e industrial, contro
lado por instityições e empresas genui
namente brasileiras". • 
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No mar, a Petrobrás alarga descobertas, mas o consumo de gasolina está caindo 

PETRÓLEO 

Mais 55 milhões de barris 
N uma área a oeste do campo 

submarino de Marlim, na Bacia 
de Campos, a Petrobrás con

firmou a existência de petróleo no poço 
4-RJS-377, que fica a 100km da costa, 
em lâmina d'água de 610 metros. Se
gundo informe da Petrobrás, o poço re
velou produção de 3.500 barris/dia. 

As reservas são estimadas em 55 
milhões de barris de óleo, numa ãrea 
aproximada de 10km2 e a empresa se 
mostra otimista com a descoberta, por
que a área apresenta lâmina d'água de 
250 a 600 metros, facilitando os traba
lhos. 

Produção 

A produção nacional de petróleo, em 
agosto, superou em 1,7% a de julho, al
cançando 585.636 barris diários, ou seja, 
quase 10 mil barris/dia a mais que o 
mês anterior. O resultado foi atribuído à 
reativação da plataforma de Pampo, na 
Bacia de Campos, que esteve paralisada 
para manutenção, em julho. 

Em relação ao ano passado, a produ
ção de janeiro a agosto registrou média 
diária de 585.704 barris, cerca de 12 mil 
barris/dia a menos que a média do 
mesmo período de 1986, numa queda 

de 2,09%. De janeiro a agosto último, a 
Bacia de Campos produziu a média diá
ria de 348.020 barris, enquanto a Bahia 
alcançou 85.061 e o Rio Grande do Norte 
;hegou a 54.563 barris. 

Consumo 

Ainda pelos números de agosto, o 
consumo diãrio de gasolina situou-se 
em 131 mil barris/dia (-10,9%), menor 
que em agosto de 1986, quando se con
sumiu 147 mil barris por dia. Quanto ao 
gás liquefeito de petróleo (GLP), o con
sumo diário atingiu 136 mil barris 
(+2,4%), enquanto o de nafta e de ga
sóleo petroqufmico alcançou 138 mil 
barris (+5,3%). 

Já o óleo diesel, que corresponde a 
33% do consumo de derivados, regis
trou 447,5 mil barris vendidos por dia, 
com tendência a ·aumentar, o que vem 
preocupando a Petrobrás, obrigada já a 
importar o produto para complementar 
o gasto nacional. O álcool carburante 
teve consumo de 187 mil barris/dia, seis 
mil a mais do que a média diária de 
agosto do ano passado. O Brasil con
sumiu, no total, 1,346 milhão de barris 
diários de derivados de petróleo e ál
cool, em agosto último. • 
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O BRASILEIRO: 
RENDE MUITO, 
CONSOME POUCO 

D Oficialmente apresen
tado no infcio de se

tembro, o Gurgel 280M é o 
primeiro carro brasileiro 
com tecnologia inteiramente 
nacional, econômico e aces
sível a camadas populares, 
pois o preço será quase a 
metade dos modelos mais 
baratos no mercado. "É o 
infcio da nossa independên
cia tecnológica no setor au
tomotivo, resultado de anos 

de pesquisa", anunciou a 
empresa de Rio Claro (SP), 
que recebeu suporte da Fi
nep para o desenvolvimento 
do projeto. O carro 100% 
brasileiro tem motor de 
quatro tempos, pesa 550 
quilos, admite quatro passa
geiros e suas inovações tec
nológicas permitirão manu
tenção simplificada e baixfs
simo consumo de gasolina: 
um litro a cada 25km. A par
tir do final do próximo ano, 
sua produção será intensifi
cada. 

PELA PAZ 

D Um dia diferente para 
algumas dezenas de 

crianças abandonadas: parti
ciparam de atividades musi
cais, dança e pintura, no 
Largo da Carioca, no Rio de 
Janeiro, e puderam tocar 
um sino de verdade, entre 
brincadeiras. Era o Dia 
Internacional da Paz, co
memorado a 15 de setembro 
passado. Eventos seme
lhantes ocorreram também 

~ em Belém, Salvador, Belo 
e: 
cl!l Horizonte, S. Paulo, Floria-
~ nópolis e Porto Alegre. Às 
~ crianças de rua brasileiras 

RIOCENTRO: MAIS 
UMA RODADA 

D A morte do general 
Golbery do Couto e Sil

va, um dos conspiradores do 
golpe militar de 1964, cria
dor do Serviço Nacional de 
Informações e chefe do Ga
binete Civil dos presidentes 
Ernesto Geisel e João Ba
tista Figueiredo, deu mar
gem a novos debates em 
torno do atentado do Rio
centro, quando explodiu 
uma bomba que dois mili
tares do Exército iam utilizar 
contra a multidão que fes-

coube tocar o sino, na inten
ção de despertar a consciên
cia dos cidadãos para a 
questão do abandono social 
do menor, no país. 

Em outras partes do 
mundo, a cerimônia pela paz 
chamou a atenção contra a 
guerra atômica (Japão), pela 
preservação ecológica da 
terra (Alemanha), pela coo
peração entre os povos 
(Antártida), pela paz de to
das as crianças (ONU), pela 
preservação da identidade 
cultural (Indonésia) e contra 
a fome que flagela a infância 
na maioria dos países po
bres (Moçambique). 

tejava o Primeiro de Maio de 
1981. 

Sepultado Golbery, sur
giu uma cópia da carta que 
ele teria enviado a Figueire
do, dando conta de que, ao 
contrário das versões ofi
ciais, o atentado era obra do 
DOI-Codi e fazia parte dos 
planos dos militares envol
vidos com a repressão polí
tica e torturas, com o objeti
vo de impedir a abertura 
política. 

No final de setembro, foi 
solicitada oficialmente a 
reabertura do processo pelo 
Ministério da Justiça. 

POESIA SANDINISTA 

D Em seu giro pelo Brasil, na 
segunda quinzena de se

tembro, o padre Ernesto Carde
nal aproveitou para divulgar a 
cultura sandlnista e a poesia re
volucionária. Poeta, o sacerdote 
e ministro da Cultura da Nicará
gua participou de um encontro
recital no Teatro Casagrande, no 
Rio de Janeiro, no dia 21. No 
convite, trecho de um poema, 
mostrando a inquebrantável fé 
do padre-ministro malvisto 
pelo Vaticano: " ... e Sandino 
dizia aos camponeses: - Algum 
dia triunfaremos. Se eu não al
cançar esse dia, as formiguinhas 
irão me contar a boa nova de
baixo da terra". 

