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,,. ) Jobim é criticado 
por-decreto sobre 
terras indígenas 
Ativistas bombardeiam 
plano brasileiro de 
direitos humanos 

Deborah Berlinck 

Correspondente 

• GENEBRA e BRASILIA. 0 ministro 
da Justiça, Nelson Jobim, entre
gou ontem à Comissão de Direi
tos Humanos da ONU, na Suiça, a 
primeirãversão dÕPlano Nacio
nal de Direitos Humanos. O docu
mento propõe desde mudanças 
na legislação brasileira sobre o 
uso de armas e cursos de direitos , 
humanos para os policiais até in
centivos à adoção de crianças 
abandonadas. Diante de um ple
nário com representantes de 
mais de 50 países, Jobim explicou 
a proposta de parceria do Gover
no com a sociedade para comba
ter violações dos direitos, mas 
não convenceu os presentes. Ho
je o ministro receberá documen
to de protesto de dezenas de 
ONGs. Os ativistas não aceitam a 
mudança no decreto sobre terras 
indígenas, permitindo que fazen
deiros e empresas contestem a 
demarcação de reservas. 

- O Brasil está dando um 
enorme passo para trás. A Cons
tituição diz, que o índio não pos
sui a terra: é parte dela. O Gover
no não só volta atrás num direito 
nacional, como viola acordos in
ternacionais - protestou a geó
grafa Pierrette Birraux-Ziegler, da 
Docip, um centro de pesquisa so
bre povos indígenas. 

Jobim assegurou que a modifi
cação não visa a frear, mas a ga
rantir o processo de demarcação. 
Segundo ele, todas as demarca
ções a partir de 1988 (29 milhões 
de hectares) corriam o risco de 
ser anuladas pelo Supremo Tribu
nal Federal porque não foi dado o 
direito de defesa aos que tinham 
títulos de propriedade. 

Em Brasília, dentro e fora do 
' Congresso, cerca de 300 índios, 

muitos deles com pinturas de 
guerra no corpo, começaram on
tem uma mobilização de quatro 
dias contra o Decreto 1. 775, que 
criou a possibilidad<sde serem re
vistas as terras já demarcadas pe
la Funai. Os índios se reuniram no 
Auditório Nereu Ramos, na Câma
ra, e depois subiram a rampa do 
Congresso para ouvir a leiturà de 
um manifesto contra o decreto. 
Até sexta-feira a Funai já tinha re
cebido 142 pedidos de revisão de 

' demarcações, 136 deles referen
; 1 tes a apenas uma área indígena: a 

dos índios xucuru de ororobá, no 
1 municipio de Pesqueira (PE). ■ 
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México lança um cartão de 
crédito para os mais pobres 
Objetivo é possibilitar a compra de alimentos subsidiados 

José Meirelles Passos 

Correspondente 

• WASHINGTON. Milhares de pes
soas em Campeche, um dos esta
dos mais pobres do México, rece
beram um cartão de plástico, ele
trônico, que lhes dá o direito de 
comprar alimentos a preços sub
sidiados. Batizado como "cartão 
de crédito de pobre", o novo sis
tema faz parte de um programa 
piloto do Governo mexicano, pa
ra aliviar a vida de mais da meta
de da população: 50 milhôes dos 
90 milhões de mexicanos vivem 
hoje abaixo da linha de miséria. 
Metade deles está dentro da faixa 
de pobreza extrema. 

- Se o cartão funcionar em 

Campeche, vamos distribuí-lo em 
todo o país - disse Albino Moc
tezuma, porta-voz do Ministério 
de Desenvolvimento Social. 

Hoje, qualquer pessoa - rica 
ou pobre - já se beneficia de um 
subsídio governamental sobre o 
leite e a tortilha. A idéia, agora, é 
conceder esse privilégio só aos 
mais pobres e estender a lista de 
alimentos básicos a preços módi
cos. Um fator ainda não foi com
pletamente resolvido, enquanto o 
teste se inicia em Campeche: o 
Governo ainda não sabe exata
mente quem terá direito a rece
ber o cartão que, como os de cré
dito, tem no seu verso uma faixa 
marrom, eletrônica, contendo da
dos sobre o seu portador. 

O problema é que, de início, te
riam direito a ele somente as pes
soas que estão regularmente em
pregadas. A maior parte delas ga
nha menos de um salário-mínimo 
- hoje equivalente a US$ 2,68 por 
dia - e, portanto, necessita des
sa ajuda. Por esse critério, po
rém, a maioria dos mais necessi
tados ficaria sem o benefício, já 
que têm seus empregos na econo
mia informal. 

Parlamentares da oposição cri
ticaram essa nova iniciativa, di
zendo que o Governo estaria 
mais preocupado em cativar elei
tores do que em matar a fome. 
Programas do tipo foram implan
tados antes em áreas onde havia 
mais eleitores, e não pobres. ■ 
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R edemocratizado em 1979, o Equado não ces- ma decretou sua pnsão preventiva. E acusado de 
sou até agora de sofrer tentativas de desesta- desviar quase meio milhão de dólares de contas 

secretas para-sua conta particular. bilização. Em 1987, o presidente León Febres Cor
dero chegou a ser seqüestrado por oficiais do 
Exército. Depois de várias tentativas de golpes 
militares, o presidente Rodrigo Borja, eleito em 88, 
quase submergiu junto com a crise econômica, 
agravada com a queda do preço do petróleo. 

Já o conservador Sixto Durán Ballén, atual 
presidente, perdeu apoio do Congresso quando 
abriu o país ao capital estrangeiro e às privatiza
ções, e tentou rever a lei agrária. Em conseqüên
cia, houve várias tentativas de impeachment. 

Chega-se, agora, ao último episódio da longa 
história de sobressaltos políticos num país de 11 
milhões de habitantes, dos quais 2,5 milhões são 
índios analfabetos que vivem na sierra geralmente 
árida, sobrevivendo fora da economia. O vice
presidente Alberto Dahik renunciou e pediu asilo 
político à Costa Rica, depois que a Çorte Supre-

Entre a denúncia inicial e a fuga, circulou a 
informação, passada por ele mesmo, de que depu
tados e juízes o chantagearam, pedindo dinheiro 
para apoiar leis do interesse do governo. Em 
SY.ma, a instabilidade polític,a_ se alia à corru_p~ 
para estremecer as bases da le alidad(YMais ~? ~ 

ue 1s o, segun o o reitor da Universidade Andi
na, Enrique Ayala Mora, o problema do Equador 
"não está nas pessoas, mas no sistem_~ ~erno 

ue permite tais níveis de corrupçãoL . 
a secre a aca a sempre assim. Tudo o que 

está fora de controle acaba em felonia. Dos cinco 
implicados no processo, quatro estão foragidos. 
São os que preferem fugir a enfrentar a Justiça. 
Primeira (e última) conseqüência: o sistema político 
se deteriora e todos perdem, governo, oposição, 
partidos políticos, denunciantes e denunciados. 
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NOVA ORDEM MUNDIAL E O TERCEIRO MUNDO 

O Desenvolvimento da América Latina 
e a Cultura da Desesperança 

O desenvolvimento econômico da 
América Latina depoi s da Se

gunda Guerra Mundial teve uma es
treita correlação com o desenvolvi
mento da cultura latino-americana. 
As décadas dos anos 40 até os anos 60 
e o começo dos anos 70, apresentam 
uma cultura da esperança que, de al
guma maneira, é compartilhada pelas 
grandes correntes da cultura da Amé
rica Latina. Essa cultura influi na 
política da Comissão Econômica para 

- -~a América Latina (CEPAL), nos par
tidos populistas, soc ial-democratas e 
democrata-cristãos, assim como nas 
correntes socialistas do continente. 

Contudo, a partir da década de 
70 e com ênfase maior a partir da 
década de 80, faz- se notar uma cultu
ra da desesperança que hoje domina a 
opinião pública no continente e tam
bém afeta as correntes ideológicas 
que se estendem a muitos setores 
populares. O desenvolvimento eco
nômico dessas décadas responde, com 
muita clareza, a tendências pareci
das. 

As etapas do-desenvolvimen
to econômico - Há um corte claro 

Franz J. Hinkelammert 

no desenvolvimento, depois da Se
gunda Guerra Mundial. Este corte é 
marcado pela passagem da economia 
do desenvolvimento (substituição de 
importações, desenvol-vimentismo) 
rumo à economia de exportação (a 
partir de 1982, a economia do paga
mento da dívida) . Este corte marca o 
fim de uma determinada política de 
integração econômica (ALALC, Pac
to Andino, Mercado Comum Centro
Americano ). No decorrer dos anos 
80, aparece um tipo diferente de inte
gração (Proposta sobre a Bacia do 
Caribe, Zonas de Livre Comércio e 
Mercado Comum). 

mentando com o crescimento econô
mico dos salários (baixas rendas). 
Há uma política de distribuição de 
renda e novas lei s sociais ( educação, 
saúde, seguro para a terceira idade, 
programas de moradia popular). Ten
ta transfer ir para a América Latina 
todo o capitalismo de reformas, como 
estava surgindo na Europa Ociden
tal , implementando esta política atra
vés de uma industrialização pela subs
tituição de importações, fortemente 
impulsionadas por organismos públi 
cos de planejamento e por investi
mentos públicos (energia, aço, cimen
to e petról eo). 

a. O desenvolvi
mentismo dos anos 50 
aos anos 70- Inspira-se 
no Estado do bem-estar, 
como está surgindo na 
Europa Ocidental (sobre
tudo na Bélgica, Suécia e 
Alemanha). Vê o desen
volvimento como desen
volvimento industrial, do 
qual se espera que leve 
consigo uma força de tra
balho sempre maior, au-
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Um esforço desse tipo fazia no
ta r a depend ência dos países do cen
tro. O desenvo lvimento era entendi
do como independência (integração 
condi cionada e aÜva no mercado 
mundial). A teoria da dependência 
acompanhava esses esforços. Essa 
teor ia surge já nos anos 50 na CEPAL, 
mas seu nome provém dos anos 60, 
quando o sent ido da dependência ge
nera liza-se na América Latina (orga
nismos internacionais, governos, or
ganizações populares e academias). 
Fa la-se de dependência porque se 
busca a independência. 

Estes esforços enfraquecem com 
a cri se da industri alização por meio 
da substitui ção de importações . Al
gumas de suas causas são as seguinc 
tes : 

1. Nos anos 60, a indústria con
tinua crescendo com altas taxas, mas 
o crescimento é pela produtividade. 
Perde dinâmica enquanto força de tra
balho. Há uma tendência à baixa dos 
sa lários. 

2. A produção agrícola ainda 
absorv ia toda a maior parte da força 
de trabalho . Ao ser tecnificada, esta 
força de trabalho é expul sa, mas, ao 
migrar para a cidade, não é absorvida 
pela indústri a, como trabalho adicio
nal. Multiplicam-se os bairros mar
ginais. 

3. As novas substituições são de 
alta tecnologia e, portanto, ocorrem 
por in vestimentos diretos do capital 
estrangeiro. Não se gera um capita
li smo nac ional (independente). Oca
pital es trangeiro faz transferências 
de tecnologias, mas não favorece um 
desenvo lvimento tecnológico no país 
atingido. 

4. O capital es trangeiro só parti
cipa marginalmente no esforço .ex
portador e se orienta preferencial
mente para o mercado interno. Quan
to mais domina a indústria, deixa de 
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gerar div isas . As exportações de tipo 
tradicional não pode,~ seguir a dinâ
mica tradicional e se produz uma fal
ta de di visas. O resultado é a dívida 
externa, explicada pelas transferên
cias de lucros, sobretudo do capital 
estrange iro. 

A transição é a derrota da 
Unidade Popular no Chile - A 
economia de exportação substitui a 
economia do desenvolvimento . O pri 
meiro caso é o do Chile, depoi s do 
golpe militar, sobretudo entre 1976 e 
1980. Neste novo tipo de economia, o 
esquema anterior de integração eco
nômica perde seu sentido. Em 1976, 
o Chile abandona o Pacto Andino, 
qu e perde todo o seu vigor. Paralela
mente, desintegra-se o Mercado Co
mum Centro-Americano . 