• 



ACIDENTE NO MIRAD 

D Apesar das conclusões 
iniciais da comissão de 

investigação da Aeronáutica, 
que apontaram a possibili
dade de defeito numa das 
turbinas do HS-125 - um ja
tinho que os ministros cos
tumam temer - talvez em 
função da sucção de um 
pássaro, nem todo mundo 
afastou a idéia de que o de
sastre que matou o ministro 
da Reforma Agrária, Marcos 
Freire, em Carajás, Pará, no 
dia 8 de setembro passado, 
possa ter sido resultado de 
um atentado. Segundo o 
setor de segurança do mi
nistério, várias sabotagens 
tinham sido descobertas em 
aviões do Incra, enquanto se 
tornava público que o mi
nistro vinha recebendo 
ameaças de morte por tele
fone, quase todo dia. 

CEGO, PADRE VIAJA 

D Várias vezes, os latifun
diários da região de 

Mossãmedes e Sanclerlãn
dia, em Goiás, tentaram 
afastar o padre italiano 
Francisco Cavazzuti do tra
balho junto aos agricultores 
sem terra. Em 1971 , o então 
governador goiano chegou a 
pedir sua expulsão do país. 
Leonino Caiado - tio do líder 

Marcos Freire, político de 
destaque de Pernambuco, 
estava para completar três 
meses no cargo, por onde já 
passaram outros dois nomes 
(Nelson Ribeiro, ligado à 
Igreja, e Dante de Oliveira, 
da esquerda pemedebista). 
Com Marcos Freire, que na
quele dia fora conhecer ai-

da UDR, Ronaldo Caiado -
alegava, naquela ocasião, 
que o padre italiano insufla
va posseiros. 

No final de setembro, o 
padre Francisco Cavazzuti 
voltou à Itália, em definitivo 
e cego, devido ao atentado 
que sofreu no final de 
agosto, a tiros de espingar
da, logo após a celebração 
de uma novena, em Mossã-

.2 JÁDER VAI À UDR 
e: 
&'l 

guns projetos no agitado sul 
paraense, morreram o pre
sidente do Incra, José 
Eduardo Vieira Raduan; o 
secretário geral do ministé
rio, Dirceu Pessoa, e mais 
três funcionários, além dos 
três tripulantes, do Grupo 
Especial de Transportes, da 
Presidência da República. 

medes. O pistoleiro, Marce
lino Antônio, inventou uma 
história para explicar o cri
me, mas a população não 
tem dúvidas de que o aten
tado foi encomenda de lati
fundiários da região. 

Para a Comissão Pastoral 
da Terra, da CNBB, uma das 
próximas vítimas da UDR 
será o padre Ricardo Rezen
de Figueira, coordenador da 

RESERVAS IGUAIS 
ÀS DO PAÍS 

D O Brasil tem pelo me
nos três dos mais ricos 

homens do mundo, de acor
do com as revistas norte
americanas Fortune e Forbes, 
que, nas edições de setem
bro, divulgaram a tradicional 
lista anual das maiores for
tunas mundiais, parte delas 
localizadas em países petro
líferos do Terceiro Mundo. 

Segundo as publicações, 
variam de 11, 1 a 1,2 bilhão de 
dólares as fortunas pessoais 
de Sebastião Ferraz de Ca-

.... 
~ D Ao aceitar o convite do 
~ presidente José Sarney 

para assumir o Ministério da 
Reforma Agrária, em lugar 
de Marcos Freire, no dia 
19/9, o e,c-governador pa
raense Jáder Barbalho 
mostrou-se preocupado em 
diminuir a violência no cam
po e se disse pronto a pro
curar a União Democrática 
Ruralista-UDR, a associação 
dos fazendeiros que radicali
zou a questão da terra no 
país inteiro. 

Admitindo ser ele próprio 
grande proprietário de ter
ras, Barbalho afirmou co
nhecer o desafio de fazer 
avançar a reforma agrária, 
assentando famílias e dan
do-lhes condições de produ
ção. Mas, esclareceu que 
não vê soluções a curto pra
zo. 

comissão na região do Ara
guaia-Tocantins, uma das 
áreas de maior tensão fun
diária. Segundo denúncia da 
CPT, a senha para o assassi
nato do padre foi dada no 
dia 14 de setembro passado, 
quando o presidente da 
UDR referiu-se a ele como 
"bandido de alta periculosi
dade", em declarações à im
prensa paulista. 

margo Penteado, 79 anos 
(Empreiteira Camargo Cor
rêa), Antônio Ermírio de 
Moraes, 56 anos (Grupo 
Votorantim) e Roberto Ma
rinho, 82 anos (Sistema 
Globo). Juntos, os três pos
suem o equivalente às re
servas brasileiras, calculadas 
em pouco mais de 3 bilhões 
de dólares. 

A Camargo Corrêa lidera 
um grupo de 33 empresas, 
que levam os interesses de 
Sebastião Camargo também 
às áreas do comércio, finan
ças, indústria, agropecuária 
e mineração. 



TECNOLOGIA 

~ chimbo, na Amazô
~ nia - possfvel cam
"( po de eventuais 

testes atômicos 
subterrâneos - che
garam a merecer 
relatório especial, 
durante a reunião 
anual da Sociedade 
Brasileira para o 
Progresso da Ciên
cia, em julho últi
mo, quando os 
cientistas demons
traram o temor de 
que se originasse 
uma corrida pela 
bomba, entre Brasil 
e Argentina. 

O Brasil no 
Clube Atômico 

Enquanto isso, o 
presidente Sarney 
visitava seu colega 
argentino, Raúl Al
fonsfn, e merecia a 
especialíssima de
ferência de visitar a 
secreta usina de 
enriquecimento de 
urânio de Pilcani
yeu, perto de Bari
loche, onde nem o 
próprio Alfonsín 
estivera antes. O 
gesto, segundo o 
presidente argenti-

O temor de objetivos bélicos movimenta a comunidade cientffica. 
que reivindica participação e prega o controle civil 

A s reiteradas afirmações do pre
sidente José Sarney, em seu 
discurso de 4 de setembro pas

sado, não eliminaram as dúvidas da ca
beça de muitos cientistas. Eles conti
nuam a temer o aproveitamento bélico 
dos avanços conseguidos no programa 
paralelo de pesquisas nucleares, no 
qual, segundo o anúncio presidencial, 
conseguiu-se dominar a tecnologia do 
enriquecimento do urânio pelo método 
da ultracentrifugação, no Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares
lpen, da Universidade de S. Paulo, após 
oito anos de um trabalho coordenado 
pela Comissão Nc;1cional de Energia Nu
clear-CNE N, ao custo de 37,3 milhões 
de dólares. 

A importância do avanço tecnológico 
é inegável e o ministro Renato Archer, 
da Ciência e Tecnologia, ao comentar a 
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notícia, ressaltou, além das intenções 
pacíficas, a superação das dificuldades 
que os detentores do conhecimerto nu
clear procuram criar ao desenvolvi
mento autônomo dos demais países no 
setor. A reação oficial argentina foi po
sitiva, em decorrência dos acordos bi
laterais já existentes. 

Recusa à bomba 

Nos últimos meses, as preocupações 
com a área nuclear, no Brasil, tinham 
deixado de lado as crfticas ao acordo 
com a Alemanha Federal e às paralisa
ções da usina de Angra 1, para concen
trar-se no programa paralelo, sob a co
ordenação da CNEN e direção da mari
nha, interessada no submarino nuclear. 
O caso das contas secretas da CNEN e 
os poços profundos na Serra do Ca-

no, era a prova 
mais clara que o seu pafs rejeitava a fa
bricação da bomba atômica. 

O clamor dos cientistas brasileiros 
pela abertura do programa paralelo 
obteve a resposta no começo de setem
bro, quando se confirmou o sucesso do 
projeto em enriquecer urânio por ultra
centrifugação, na proporção de 1,2:10. 
Revelado oficialmente, deu-se o passo 
decisivo para seu acompanhamento 
pela comunidade científica, ao mesmo 
tempo em que se colocava em debate a 
útilidade do programa conjunto Nucle
brás-KWU, que busca o enriquecimento 
do urânio pelo método do jato centrífu
go, ainda experimental e considerado 
economicamente inviável. 

Uma posição final é esperada para os 
próximos meses, enquanto a comuni
dade científica obtém do governo eco às 
ponderações de que o salto tecnológico, 



na área do átomo, deve objetivar bene
fícios sociais e usos pacificas, sem des
viar-se para emprego militar. Ao enfati
zar que o Brasil se reservava o direito de 
decidir pelo pleno conhecimento cienti
fico e suas utilizações, Sarney fez ques
tão de acentuar "as finalidades exclusi
vamente pacificas do programa nuclear 
brasileiro". 

Grande mercado 

Dando os primeiros passos autôno
mos no Clube Atômico, o Brasil abre 
perspectivas de participação num mer
cado internacional, que ultrapassa 10 
bilhões de dólares anuais e onde fun
cionam cerca de 350 reatores. 

Com a quinta reserva mundial de 
urânio, o domínio da tecnologia signifi
ca também possibilidades comerciais 
em novas bases para o Brasil, que passa 
a pertencer ao grupo de 20 países com 
tecnologia nuclear, dos quais oito (Esta
dos Unidos, União Soviética, Grã-Bre
tanha, França, China, Índia, Israel e Áfri
ca do Sul) possuem a bomba. • 

Contaminação 
nuclear 

Ninguém poderia supor que, de
pois da explosão de um reator em 
Tchernobyl, na União Soviética, o 
Brasil poderia vir a registrar o que já 
se considera um dos maiores aci
dentes nucleares em tempos de paz: 
16 pessoas gravemente contamina
das (dez foram transferidas para o 
Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio 
de Janeiro), algumas já declaradas 
sem chances de sobrevivência, e ou
tras 40 sob observação, sendo ainda 
prematuro um prognóstico sobre a 
evolução do mal. 

Tudo decorreu da abertura e ma
nipulação de uma cápsula de cé
sio-137, num ferro-velho de Goiânia, 
em Goiás. O material pertencera ao 
Instituto Goiano de Radioterapia, já 
desativado, e o dono do ferro-velho, 
Devair Alves Ferreirá, rompeu a cáp
sula, cujo brilhante pó de césio serviu 
de brincadeira às crianças da casa. 

A Comissão Nacional de Energia 
Nuclear despachou cerca de 30 técni
cos para a área do acidente. 
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Westinghouse, o troco 

Angra 1: projetada para não funcionar 

~ Responsável pelo projeto e equi-
1; pamentos da central nuclear Angra 1, 
:se:., 
., uma usina feita deliberadamente 
~ para nunca funcionar - segundo opi
~ nião de cientistas brasileiros - a em-

presa norte-americana Westinghou
se acabou colhendo o resultado de 
seu desastrado comportamento. Já 
enfrentando um processo movido 
pelas autoridades brasileiras nos tri
bunais de Nova Iorque, devido ao 
fiasco de Angra 1, a Westin$Jhouse viu 
suspenso o contrato para o forneci
mento de equipamentos para a hi• 
drelétrica de lvaiporã, no Paraná, no 
valor total de 27 milhões de dólares. 

A suspensão foi determinada por 
decisão da juíza Maria Helena Cisne 
Cid, da 14~ Vara Federal, do Rio de 
Janeiro, no dia 25 de setembro, 
atendendo a uma. ação popular pro
movida por Moacyr Nunes de Barros e 
Afonso Celso Burlamaqui. 

Nossa supermáquina 
Algumas questões de grande im

portância sobre capacitação tecnoló
gica foram assinaladas pelo profes
sor Alberto Luiz Galvão Coimbra, 
fundador da Coppe/UFRJ e profes
sor da pós-graduação de engenharia 
química, em recente artigo no bole
tim "C&T Noticias", da Finep. 

Segundo o cientista, "inexiste fi
lantropia internacional. Os países de
senvolvidos não cedem sua tecnolo
gia e o Brasil não pode esperar por 
isso para alcançar níveis significati
vos de desenvolvil'flento. ( ... ) O de
senvolvimento industrial brasileiro 
somente será alcançado através da 
reserva de mercado, aplicada e ajus
tada de acordo com as circunstân
cias. ( ... ) Ainda hoje, muita gente fala 
em transferência de tecnologia, como 
se fosse a salvação para os nossos 
problemas. Dizem que tecnologia se 
compra. Não é ·verdade. O que se 
compra são caixas pretas, onde se 
encontra uma porção de coisas com
plicadas ou não. ( ••• ) Durante um pe~ 
rlodo temos de nos conformar em 
viver aquém do desenvolvimento do 

resto do mundo, criando e defen
dendo o nosso mercado. Só por pou-
co tempo." ' 

Ele relembra a experiência dos 
países socialistas, que se fecharam 
para desenvolver sua própria tecno
logia e o fizeram com tanto sucesso 
que, hoje, podem promover· certas 
aberturas, como as "joint ventures" 
admitidas pelos soviéticos e a fábrica 
de coca-cola na China. "Isso, no en
tanto, não aconteceu na China de 
Mao Tsé-Tung, nem na União So
viética de Stalin. Naquela época eles 
estavam se fortalecendo. Com as 
fronteiras abertas não conseguiriam 
se industrializar, nem implantar tec
nologias de ponta, para o bem do 
povo", assinala o cientista. 