"A política neoliberal conside
ra-se não responsável pela sorte 
dos expulsos e mar_ginalizados" 

Dei xa -se de falar de desenvolvi 
mento. Na lin guagem do s 
Reaganomics, essa pal avra não ex is
te. É su bstituída pela linguagem do 
mercado e de sua abertura. Na Amé
rica Latina, fala-se de neoliberalis
mo, mesmo que, na realidade, não se 
trate de algo estritamente idêntico. A 
partir de 1982, com a crise da dívida 
externa, generaliza-se a economia de 
exportação. É agora estendida a toda 
a América Latina. Torna-se uma eco
nomia do pagamento da dívida exter
na . Contudo, o caso do Chile com
prova que a dívida externa não é o 
motivo da mudança, mas a alavanca 
que permite impô-lo homogenea
mente ao continente e, inclusive, ao 
Terceiro Mundo em geral. O mesmo 
processo acontece hoje na Europa 
Oriental. 
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Não se fala mais de dependên
cia, supostamente porque a teoria da 
dependência resultou ter sido equi
vocada. Contudo , havia agora uma 
submissão total, uma dependência 
total e já se não se permiti a fa lar em 
dependência. De fato , a teoria da de
pendência nos anos 60 indicava que 
ainda havia espaços para a dependên
cia. Deixa-se de falar em indepen
dência, quando esta é completa (ver o 
caso de John Biehl, na Costa Rica, 
em 1988). 

A econom.ia neolibera l de expor
tação e pagamento da dívida externa
não so luciona a crise do desenvolvi
menti smo, mas a aprofunda. Dissol -
ve , juntamente com o cancelamento 
da política de industrialização, uma 
boa parte das ir;Jústrias nacionais 
nasc idas. O pagamento da dívida ex
terna paga "ajudas" do desenvo lvi
mento e, para pagá-las, des trói o de
senvolvimento financiado com essas 
"ajudas". 

Renuncia a uma po líti ca de ex
portação industrial, mas volta à ex
portação de tipo tradicional anterior 
(mesmo que chame exportação não 
tradicional no caso de um produto 
que não tenha sido exportado nos 
anos anteriores). Na Cos ta Rica, atéa 
mesmo o cacau era tratado como ex-• 
portação não tradicional, sendo ele 
um produto originário do México e 
da América Central) . 

Renuncia-se igualmente ao Es
tado de bem-estar soc ial e às suas 
reforma s: dentro do possível, 
privatiza-se a saúde, a educação, a 
moradia, as propriedades agrárias tra
dicionais e comunitárias. Não se bus
ca mais um crescimento econômico 
capaz de atrair toda a força de traba
lho para integrá-la à economia do 
país, mas a política neoliberal decla
ra-se não-responsável pela sorte dos 
expulsos e marginalizados. 
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Contudo, continua-se a conside
rar o crescimento econômico corno a 
chave da economia, em nome da efi
cácia. Trata-sé de um crescimento 
deri vado da dinâmica das exporta
ções de tipo tradicional, enquanto a 
polí tica de abertura de mercados re
nuncia, de fato, à industrialização e, 
portanto , a um a dinâmica de exporta
ções derivada do crescimento indus
trial. Parcialmente, as exportações são 
industriali za da s, mas não são criadas 
indústr ia s. 

O resultado é o segu inte: 
,. 1. Cresc imento econômi co limi-

tado ao que se deriva de ex porta ções 
de tipo tradicional. 

2. O livre comércio torna impos
sível o surgimento de uma indústria 
capaz de competir no mercado mun
dial. 

3. A expulsão de uma grande 
parte da população de qualquer pos
sibilidade de ser incluída no sistema 
econômico. 

4. A renúncia à criação de um 
consenso democrático baseado. na 
satisfação das necess idades de todos. 

5. A necess idade de quebrar as 
organizações populares e a destrui
ção do Estado capitalista de reformas 

.oc1a1s. 
Estes resultados tornam vi sível 

qu e a política neo liberal não so lucio
na, de nenhuma maneira , os proble
mas do desenvolvi menti smo e do de
senvolvimento por substituição de 
importações, mas aprofunda a crise 
de desenvolvimento , à qua l não res
pondeu . 

A guerra encoberta da Ni
carágua simboliza o trânsito - A 
democracia liberal é autoritária até o 
século 20 (voto classificado, escravi
dão e separação das raças). A demo
cracia libera l de massas surge no sé
culo 20 , como algo muito recente . 
Funciona como Estado de bem-estar 
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a part ir da Segu nda Guerra Mundial. 
Baseia-se no consenso democráti co 
fundam entado na sat isfação das ne
cess idades de todos ( como tendên
cia) . 

A economia libera l, ao romper 
este consenso, não pode continuar 
com a democracia liberal de massas. 
Insta la-se com ditaduras de Seguran
ça Nacional. Posteri ormente, nos anos 
80, democratiza-se com governos que 
continuam afirmando os esquemas de 
Segurança Nac ional. Separa-se de
mocrac ia e direitos humanos (os di
reitos humanos são definidos como 
direitos de propriedade: sobre coi
sas, sobre os próprios pensamentos, 
sob re o próprio corpo . As so lidari e
dades são excluídas). A tortura e os 
desaparec imentos tornam-se agora 
compatívei s com a democracia que 
se torna independente dos direitos 
humanos cláss icos. 

"A cultura da desesperança pro-
é~ 

duz~ nos setores populares, a 
anomia, desfaz as relações hu
manas, promove o crime. Adro
ga também é parte deste fenô
meno" 

Trata-se de democrac ias de Se
gurança Nacional. Um caso ex tremo 
é a democracia hondurenha. Em 
Honduras, durante o período das di 
taduras militares, os direitos huma
nos eram respeitados em alto grau. 
Com a democratização do país, a par
tir de 1980, começou a política de 
Segurança Nacional e, portanto , de 
violação sistemática dos direitos hu
manos, com o desaparecimento de 
pessoas, a tortura sistemática, cemi
térios clandestinos etc . Contudo, a 
opinião pública não duvidava de que 
o paí s tinha se democratizado . 
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Ideo logicamente, baseia-se na 
negati va de qu alquer alternativa e da 
esperança. É uma soc iedade que sus
tenta que não há uma alternati va para 
ela. Estabili za as soc iedades pela de
sesperança, diferentemente do que 
aconteceu nas décadas de 50 e 60, 
quando a es tabi I ização ocorria pelas 
esperanças (muitas vezes falsas). 

Para isto , foi básico o colapso do 
sociali smo hi stórico. O socialismo 
hi stórico - um tipo de sociedade de 
bem-estar - vai ao colapso no mesmo 
momento em que fracassa o capita
l ismo de reformas na América Latina 
e nos Estados Unidos, com tendência 
de colapso também na Europa oci
dental. A negação de qualquer alter
nativa - a deses perança - convence. 
Baseia-se nela a legitimidade da de
mocracia de Segurança Nacional. 
Toffler descrever a situação: 

"O novo impera tivo econômico 
está claro : os administradores dos 
países em desenvolvimento ou alcan
çam com suas tecnologias os padrões 
da ve locidade mundial ou serão cor
tados brutalmente de seus mercados. 
Serão os caídos do efeito de acelera
ção". 

A cllltura do desespero -
Nietzsche pode ser lido como um pro
grama para a soc iedade burguesa do 
século 20 - primeiro do na zismo e, 
hoj e, do "mundo livre"- quanto ao 
que será a cultura popular a que o 
capitalismo se lvagem aspira. "Se o 
que sofre , o oprimido, perdesse a fé 
em seu direito de poder despreza r a 
vo nt ade de poder, entraria em cheio 
na fa se do desespero total. .. A moral 
protegia os desamparados contra o 
niilismo, enquanto concedia a cada 
um um valor infinito , um valor meta
fí sico e o colocava numa ordem que 
não estava de acordo com o poder e a 
posição do mundo. Ensinava a impe
rio sa humildade, etc . Admitindo que 
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a crença nessa mora l se dest rua , os 
desamparados já não enco ntra riam 
nela seu conso lo e pe receriam". 

É o que Nietzsc he chama de 
niili smo at ivo: "O niili smo como sin
toma di sto indi ca que os deserdados 
já não têm nenhum conso lo, qu edes
troem para serem destruídos; que, 
privados da moral,já não têm nenhu
ma razão para se "entrega rem"; qu e 
se base iam no terreno do princípio 
oposto e também querem poderio, por 
sua vez, forçando os poderosos a se
rem seus verdugos". 

Isto pressupõe a destruição de 
todo humani smo universalista e a 
denúncia de qualquer reivindicação 
concreta de igua ldade entre os ho
mens. A burguesia ce lebra sua pró
pri a barbári e. Ni etzsche reco rre aos 
bárbaros do século 20, os únicos qu e 
podem sa lvar o mundo da ameaça do 
humanismo. "Para eleva r-se, lutan
do , deste caos, surge um a necess ida
de que esta configuração tem qu e es 
colher: morrer ou se impor. Uma raça 
domin ante só pode desenvo lver-se em 
virtude de prin cíp ios terríveis e vio
lentos. Devemos perguntar-nos: onde 
estão os bárbaros do sécul o 20? Tor
nar- se-ão visíveis e se conso lidarão 
depoi s de enormes cri ses soc iali sta s; 
se rão os elementos capazes da maior 
dureza para co nsigo mes mos, se rão 
os poderão garant ir a vo ntade mai s 
prolonga da". 

Barbúri c ou soc iali smo! É o gri 
to de Ni etzsc he e da burgues ia se lva 
ge m ! Se lvagismo ou soc iali smo ! 
Morte ou soc iali smo ! É o grito fa s
cista de "V iva a morte" que leva aos 
horrores do capitali smo se lvagem dos 
anos 30 e 40 nos países fascistas eu
ropeus. Foram intelectuai s anti-fas
cistas na Alemanha que inverteram 
esse grito (Benjamin , Horkheimer, 
Adorno etc .). 
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O pensador clássico dessa uto
pia do se lvagismo burgu ês é 
Nietzsche do qual constantemente se 
diz qu e nem sequer pensa em termos 
da redenção, nem de utopias. Contu
do, Ni etzsche es tá obcecado por uma 
idéia de rede nção e de utopia. Mas é 
uma redenção anti-utópica, uma re
denção qu e Ni etzsche promete como 
resultado do abandono de toda reden 
ção: "Em algum momento .. . Deve vir 
a nós o homem redentor, o homem do 
grande amor e do grande desprezo, o 
espírito criador, ao qual sua força 
impulsiva afasta, numa ou noutra vez, 
de todo di stanciamento e de todo o 
mais além, cuja solidão é entendida 
pelo povo como se fosse uma fu ga da 

"O terrorismo do Estado 
continua sendo o primeiro po
der político na América Lati
na" 

rea lidade. É ass im que se constitui 
em um fundir- se, um enterrar- se, um 
aprofundar-se na rea lidade, para ex
trair dela, em algum momento, quan 
do vo lte à lu z, a sua redenção, a sua 
redenção da maldição qu e o id ea l 
ex istente lançou, até agora, so bre ela . 
Esse homem do futuro, qu e nos liber
tará do ideal ex istente até agora e do 
qu e teve de nascer del e, da grand e 
náu sea, da vo ntad e do nada, do 
niili smo, esse toque de sino a.o meio
dia e da grande deci são; que, de novo, 
libertada a vontade, devolve à terra a 
sua meta e ao homem, sua esperança, 
esse anticr isto e antini ili sta, esse ven
cedor de Deus e do nada, tem que 
1 1 " e 1egar em a gum momento ... . 

Esta é sua redenção : "Redenção 
da maldição lançada até agora pelo 
idea l existente" sobre a realidade. 
Esta é a redenção anu nci ada por 
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Nietzche. Um "redentor" vai trazê-la 
à terra, um rede ntor "vencedor de 
Deus". Nietzche acrescenta que ele 
"tem que chegar em algum momen
to". É a utopi a do se lvagismo levada 
ao seu idea l puro . Nos anos 30 deste 
século , com o nazi smo alemão, apa
rece o primeiro redentor, que se ins
pira na redenção de Nietzsche. Vive
mos hoje os primeiros passos da se
gunda grande ex plosão da burguesia 
se lvagem. Promete-nos, de novo, a 
redenção da redenção e a grande uto
pia do desaparecimento da esperan-
ça, a utopia do inferno na terra. • · 

A burguesia se lvagem deu nova
mente à sua soc iedade o nome de 
mil ênio que tem também, neste caso, 
o mes mo teve sentido que teve ante
riormente. R~agan a chama "a cidade 
que bri lha na co lina", ou seja, a Nova 
Jerusa lém. 

b. Cultura do desespero e 
g uerra psicológica. É esta a base 
da cu I tura da desesperança. Penetra 
hoj e toda a nossa cultura e não so
mente a cultura popular. Além disso, 
não despreza a cultura popular. A 
cultura de desespero de nossa socie
dade atua para qu e isto seja a cu ltura 
popular e consegue sucesso nessa di-• 
reção. Esta mesma cultura do deses• ' 
pero penetra nos próprios grupos do
minantes para definir sua respectiva 
cultura antipopular. É a cultura do 
heroí smo do suicídio col etivo. Não 
há dúvidas de que es tá reaparecendo. 
É a volta de Ni etzsche e de Ernst 
Jünger como seus cláss icos e de Jor-
ge Luís Borges, Vargas Llosa e 
Octavio Paz, como seus atuais repre
sentantes. 