Ele frisa, porém, que, ao lado da 
extensão do mecanismo da reserva 
de mercado a setores básicos, como 
química fina, mecânica de p,recisão, 
novos materiais, petroquímica e 
biotecnologia, é preciso que a indús
tria nacional ofereça demanda aos 
setores de desenvolvimento tecnoló
gico e pesquisa. 
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O pensamento 
de Leon 

Hirszman 

Com a morte de Leon Hirszman, 
pode agravar-se a crise do 

cinema brasileiro, que perdeu 
um de seus mais brilhantes 

realizadores e um arguto 
analista dos impasses da 

atividade no país 

A crise do cinema 
nàcional 
O cerne da questão cultural passa 

pela comunicação e esta, pela 
televisão" - disse Leon Hirsz

man, procurando sintetizar a causa bá
sica das dificuldades que estão sufocan
do a produção cinematográfica, sub
traindo centenas de milhares de espec
tadores, a cada ano, esvaziando e fe
chando salas de exibição. Tudo isso 
ocorre, sem que se esboce para o setor 
uma política coerente, semelhante à que 
permitiu sustentar o desenvolvimento 
de diversas outras áreas, como, por 
exemplo, a televisão, beneficiada de vá
rias maneiras pelo Estado e privilegiada 
pela grande indústria. Em resumo, a au
sência de uma política cultural deixa ao 

O modelo cultural, definido 
pela ESG, sufocou as expressões 

independentes, ao tentar 
rimar cultura com seu 

conceito de segurança e 
desenvolvimento econômico 

relento o cinema, com grave ameaça à 
sobrevivência dessa forma de expressão 
como atividade industrial no país. 

A seguir, o leitor encontrará a visão 
do cineasta sobre a atividade, o que 
considera causas dos problemas e o que 
propõe como soluções, segundo ex-
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pressou na mesa-redonda promovida 
pela revista "Terra Firme", em fins de 
1984, ao lado de Sílvio Tendler (" Jan
go") e Eduardo Coutinho ("Cabra mar
cado para morrer"), quando discutiram 
o tema "O cinema brasileiro, de onde 
vem, para onde vai" com o jornalista e 

crítico Flávio Pinto Vieira e os sociólo
gos Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra. 

De acordo com Hirszman, "o objetivo 
central era assegurar o uso dos meios 
técnicos de comunicação como canais 
de produção 'qualificada', cuja palavra
chave foi 'integração'. Com essa base, 
implementou-se uma Política Nacional 
de Telecomunicações traçada na Escola 
Superior de Guerra-ESG e, para ·que o 
plano funcionasse, toda a máquina do 
Estado foi acionada. Investiu-se violenta 
e arbitrariamente na televisão e o re
sultado dessa política, que utilizou a 
questão cultural como eficiente apare
lho de dominação, é visível hoje em to
dos os setores, principalmente naqueles 
de expressão independente, como o ci
nema". ( ... ) Para Hirszman, "a indústria 
cultural no Brasil pós-64 é a televisão, e 
isso constitui o ponto nevrálgico a ser 
discutido pelos trabalhadores da cultu
ra, pela sociedade brasileira, para que se 
possa pensar num projeto alternativo 

para o setor cinematográfico e outras 
áreas culturais". 

"Agora, vivemos o tempo da televi
são, da chamada cultura de massas, e a 
situação do cinema, no Brasil, é dramá
tica. No miolo do drama, como já disse, 
enco11tra-se a junção Estado-TV-Mo
nopólios que, em grande medida, pena
liza aqueles meios de comunicação que 
não se submetem aos seus ditames. Is
so fez, finalmente, com que eclodisse a 
crise atual que, concretamente, se ma
nifesta em vários níveis e dimensões, 
sendo que alguns aspectos aparecem 
coordenados entre si, no tempo, am
pliando, portanto, algumas dimensões 

da crise geral. É o caso da 'crise de bi
lheteria', que se aprofunda em conse
quência da 'crise interna de realização' e 
que, por sua vez, combina seus efeitos 
com os da primeira e termina benefi
ciando a televisão, piorando ainda mais 
a situação do setor cinematográfico. 

"O cinema deixou de ser artesanato 
para ser um investimento que, como 
qualquer outro, tem que se pagar e, 
ainda mais, assegurar um retorno em 
forma de lucro. ( ... ) Cinema enquanto 
artesanato só acontece num Estado so
cialista e, mesmo assim, países como 
Cuba, União Soviética, Hungria, Polônia 

A tevê oferece aos anunciantes 
dezenas de milhões de 

consumidores potenciais e o 
Estado reforça essa tendência. 

Se o cinema rende cada vez menos 
quem vai investir? 

e outros têm uma política econômica 
definida para a cultura, segundo a qual 
o Estado investe no cinema e, logo, 
reinveste o retorno obtido na esfera da 
circulação em um fundo de financia
mento, que realimenta a produção. 

"Vive-se num país subdesenvolvido, 
mas raciocina-se como se estivéssemos 
na França, onde há uma grande tradição 
no exercício dos direitos do cidadão, de 
luta e organização da sociedade; ou na 
Itália, na Inglaterra ou nos Estados Uni
dos - paradigma ocidental da defesa do 
'livre mercado' - se mantêm vigente 
uma lei antitruste para as comunica
ções. Desde 1948, a chamada lei Para
mount obriga as redes de exibição de 
tevê a adquirirem pelo menos 50% de 
seus programas (vídeo-teipe, cinema, 
séries, peça de teatro, música) de outros 
produtores dos Estados Unidos. Isso 



oxigena o mercado e a produção, por
que despadroniza e torna mais diversifi
cada a produção cultural. 

"Uma lei antitruste, no Brasil, não só 
é necessária como deve ser tema para a 
Constituinte. Se a sociedade não discutir 
a questão da comunicação, nâo haverá 
como analisar a chamada crise cultural. 

"A relação de descomprometimento 

LEON HIRSZMAN 
22. 11.1937/16.09.1987 

D O cineasta morreu vitimado pela Aids, 

possivelmente contralda em 1984, 

quando fez uma transfusão de plasma san
gulneo. 

Filmografia 

Pedreira de S. Diogo, um dos episódios da 

obra coletiva Cinco vezes favela (1962), ao lado 

de Joaquim Pedro de Andrade, Marcos Fa

rias, Cacá Diegues e Miguel Borges 
Maioria absoluta, documentário ( 1964) 

A falecida, primeiro longa-metragem, a partir 

da obra de Nelson Rodrigues (1965) 

Garota de Ipanema, longa-metragem inspirado 

na música de Vinicius de Morais (1967) 

Sexta-feira da Paixão, SAbado de Aleluia, episó
dio deAmdricadosexo (1969) 

Nelson Cavaquinho, documentário (1969) 

São Bernardo, longa-metragem a partir da 

obra de Graciliano Ramos (1972) 

Mcgalópolis, documentário (1974) 

Ecologia, documentário (1974) 

Cantos de trabalho no campo: Mutirão, docu
mentário (1976) 

Cantos de trabalho no campo: Cacau, documen
tário ( 1976) 

Cantos de trabalho no campo: Cana-de-açúcar, 

documentário (1976) ·Eles não usam black-tie", o mais premiado 
Oue pais é esse?, documentário de longa

metragem, co-produzido pela Rádio Televi
são ltaliana-RAI (1977) 

Rio, carnaval da vida, documentllrio (1978) 

ABC da greve, documentário sobre a greve do 
ABC paulista (1979) 

Cinema brasileiro, cinema ocupado, documentá
rio (1980) 

Eles não usam black-tie, longa-metragem, ba

seado na peça de Gianfrancesco Guarnieri, 

"Leão de Ouro" do Festival de Veneza (1981) 

Imagens do inconsciente - Em busca do espaço 

cotidiano, No reino das mães, A barca do sol, do

cumentário sobre o trabalho da Dra. Nise da 

Silveira e a expressão artlstica dos internos 

do Centro Psiquiátrico Pedro li (1983-1985). 
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da tevê brasileira com o cinema é in
justa, porque, se estamos numa econo
mia positiva e real, em que há investi
mentos que necessitam retorno, o Esta
do não pode canalizar todos os seus in
centivos para um único meio, que rece
be todos os beneflcios, ao passo que es
se mesmo Estado não se preocupa se
quer como financiar os cinemas do in
terior que estão fechando. A atividade 
cinematográfica não tem isenção de na
da: a energia elétrica é cobrada comer
cialmente, não é industrial; não se tem 
isenção de ISS, não há favorecimento 
algum. 

"A tevê só pode se desenvolver, no 

Embraf/lme 

Brasil, porque foi implementada, fo
mentada e mantida pelo Estado. 

"Nosso papel é articular um elenco 
de reivindicações que possam servir de 
base para um projeto polltico que de
semboque no desenho de uma Política 
Nacional de Cinema, assim como há 
uma Polltica Nacional de Telecomunica
ções e, do mesmo jeito, se está traba
lhando para uma Política Nacional de 
Informática. A situação atual não é es
tática. Ao contrário, é de transformação 
a nível da crise, e crise é uma situação 
de mudança social, de mudança inclusi
ve de mentalidades, para novas con-
quistas importantes." • 
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CINE INDÍGENA 

Lendas, mitos 
realidades 

e 

Vindos de todas as partes das Américas, índios e uma centena 
de filmes e vídeos produziram um encontro de reflexão 

O li Festival Latino-Americano de 
Cinema dos Povos Indígenas 
marcou mais um passo do indi

genismo continental em direção à coor
denação de esforços, na defesa dos po
voadores originais, ao reunir em setembro 
especialistas e leigos com representantes de 
tribos de diversos países e confrontar 
a todos com obras as mais diversas so
bre a problemátiêa do homem america
no, ontem e hoje. Do índio recém-con
tatado das matas amazônicas ao índio já 
atrelado a uma sociedade moderna, o 
festival serviu para expressar lendas, 
mitos e realidades de culturas que tor
nam o acervo humano das Américas 
extraordinariamente rico. 

Um júri, composto de sete índios -
chanka peruano, mapuches argentino e 
chileno, kuna panamenho, quêchua 
equatoriano, maya-quiché guatemalte
co e um pareci brasileiro - atribuiu 
menções, menções especiais e reconhe
cimentos especiais a 11 dos filmes e ví
deos participantes, destacando que le
vou em consideração, entre outros as
pectos, "a mensagem e o conteúdo dos 
filmes e vídeos para a preservação e a 
promoção da identidade e dos valores 
sociais, culturais, estéticos, morais e re
ligiosos de nossos povos". 

Premiações 

t:1rasil, Equador, México, Colômbia e 
Peru foram os países com maior nú
mero de obras no festival, tanto em fil
mes quanto em vídeos, tendo sido apre
sentadas ainda produções da Argentina, 
Venezuela, Bolívia, Chile, Estados Uni
dos (sobre mayas atuais), Canadá (sobre 
esquimós netsilik), Suíça (sobre os 
shuar equatorianos e os yanomami bra
sileiros) e França (sobre os mapuches 
chilenos e seus problemas atuais com a 
ditadura militar, e sobre a vida dos pia
roa venezuelanos, ritos dos guajiro ve
nezuelano-colombianos e a peregrina-
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ção anual dos quêchua peruanos). 
As dificuldades de sobreviver como 

povo, frente à organização avassaladora 
da comunidade não-índia, é um tema 
recorrente em todos os filmes que me
receram destaque, na apreciação dos 
jurados indígenas. 

Causachum Cusco, de Alberto Giudi
ce (Argentina), recebeu menção espe-

lndios: porta-vozes da própria cultura 

•e1 Negocio": contra ação estrangeira 

cial, enquanto as menções foram para 
Povo da Lua, povo do sangue, de Cláudia 
Amdujar e Marcello Tassara (Brasil);As/ 
pensamos, de Camilo Luzuriaga (Equa
dor) e Tiag: lo que hay, lo que existe, lo 
que aún queda y es inagotable, de Gusta-

voe lgor Guayasamín (Equador). 
Reconhecimento especial foi para os 

filmes Gerónima, de Raul Tosso (Argen
tina); Amazonas, el negócio de este mun
do, de Carlos Aspurna (Venezuela), 
e República Guaran(, de Sílvio Back (Bra
sil). 

O filme argentino narra a história de 
uma famflia mapuche, da Patagônia, em 
luta com a civilização circundante para 
manter suas tradições, jê que não pos
sui mais a terra. A incorporação à civili
zação significa, igualmente, a destruição 
de sua cultura. 

O filme de Carlos Aspurna focaliza as 
denúncias de genocídio e espionagem 
industrial e mineral, no território vene
zuelano de Amazônia, envolvendo a 
seita norte-americana "New Tribes Mis
sions", em 1979. (A seita norte-ameri
cana também atua na Amazônia brasi
leira, com o nome de "Novas Tribos do 
Brasil", sendo por diversas vezes tam
bém responsabilizada por pesquisas 
geológicas ilegais e acusada de contra
bando de pedras preciosas e minerais 
estratégicos.) 

Quanto ao já conhecido filme de Síl
vio Back, focaliza a experiência das re
duções guaranis e seus resultados sin
gulares sob direção dos padres jesuítas, 
na área do rio Uruguai, nos séculos XVII 
e XVIII, até serem desarticuladas na se
gunda metade do século XVIII. 

Porta-vozes da cultura 

Ao lado da realização de debates e 
exibição de filmes e vídeos, o festival, 
coordenado por Cláudia Menezes e Da
niel Caetano, do Museu do Índio, pôde 
dar um passo considerado muito im~ 
portante pelos índios: capacitá-los a uti
lizar os meios audiovisuais. 