Nos se tores popul ares da cultura 
da desesperança , promove a anomia, 
desfaz as relações humanas, promo
ve o crime. A própria droga é parte do 
fenômeno. 
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As organizações de classe ou 
revo lucionárias, os movimentos de 
mudança, a orientação rum o a uma 
nova soc iedade, surgiram da cu ltura 
da esperança dos anos 50 e 60. For
mularam a esperança ou a manipula
ram. Contudo, . basearam-se nela. A 
destruição quase gera l dos movimen
tos populares e do Estado de refo r
mas (interv encioni stas) acabaram 
com esta cu ltura, conseguindo uma 
grande força de convicção a partir da 
crise do soc ial ismo na Europa orien
tal. A cultura da desesperança ba-
se ia-se na tese de qu e não há alterna
tiva. Pode-se somente admini strar um 
caos e uma anomi a, qu e são sistema
ticamente produzidos. 

Descobriu-se qu e não somente a 
organização da esperança dá estab ili 
dade socia l, como ocorreu nos anos 
50 e 60. Aparentemente, a cultura da 
desesperança é mais es táve l. Quan to 
mais se aprofunda a desesperança, 
menos resistência existe, porque não 
se pode dar sentido a urna resistência. 
Desmoronam-se as relações soc iai s, 
mas, com elas, desmorona-se tam
bém a própria personalidade das pes
soas . Podem destruir-se en tre elas, 
mas não podem mudar nada . A cultu 
ra da desesperança não deixa surgi-

• rem projetos, porque ninguém os for
mulará , se ninguém crê na poss ibili 
dade de urna alternativa para o des -
moronarnento . 

Destruindo a esperança , a anomia 
resultante é politicamente es tá ve l. A 
América Central foi estabili zada pe
las guerras e pelo terrori smo de Es ta 
do . A América do Sul é es táve l corno 
nunca , graças ao terrori smo de Esta
do, seja atualizado ou em retrocesso, 
mas visive lmente di sposto a voltar. 
Em lugar da espera nça, aparece um 
"salve-se quem puder", o "depoi s de 
nós o dilúvio" em que cada um trata 
de se salvar para impedir qu e o outro 
se salve. 
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Surgem, deste modo , democra
cias , cujos governos não são sobera
nos em nenhum sentido. A soberania 
pertence aos centros do terrorismo 
do Estado, diante dos quais os gover
nos eleitos lutam por uma autonomia 
relativa. Mas esse terrorismo do Es
tado não desestabiliza, mas estabili
za. Quando , em 1989, no Uruguai, 
houve um plebiscito sobre a ani st ia 
para os militares, a ameaça da volta 
deles assegurou a maioria de votos 
em seu favor, apesar de que, prova
ve lm e11te, a maiori a estava contra . 

Ond e falham as eleições, co mo 
na últim a eleição presidencial no 
Méx ico e na Repúb lica Dominicana, 
orga ni za-se a fraud e, com apo io de 
todas as democrac ias ocidentais. Es ta 
frau de estab ili za, porque seus auto
res ac reditam que não há altern at iva. 
Nas eleições seguintes, o povo vota 
rá, de acordo com o que lh e é pedido. 
Se não fo r ass im , havení outra frau
de. 

Os gove rn os não se responsabi
li za m, nem podem responsab ili zar
se pe las ações de seus organismos 
repress ivos. Es tes órgãos são sobera
nos di ante dos governos. Quando as 
forças militares assass inaram toda 
uma comunidade de jes uítas em San 
Sa lva dor, o gove rn o não se sentiu 
responsáve l e ninguém se responsa
bilizou, se nd o EI Sa lvador um a de
moc ra cia oc idental e tend o sido o 
assass inato cometido por um órgão 
do gove rn o democráti co . 

Para esta guerra psico lógica, cuj o 
objet ivo centra I é o de provoca r o 
desespero , é básica a impunidade dos 
crim es dos militares. Promove dec i
sivamente es ta sensação de não ter 
direitos ga rantidos, de não ser pessoa 
diante do Estado qu e, mesmo demo
crático continua se ndo terrori sta. 

' Dentro des ta es tabilidade pela 
propagação da anomia , as rebeliões 
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também transformam-se em movi
mentos irraciona is que , em última 
aná li se, não têm sentido. O Caracazo 
de fevereiro de 1989 fo i um movi
mento sem destino qu e term inou em 
um massacre de milhares de pessoas 
através da mão militar. Milhares de 
mortos não comovem, nem provo
cam notí cia. 8. Isto repetiu-se com a 
interv enção militar no Panamá. 

Quando os povos se desesperam, 
entregam-se como vítimas ou reben
tam numa erupção, cuja repressão 
nem sequer deixa rastros. Mas, fa
çam um a co isa ou a outra , e por falta 
de um a esperança de libertação, mo
vem-se perto de urna ação su icida, 
qu e é a contrapartida do hero ísmo do 
sui cídi o co let ivo das classes domi
nantes . As democrac ias não desen
vo lvem nenhuma cu ltu ra demo cráti
ca , mas de prepotência. Não se pode 
perd er eleições, porque o poder não 
está aí para se r eleito. Os govern os 
admini stram poderes despóticos, in 
ternos e estrange iros, os quais não 
podem controlar, mas qu e po r eles 
são controlados. 