Tal preocupação eles acentuaram, 
numa declaração do júri, segundo o 
qual "os filmes e vídeos que versam so
bre a realidade indígena não devem se 
limitar a retratar, de forma unilateral, 
nossas formas de organização social, 
cultural ou religiosa, mas, ,pelo contrá
rio, devem sempre ser veículos que nos 
permitam exercer o legítimo direito ao 
uso da palavra. Para nós, é importante 
deixarmos de ser considerados mero 
objeto de estudo e, com a colaboração 
de produtores, realizadores e antropó
logos, passarmos a representar o papel 
de porta-vozes de nossas próprias cul-
turas". • 
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MATÉRIA DE CAPA 

Brasileiros descobrem 
Portugal 

Os ventos da recessão ec~nômica estão levando muitos brasileiros a aportarem em Portugal, 
onde Já formam a segunda maior colônia estrangeira 

Carlos Pinto Santos 

R ecente notícia infor
mava que, apenas no 
consulado português 

de S. Paulo, aguardavam 
resposta favorável 20 mil 
pedidos de cidadãos brasi
leiros desejosos de emigrar 
para Portugal. Por coinci
dência, é também de 20 mil 
a estimativa das autoridades 
portuguesas e dos consula
dos em Lisboa e no Porto, 
quanto ao número de brasi
leiros já residentes em terras 
lusitanas, embora, nos re
gistros do Serviço de Es
trangeiros, do Ministério da 
Administração Interna, e nos 
consulados, constassem 
apenas 7.470, no final do 
ano passado. 

so é o de estudantes, com 
3.302, seguindo-se 989 do
mésticas, 517 profissionais 
de ofício (operários especia
lizados e artesãos), 265 jo
gadores de futebol, 199 mis
sionários, sacerdotes e reli
giosos diversos, 186 funcio
nários públicos (um brasi
leiro pode se tornar funcio
nário, após cinco anos de re
sidência, nos termos da 
Convenção sobre Igualdade 
de Direitos, conservando a 
nacionalidade), 143 comer
ciantes, 142 professores e 
104 empregados de escritório. 

Vários são os motivos 
que estão produzindo essa -E 
migração, mas a maior parte ! dos que desembarcam neste _______________________ _, 

Há, ainda, 84 empregados 
de comércio, 72 operários de 
construção civil, 63 traba
lhadores agrícolas, 50 hote
leiros (restaurantes de no
mes como Brasuca, Comida 
de Santo, Fla-Flu, começam 
a proliferar em Lisboa), e 38 

lado do Atlântico cita um aspecto de
terminante: a falta de perspectivas no 
Brasil. Crise social, insegurança, infla
ção, degradação do nível de vida, des
crédito no futuro imediato do país, de
silusão com os insucessos dos progra
mas de recuperação econômica são as 
imagens e os sentimentos que trazem 
na bagagem, ao desembarcar no aero
porto da Portela. 

De domésticas a industriais 

A diferença entre as estimativas e os 
números oficiais decorrem do fato de 
que as estatísticas não abrangem os que 
entram em Portugal como turistas, mas 
acabam permanecendo além dos seis 

1987 - N<1 104 

meses permitidos, sem solicitar a licen
ça de residência e trabalho. Apesar da 
incerteza dos números, sabe-se que os 
brasileiros formam hoje a segunda 
maior comunidade estrangeira em 
Portugal, depois dos cabo-verdianos 
(cerca de 27 mil) e estão à frente de es
panhóis, britânicos, guineenses, ango
lanos e moçambicanos. 

As inscrições no consulado brasileiro 
em Lisboa indicam que a tendência é de 
aumento: em 1980, foram 342, passando 
a 525, em 1985, e a 680 em 1986. Só nos 
oito primeiros meses deste ano, o nú
mero já ultrapassou a 600. 

Daqueles 7.470 brasileiros que cons
tavam das estatísticas oficiais, em fins 
do ano passado, o grupo mais numero-

outros operários, além de 24 industriais 
e 18 gerentes. 

As profissões liberais estão bem re
presentadas: são 75 médicos e dentistas, 
74 engenheiros, 33 arquitetos e 32 eco
nomistas, enquanto 26 cantores, músi
cos e bailarinos profissionais aquecem 
as noites lusitanas com ritmos tropicais. 

Afinidades 

Se é impossível que os papéis se in
vertam, mudando o sentido do fluxo 
migratório histórico entre os dois países 
(a emigração portuguesa para o Brasil 
cai11 abruptamente, nos últimos anos), 
não há dúvida de que Portugal exerce 
atração especial nos brasileiros dispos-
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tos a abandonar a sua terra. 
Além da afinidade da lfngua, proxi

midade cultural, velhos cordões fami
liares, romantismo da redescoberta ou 
facilidades legais, outros fatores influem 
na escolha: a recente imagem de pros
peridade relativa, tranquilidade social 
e também a hipótese de trampolim para 
outros países, em decorrência da ade
são de Portugal à Comunidade Econô
mica Européia. • 

No futebol, . -a1nvasao 
Há um time com 8 brasileiros, 
todos têm pelos menos um, e o 
jeitinho à portuguesa propicia 
que seja "canarinho" um em 
cada seis jogadores inscritos na 
primeira divisão 

E ntre protestos mais ou menos 
sinceros e uma boa dose de iro
nia, a imprensa esportiva portu

guesa continua a registrar as reclama
ções vindas de vários meios - políticos, 
jornalistas, Sindicato dos Jogadores de 
Futebol, "falanges de apoio" - pela "in
vasão" de futebolistas brasileiros no es
porte-rei em Portugal. Significativa
mente, quem menos protesta contra es
sa imigração muito especial, ou só faz 
da boca para fora, são os dirigentes dos 
clubes. 

A razão é simples: excluindo meia 
dúzia de craques, o jogador brasileiro 
sai mais barato que um português do 
mesmo nfvel. Além disso, o futebolista 
que chega a Portugal (há representantes 
de 20 nacionalidades) tem formação 
técnica completa, o que poupa aos clu
bes a custosa preparação de um juvenil. 
Com a miopia do curto prazo e a ânsia 
dos resultados imediatos que os carac
teriza, os dirigentes portugueses prefe
rem, por essa tosca aritmética, virar-se 
cada vez mais para o inesgotável viveiro 
tropical. 

brasileiros estavam inscritos nos três 
escalões do futebol português. No cam
peonato da primeira divisão, iniciado 
em agosto passado, os 20 clubes apre
sentam 80 profissionais contratados no 
Brasil, num total de 496 inscritos (os 
demais estrangeiros somam 66). Ne
nhuma equipe prescinde de exibir, pelo 
menos, um futebolista brasileiro. O re
cordista é o Espinho, com oito, seguido 
do campeão europeu, o Futebol Clube 
do Porto, mais o Braga e o Rio Ave, ca
da qual com sete. O Guimarães, Spor
ting, Boavista e Marítimo contrataram 
seis, cada um, enquanto o Benfica, 
campeão nacional, tem cinco. 

Somente alguns podem ser consi
derados grandes craques e com nomes 
que tragam recordações às torcidas bra
sileiras: Mozer, Elzo e Chiquinho, os três 
da seleção e agora no Benfica; Casa
grande e Geraldão, também da seleção 

e agora no Porto, onde se encontram 
também Celso e Juary; Marlon e Pauli
nho Cascavel, do Sporting, e Zé Mário, 
do Belenenses. E poucos mais. Os res
tantes serão ilustres desconhecidos para 
as arquibancadas do Maracanã ou do 
Morumbi. 