A cultura popular tem hoje esta 
cultura da desesperança como sua 
base e sua ameaça. Ne la e dian te dela, 
deve desenvo lve r-se . Isto faz co m 
que, hoje, essa cultu ra esteja impreg
nada so bretudo por orga ni zações que 
não representam nenhum poder de 
negoc ia ção. t\s clúss icas organiza 
ções po pul ares, como os sindi ca tos, 
as cooperativas, as assoc iações de 
vizinhança, passa ram pa ra um segun 
do plano e têm muito pou ca voz. 
Qua se não hú greves que não termi 
nem em mortes . No lu ga r dessas or
ga ni zações, apa recem cm pnrneiro 
lu gar, agora, organ ismos de defesa 
dos direitos hum anos, comunidades 
ec lesia is, ações sim bó li cas como as 
realizadas pelas Mães da Plaza de 
Mayo, na Argentina . São tentativas 
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defensivas para limitar o terrori smo 
de Estado que continua sendo o pri 
meiro poder políti co na América La
tina . 

Onde a cu ltura popular não se 
entrega simpl esmente à cultura da 
desesperança, torna -se cultura de ví
timas qu e res istem a aceitar a sua 
cu lp a. É a so brev ivência da dignida
de, não do poder. É a última barreira 
que se defende antes de se passar da 
desesperança ao desespero. 

Alternativas? - A economia 
neoliberal faz da co mpetitividade seu 
máximo e único critério. Com base 
nele, condena à morte e se desinte
ressa pela sorte dos ex pulsos e dos 
marginalizados . Esta competitivida
de condiciona o processo de cresci
mento econômico e este se tran sfor
ma em sua ex pressão. Ter cresc imen
to comprova a competitiv idade. As
segurado o livre comércio, ninguém 
pode comprar ou vender a não se r 
nessa condição da co mpetitividade . 

Mas sempre menos a compet iti
vidade e o crescimento econômico 
correspondente podem assegurar a 
inclusão de todos no processo econô
mico. Não têm uma força qu e impli 
que em trabalho para todos e rendas 
mínima s asseguradas para todo s. 
Quanto mai s aumenta a comp le xid a
de tecnológica, mais são exc luídas as 
economias atrasadas da poss ibilida
de de alcançar esse nível. E sempre 
mai s as condições cio meio ambie nte 
restringem a poss ibilidade de parti
cipação na corr ida do crescimento 
econômico . 

A econom ia neoliberal subverte 
a vicia humana e da natureza. Esquece 
que seu trabalho - que não produz em 
competitividade - continua sendo um 
trabalho; e um produto oferecido em 
condições não competitivas, conti
nua sendo um valor de uso. Trigo 
produzido não-competitivamente 
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alimenta e um abrigo não-competiti 
vo esquenta . Se não se chega a produ
zi r em condições competiti vas, faz 
fa lta produzir em condições não-com
petitivas. Se há alternativa, deve ser 
buscada por aí. 

Isto não é a vo lta do desenvolvi
menti smo, porque es te, apesar de 
tudo , press upunha um crescimento 
econômi co capaz de arrastar consigo 
toda a força de trabalho para susten
tar, assim, seu Estado de bem -estar. 
Esta ilu são perdeu-se . Tanto pela 
imposs ibi lidade de alcançar o nível 
tecnológico dos países industriali za 
dos de hoj e, quanto pelo motivo da 
limi tação dos recursos naturai s, já 
não é poss ível este tipo de solução . 
Diante di sto , é necessá rio: 

1. Relativi za r o papel da compe
titi vidade; 

2. Cri ar es paços de desenvo lvi
mento, onde o emprego e a di stribui
ção adequada de rendas não são mais 
esperados co mo efe ito indireto do 
crescimento econômi co; 

3. Integrar o cresc imento econô
mico com a natureza; 

Es paços econômicos ca pazes de 
so lucionar esta tarefa impõem um 
novo tipo de integraç ão econômica 
qu e nem a Comunidade Européia, nem 
a integração econômica desenvolvi
menti sta e, menos ainda , a atual inte
gração por ra zões de li vre comércio, 
experimentaram . Mas se trata de uma 
tarefa de sobrevivência da humani
dad e. 

Voltando ao problema cul
tural - Contudo, qualquer alterna
tiva deste tipo enfrenta um sistema 
que está no delírio do triunfo. Sem 
dúvida, já não se pode voltar a muitas 
posições anteriores. Temos, sobretu
do, de cons iderar que, diante desta 
implacável luta de classes a partir de 
cima, desenvolvida pela soc iedade 
burguesa, a res posta, hoje, não pode 
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ser uma simpl es luta de classes a 
partir de baixo, a qual, em síntese, só 
inverte os termos da questão . Esta 
luta de classes se perd e, mesmo sen
do ganha. Os mai s ameaçados não 
são classes soc iai s, que podem contar 
com poder de negociação . Os mai s 
ameaçados são os povos marginali
zados e ex pul sos da divi são social de 
trabalho , por um lado e a natureza , 
por outro. Nem sequ er podem fazer 
greve. 

As tendências atuais do capita
li smo não desenvolvem somente a 
negação da so lidari edade , mas, além • 
di sso, da própria poss ibilidade da ~ 
solidariedade humana. So lidarieda-
de hoje pressupõe enfrentar este ca
pitali smo, com a necessidade de uma 
sociedade justa , participativa e eco
logicamente sustentável. A so lidari
edade hoje seria uma quimera, se não 
co locasse esta alternativa ao capita
li smo atual e às suas tendências des 
trutiva s. Co ntudo, o capitalismo nega, 
ao negar até mesmo a poss ibilidade 
dessa alternativa, a própria poss ibili
dade da so lidariedade humana . Ao 
lutar mortalmente contra a própria 
poss ibilidade da so lidari edade, a con
sidera como algo ilusório, como um 
atavi smo: porqt~e'. se todas as alter-'.. 
nativas sao ilusonas, a solidariedade 
também o se rá . Vê, portanto, a tenta-
tiva de se r solidário, como algo que é 
ignoran te ou criminoso. A so lidarie
dade é perseguida como uma "uto-
pia" destrutiva . . 

O atual pen samento burguês 
transforma a so lidariedade em algo 
diabólico . Na medida em que esta 
solidariedade expressa o que, na tra
dição cristã, é o amor ao próximo, 
considera a própria pregação do amor 
ao próximo como diabólica, uma ten
tativa luciférica. 

Isto leva a uma extrema negação 
de qualquer dignidade humana. Sen-
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do a so lidari edade e o amor ao próxi
mo denunciados corno diabólicos, a 
reivindicação da dignidade humana 
também é vista deste modo. Ao se 
negar a so lidariedade, nega-se tam
bém a di gnidade humana. Esta não é 
uma simples declaração de princípi
os abstratos, mas um assunto real. A 
di gnidade humana baseia-se na pos
sibilidade de viver dignamente. O 
reconhecimento da dignidade huma
na é necessariamente o reconheci 
mento do direito de viver dignamen
te. Isto significa comer, ter casa, edu
cação, saúde etc. Sem reconhecer isto e como direito humano, não há reco
nhecimento possível da dignidade 
humana. 

Mas esta meta de viver digna
mente só'é uma alternativa possível, 
se houve uma alternativa. Se eu nego 
a possibilidade de qualquer alternati
va, nego ao homem a poss ibilidade 
de poder viver di gnamente . Deste 
modo, nego sua dignidade em todas 
as formas concretas e transformo a 
di gnidade humana em um princípio 
abstrato sem nenhum conteúdo. É 
algo claro: seres humanos, tornados 
supérfluos e que, em conseqüência, 
consideram-se como supérfluos e já 
não têm dignidade humana. Milhares 

« e declarações não mudam este fato. 
Os exp lorados são violados em sua 
dignidade humana, mas, ao supér
fluo , não se concede sequer uma dig
nidade que possa vio lada. 

Daí ex plica-se o nome notável 
usado para todos os movimentos de 
libertação no mundo oc idental - "cân
cer" . Não posso lembrar um só movi
mento de libertação que, tanto em 
Washington , quanto na Europa, não 
tenha sido chamado de "câncer". Um 
"câncer" que tem de ser cortado. É 
esta a form a pela qual o mundo bur
guês relaciona-se com os movimen
tos de libertação. A última vez que se 
falou de um "câncer" a ser cortado na 
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América Latina era uma referência à 
Nicarágua e à Frente Sandinista. Mas 
isto foi feito , igualmente, no caso da 
Líbia, do Chile e, antes, creio, no 
caso da Indonésia, em 1965. A pala
vra "câncer" substituiu urna palavra 
que era central para os nazistas: "pa
rasitas". Referia-se aos mesmos fe
nômenos. Foi substituída pela pala
vra "câncer", onipresente hoje na re
pressão aos movimentos de liberta
ção no Terceiro Mundo e, além disso, 
à repressão a qualquer tipo de dissi 
dência. 

Se se leva a sério esta relação 
entre a existência de alternativas e a 
dignidade humana, vê-se também que 
a luta da sociedade burguesa contra 
qualquer alternativa, para destruí-la, 
é, ao mesmo tempo, uma luta para a 
destruição da própria dignidade hu
mana. Não se concede ao homem o 
direito de viver dignamente . Pode 
viver - e viver bem - se consegue, no 
mercado , o espaço para isto. Se não 
consegue, o mercado comprova que 
tampouco tem dignidade humana, 
nem o direito de reclamá-la. 

Portanto, no processo de destrui
ção das alternativas e na produção de 
sobrantes, trata-se de destruir a pró
pria sensação humana da dignidade, 
em tal grau que estes seres humanos 
feitos supérfluos, vêem-se a si mes
mos como supérfluos . Creio que toda 
a luta ideológica hoje gira em torno 
disto, no conteúdo da guerra psicoló
gica. Creio também que a cri se do 
socia li smo abriu a possibilidade de 
levar esta negação da dignidade hu
mana ao seu cúmulo. 

Isto não vale somente para o pro
cesso de "produção de sobrantes" no 
Terceiro Mundo . Um processo pare
cido acontece no Primeiro Mundo, 
mesmo que em nívei s limitados. No 
fundo, a guerra psicológica que - pelo 
menos no Terceiro Mundo - é oni
presente, procura convencer homens 

Dossiê Véspera 5 

tornados supérfluos de que efetiva
mente são supérfluos, com a conse
qüência de se destruírem mutuamen
te, em vez de serem so lidários entre 
si. Creio que o primeiro autor que 
descrever, com plena consciência, 
este mecanismo foi Nietzsche. É sur
preendente o grau em que sabia que o 
homem tornado supérfluo tem que se 
considerar como tal, para que se des
trua a si mesmo e ao outro. Esta é a 
condição da estabilidade da socieda
de sem esperança. 

Situações deste tipo são visíveis 
em muitas sociedades da América 
Latina, na República Dominicana, em 
Honduras, na Colômbia, no Peru, na 
Argentina etc. 

Estes processos permitem obser
var que, hoje, a solidariedade tem 
outros traços em comparação aos an
te riores, mas não há dúvidas de que 
chegou a ter, de novo , uma importân
cia fundamental. Não se trata somen
te de chamar para a união e a mútua 
ajuda. Trata-se , hoje, de constituir 
completamente, de forma nova, a dig
nidade humana negada em sua pró
pria raiz. É importante esclarecer que 
a negação de alternativas , por ser 
negação, é a negação da dignidade 
humana e nós temos que insistir nesta 
dignidade . 

Franz Hinkclammert é economista 
e integra a equipe do DEI -
Departamento Ecumênico de 
Pesquisas - com sede em San .José, 
na Costa Rica, onde também 
trabalha o teólogo Pablo Richard. 
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O presidente 
em seu labirinto 
Tentativa de Samper de se manter no cargo pode romper 
consenso institucional e agravar relações com os EU A 
CLAUDIO CAMARGO, DE BOGOTÁ 