A artimanha da Federação Portugue
sa, para garantir a presença inflacionária 
dos profissionais brasileiros, consiste 
em recorrer à Convenção sobre Igual
dade de Direitos e Deveres entre Brasi
leiros e Portugueses, ignorando a lei da 
Fifa, que impede a atuação simultânea 
de mais de dois estrangeiros por equi
pe, nas competições nacionais. 

Os técnicos também estão bem re
presentados, pois dirigem cinco das 20 
equipes da divisão principal, sem contar 
que são brasileiros numerosos treina
dores-adjuntos, preparadores flsicos e 
assessores de diversos tipos. • 

Um gaúcho no Bairro Alto 
Chegando a Portugal por acaso, um médico troca as receitas 

por uma gafieira e não quer outra vida 

N o impossível retrato-tipo do bra
sileiro em Portugal, Itamar de 
Grandi, médico gaúcho de 32 

anos, escaparia, apesar de tudo, a qual
quer tentativa de caracterização. Afinal, 
chegou a Portugal por acaso, quando 
teve impedida sua entrada na Espanha -
onde pretendia viver - por falta de visto 
no passaporte. 

Está há três anos e meio em Portu
gal. Sente-se bem e está convencido 
que conhece melhor o país do que 
muitos de seus amigos portugueses, e, 
pelo relato de seus passeios, acredita-se 
no que diz. Quando não passeia, geren
cia a Gafieira do Bairro Alto, ponto de 
encontro dos brasileiros. 

Cansado da medicina, sobretudo da 

xando como etapa inicial a Espanha, 
para onde comprou uma passagem 
apenas de ida. Acabou em Portugal, 
onde, em poucos meses, já conhecia 
meio mundo da boêmia intelectual do 
Bairro Alto, Prfncipe Real e arredores. 
Numa daquelas noites, recebeu uma 
proposta dos donos de um restaurante 
brasileiro: dirigir uma gafieira-escola de 
samba. 

Mozer, Elzo, Casagrande saúde pública, em que trabalhou por 

Foi juntar o útil ao muito agradável, 
se aqui se disser que Itamar puxa mais 
para o ritmo e a arte do que para um 
estetoscópio. A Gafieira do Bairro Alto, 
a primeira de Lisboa, tornou-se ponto 
de encontro da colônia brasileira e uma 
atração para muitos portugueses e os 
turistas do verão lusitano. A pista de 
dança é pequena, mas vale a pena ir lá, 
se se conseguir entrar. Entrando, vai-se 

três anos, Itamar saiu do Brasil, em 
Na última temporada, 265 jogadores março de 1984, para viver na Europa, fi-
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~ Jovens atrás do futuro 
ti r ---... -- Um pi~tor, uma_ estilista e três técnicos em computação, todos 

Jovens, d1Zem que encontraram novas perspectivas 

Itamar divide-se entre o balcão e o palco 

ver as estatuetas de lemanjá e S. Jorge, 
e pode-se beber coisas como a caipiri
nha e sucos de goiaba, maracujá e caju. 

E ouve-se Stela, uma paulista de 26 
anos, noiva de um baterista português, 
voz bonita e com planos de gravar um 
disco, em breve. Mas, Itamar também 
canta: sai de trás do balcão e faz parce
ria com Stela, num jeito vagamente à 
Ney Matogrosso. 

"Sinto-me em casa" - diz Itamar, 
sem se preocupar com o sotaque gaú
cho marcante, ao ponto de clientes pen
sarem que é um português que fala à 
brasileira, para dar ambiente à casa. Sua 
única queixa são os dois anos que es
perou pelas licenças de residência e tra
balho, talvez porque o funcionário tenha 
demorado em entender o que levaria 
um médico a requerer o registro de 
gerente de bar. 

Apesar de se sentir bem e reconhecer 
que a gafieira lhe dá rendimento maior 
que o que obteria na medicina do Rio 
Grande do Sul, não faz planos a longo 
prazo. Tanto pode continuar em Portu
gal, quanto partir "para outra", corno 
especializar-se em psicoterapia. 

Mas, hoje à noite, estará se dividindo 
entre o balcão e o palco da Gafieira do 
Bairro Alto. 
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Lei/a Magalhães 

N abor Ferreira, 26 anos, paulista, 
técnico em Informática, trabalha 
há alguns meses em Lisboa. Na

bor chegou a Portugal com dois colegas 
de Campinas, São Paulo, Alberto Oes
treich e Clodoaldo Betti, ambos de 23 
anos. Os três foram contratados para 
trabalhar num projeto de informatiza
ção de uma grande cadeia de supermer
cados da periferia de Lisboa. Nabor 
conta que se integrou rapidamente à 
sociedade portuguesa. Apesar da difi
culdade inicial em se habituarem com a 
carregada pronúncia lusitana, os três 
afirmam se sentir em casa. 

A surpresa do descobridor 

Alberto Oestreich frisa que não é to
do mundo que tem a oportunidade de 
sair do Brasil e diz que trabalhar na 
Europa "faz bem ao ego e valoriza 
muito o profissional no Brasil". Nabor 
destaca a segurança de se andar à noite 
pelas ruas de Lisboa, coisa bem dife
rente no Brasil: "Eram três assaltos nu
ma s6 noite". 

Entusiasmado, Clodoaldo Betti quase 
esqueceu as praias brasileiras. Para ele, 
o melhor de Portugal são precisamente 
as praias, não propriamente pela beleza 
do mar, mas pela liberdade dos ba
nhistas: muita gente nua. 

"A primeira· vez que fui à praia, não 
acreditei. Achei que tinha entrado num 
clube de nudismo" - lembra Clodoaldo. 

Rosani é carioca, de 26 anos, e está 
em Portugal desde o mês de abril pas
sado. Emigrou em busca de melhor 
formação profissional e de emprego. Ao 
contrário dos rapazes, Rosani acha que 
que seus colegas portugueses são 
"muito fechados". O que a desagrada 
mais, porém, é o clima: "Passo o dia 
inteiro enrolada em casacos, enquanto 
lá no Rio era minissaia o dia todo". 

Apesar desses dissabores, ela pensa 
em continuar em Portugal, após o tér
mino do curso de estilismo, em que se 
matriculou no Centro de Formação 
Profissional da Indústria do Vestuário 
do Sul, em Benfica: "Com minhas qua
lificações profissionais, os salários que 
poderei ganhar aqui em Portugal são 
bem maiores do que os do Brasil, se 
arrumar emprego lá", reflete. 

Da rua ao atelier 

Um arquiteto dedicado à pintura, 
esta é a vida do gaúcho Guilherme 
Schilling. Ele conta que, para se esta
belecer com um bom padrão de vida em 
Portugal, usou a única coisa que pos
suía e que não era valorizada no Brasil: 
o talento. 

Guilherme começou corno pintor de 
rua e hoje tem um atelier, montado 
poucos meses depois de chegar a Por
tugal, no Cais do Sodré. Ali vende seus 
quadros com temas náuticos às compa
nhias de navegação, garantindo bom 
faturamento. • 
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De Brasília a Acapalco 

Neiva Moreira 

O impacto que produziu em Bra
sflia não foi pequeno. Conve
nhamos que não era para me

nos: uma enorme bandeira soviética 
ondulando ao lado do pavilhão nacio
nal, no mastro do imponente edifTcio 
do ltamarati. Seguramente, mais sur
preendente ainda, fora ver as duas 
bandeiras tremulando j untas na base 
aérea da capital da República, à chega
da do ministro das Relações Exteriores 
da União Soviética, Eduard Shevard
nadze. Quase 70 anos depois da revo
lução de 1917, um chanceler soviético 
nos visita oficialmente, e isso nos leva 
a uma reflexão: muitas vezes não sen
timos, mas a marcha da História conti
nua inexoravelmente o seu curso. 

Não poucos revolucionários foram 
parar na cadeia por terem, em suas ca
sas, algum livro ou um papel qualquer 
com o símbolo da revolução soviética. 
O monumento a Juscelino, concebido 
por Niemeyer, projetando uma sombra 
discretamente parecida com aquele 
símbolo, provocou uma tempestade, 
no fim do período autoritário. Não foi 
fácil convencer alguns militares de que 
aquela sombra podia parecer incômo
da e sugestiva, mas nada tinha a ver 
com a foice do urso vermelho. 

Na verdade, tudo isso poderia pare
cer episódico, mas não o é. Muita 
gente ainda não se refez do susto ao 
ver na tela, numa conversa civilizada e 
cordial, Fidel Castro e José Sarney. No 
entanto, nenhum dos dois mudou suas 
convicções ideológicas ou as posições 
políticas. E o Brasil não se tornou me
nos capitalista ou Cuba menos socia
lista. 

No entanto, não foram apenas esses 
dois episódios que indicaram mudan
ças sensíveis no quadro diplomático 
latino-americano. A formação do Gru
po de Contadora (integrado pelo Méxi-

' co, Colômbia, Panamá e Venezuela) e, 
po~teriormente, a do Grupo de Apoio 

(Brasil, Peru, Argentina e Uruguai) 
abriram caminho a um novo estilo nas 
relações entre os nossos países. Busca
se, à margem de Washington, uma 
solução negociada para a crise que o 
sr. Reagan criou e alimenta na América 
Central. Em novembro, em Acapulco, 
México, oito presidentes latino-ameri
canos vão se reunir "pela primeira vez, 
sem uma convocação da Casa Branca", 
conforme acentuou o chanceler mexi
cano, Bernardo Sepúlveda. 

Os ministros da Fazenda do Brasil, . 
do México e da Argentina reúnem-se 
para unificar a estratégia na discussão 
com o clube dos credores. E usam lin
guagem muito parecida. 

A quilo que os ban~ueiros mais 
temem, a Frente Unica dos De
vedores, na prática começa a 

existir, mesmo que o nome não seja 
esse e os documentos comuns evitem 
a designação polêmica. Mas, quando a 
Nigéria, em nome de mais 23 países do 
chamado mundo subdesenvolvido, le
va ao Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos e à sua desacreditada 
agência, o FMI, um ponto de vista co
mum daqueles palses, o nome pode 
ser outro, mas a realidade é que se 
forma, na prática, um clube de deve
dores. 

No choque do petróleo, se dizia que 
cada vez que um xeque árabe do Golfo 
espirrava, a economia do Brasil e de 
outros palses do Terceiro Mundo ia 
para a cama. Hoje, começa a ocorrer·o 
contrário. Basta que se levante, entre 
os devedores maiores, a perspectiva de 
novas moratórias, como a do Brasil, do 
Equador e do Peru, e quem vai para a 
cama são os banqueiros e seus patro
nos do Clube de Paris. 

Isso não significa que o capitalismo 
já esteja numa crise sem saída ou que 
seja iminente a ruptura do sistema fi
nanceiro internacional. Nada disso. 
Mas é evidente que, mesmo dentro do 
sistema de poder dominante na Amé
rica Latina e no Caribe, despcntam no-

vas forças que começam a identificar a 
natureza dos seus próprios interesses. 
Mais do que isso: estão sendo obriga
das a fazer concessões, redefinindo a 
sua estratégia de sobrevivência. 

Uma das descobertas dos nossos 
povos, embora ainda incipiente, é que 
nenhum projeto de emancipação eco
nômica e social será real, se não partir 
de duas premissas: a unidade latino
americana e uma posição de indepen
dência frente aos Estados Unidos. 

Como Bollvar, o Che Guevara - cujo 
20!? aniversário de morte foi a 8 de 
outubro - viu com clareza profética es
se problema. 

Poderia parecer que, com as trans
nacionais norte-americanas ampliando 
sua área de domínio, os marines insta
lados em vários palses, a Nicarágua 
agredida, o Fundo Monetário Interna
cional e os banqueiros bloqueando o 
nosso desenvolvimento, a guerrilha 
comercial, a pressão tecnológica, pou
co se tenha avançado a partir do sacri
fTcio de Guevara. 

M as não é assim. Por muitas ra
zões, o novo ordenamento di
plomático latino-americano, 

ainda tlmido e vacilante, mas avançan
do, revela o fortalecimento de um sen
timento de independência e autode
terminação, que já se expressa em vá
rias iniciativas concretas. 

E é nesse quadro que tem sua im
portância histórica que a bandeira da 
URSS tremule em Brasília e que o go
verno brasileiro não tenha pedido li
cença a Reagan para reatar relações 
com Cuba, convidar Gorbachev a visi
tar o Brasil ou anunciar a ida de Sarney 
a Moscou. 

Os desafios do futuro ainda são 
imensos e o sonho de Bolívar e Gue
vara está muito distante de ser realiza
do. Mas o fundamental é que sigamos 
nesse rumo, mesmo que não seja, 
nesta etapa, pelos caminhos que am
bos, pelas circunstâncias objetivas que 
enfrentavam, trilharam. • 
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A Poupança Ouro 
faz a festa da produçã1 
agrícola e pecuária. 

Dá juros e co rreçãc 
monetária para os 
brasileiros do Interior 
e das Capitais. 

Tem a garantia do 
maior banco do País. 

Leva crédito ao 
campo para aumentar 
a produção de 
alimentos e oferece 

~=--•' lucro e segurança par, 
o investidor. 

0-eposite na 
Poupança Ouro do 
Banco do Brasil. 
O melhor negócio par, 
você. 

E para o Brasil. 

Agora, 
em se poupandt 
tudo dá. 

# BANCO DO BRAS~ 
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