~ \; ~1 -vi.qc:. ''A maioria dos políticos é cor
rupta e tomou dinheiro do 
narcotráfico. Mas Ernesto 
Samper está sendo crucifica-

do porque seu governo tem preocupa
ções sociais, o que desagrada aos ricos." 
A lógica simplista de Enrique Morón, 
camelô de 65 anos que vende suas bugi
gangas no centro de Bogotá, capital da 
Colômbia, pode dar uma pista para des
vendar a estratégia que o governo co
lombiano vem adotando para tentar su
perar a mais grave crise política do país 
nas últimas três décadas. O presidente. 
colombiano, Ernesto Samper Pizano, do 
Partido Liberal, está sendo acusado de 
ter recebido cerca de US$ 6 milhões do 
cartel de Cali para sua campanha presi
dencial, em 1994. A crise estourou em 
julho do ano passado, mas se agravou 
há duas semanas, quando o ex-ministro 
da Defesa e amigo íntimo de Samper, 
Fernando Botero Zea, disse numa en
trevista que o presidente tinha pleno co
nhecimento do dinheiro sujo. Botero, 
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que ~hefiou ª. campanha de Samper, e 
Santiago Medina, ex-tesoureiro do Par
tido Liberal e o primeiro a dar com a 
língua nos dentes, estão presos desde 
meados do ano passado. A declaração 
de Botero teve o efeito de uma bomba: 
nada menos que três ministros, seis em
baixadores colombianos - inclusive 0 
dos EUA - e um general pediram 0 
boné. O Partido Conservador, que é de 
oposição mas participava do governo, 
bateu a porta na cara de Samper, e mes
mo muitos políticos liberais já abando
naran:i o barco preside~cial. Na segun
da-feua 29, uma pesqmsa da revista co
lombiana P~rtafolio revelou que 70% 
do empresariado local quer a renúncia 
do presidente. Mesmo assim, alguns ga
tos-pingados - a maioria senhoras bem 
vestidas ~ estudantes de escolas priva
das - se dispuseram a marchar pelas ruas 

Colombianos dizem não a 
Samper, enquanto cresce a tensão 

nas ruas das principais cidades 

de Bogotá para exigir a saída de Sam
per. "Tanto faz quem es,~á n? El Narifío 
(o palácio presidencía~) ' d'.~ 0 desem
pregado Juan Carlos Lopez. Todos rou-
bam", completa. ,. h . 

Samper, que diz que se houve :1m e,-
. ha ele nao teve ro SUJO em sua campan 

h . d. ue O Congresso o con ec1mento, pe lU q . • , · 
0 julgasse. As investigações tiveram mici 

. d embro passado, na terça-feira 30 Em ez b 
· 1 do a ca o um processo semelhante eva 

- d Câmara pela Comissão de Acusaçoes ª h •a 
. não av1 

dos Deputados concluiu que 'd n 
f. . usar o pres1 e . provas su 1c1entes para ac d An· 

te. Privado do apoio de seu advoga O
" t't 

tar e -tonio Jose Cancino - que alegou es 
• ar no caso camente impedido" de contmu 

• · ele mesmo 
-, Samper disse que assu~Jr!ª vítima do 
sua defesa. "Eu sou a pnmeira 
que está ocorrendo", assegurou. d 

0 . nter no po er, Na tentativa de se ma 
do esforços nem presidente não tem poupa . 



-
adjetivos. Acusou Botero e Medina de 
"mentirosos" e "traidores". Conseguiu ir
ritar até seus adeptos ao propor um ple
biscito sobre seu mandato. "Isso mergu
lharia a Colômbia num clima de guerra 
civil", exagerou o ex-presidente Alfonso 
López Michelsen, tido como mentor de 
Samper. O vice-presidente, Humberto de 
Lacalle Lombano, recusou a idéia e pra
ticamente rompeu com o presidente. Mas 
o que mais irritou os líderes liberais foi 
o ataque de Samper ao seu antecessor, 
Cesar Gaviria. Aproveitando a apatia po
pular e o descontentamento gerado com 
as políticas de ajuste econômic0 do go-

.. .,.- . 

.. _- .. ~ . . b ~ • .:._ , :itn, A..,l.:.L .. L .•. ~~-, 

Manifestantes pedem 
a renúncia do presidente 
Samper (à esq.), 
acusado de envolvimento 
com o narcotráfico 

vemo anterior, Samper abriu 
as baterias contra Gav iJ"ia, 
atual secretário-geral da Or
gani zação dos Estados Ame
ricanos (OEA) . Menos orto
doxo do que a maiori a dos 
diri gentes liberais e conser
vadores, Samper vem ten
tando reverter as consequên
cias soc iais da política de 
ajuste de Gav iria implantan
do programas para retre inar 
a mão-de-obra desemprega
da e aumentar os subsídios 
à população de baixa renda. 
"As denúncias contra minha 

w pessoa não explicam o im
~ passe que a Colômbia vive. 
IB A ori gem do dinheiro da 
~ ca1npanha será esclarecida, 
g mas é ingênuo acreditar que 
fu esse é o real motivo da cri-

se", di sse ele na segunda
feira 29 . Muitas lideranças 

colombianas estão alarmadas com a tá
ti ca de Samper. Para e las, essa política 
de atirar para todos os lados pode pro
vocar uma ruptura no consenso supra
partidário que vem garantindo a fo rmi
dável estabilidade político-institucional 
que a Colômbia mantém há 40 anos, 
em meio à ação de grupos guerrilhe i
ros, do narcotráfico e dos esquadrões 
da morte de extrema direita. 

Mas o lance dec isivo no complicado 
xadrez político colombiano será dado por 
Tio Sam. Sabe-se que as denúncias ele 
financiamento de parte da campanha de 
Samper foram vazadas pelo Departamen-

to de Est,t'.io log;r) que :'e fui eleito, em 
1994 As má, -I'n6(:y; · 1,~em que o EUA 
usú1 am a inforrnaçüo para pressionar 
Samper a agir contra o cartel. Afinal, de
pois que a polícia matou Pablo Escobar 
Gaviria, em dezembro de 1993, a posi
ção de principal fornecedor de cocaína 
para os EUA passou dos violentos che
fões do cartel de Medellín para as sofis 
ticadas mãos dos irmãos Orejuela, cabos 
do cartel de Cali. Seja como for, seis dos 
sete barões de Cali foram presos na ges
tão Samper, embora um deles - Jose San
tacruz Londono - tenha escapado há pou
cos dias da prisão. 

O 
s empresários que pedem a cabe
ça do presidente temem que o es
cândalo afete as relações da Co
lômbia com os EUA - o maior 

parceiro comercial do país. O atestado 
anual de "bom comportamento" que a 
DEA (agência antinarcóticos americana) 
fornece aos governos que combatem o 
tráfico vence no mês que vem. Desse 
atestado dependem a ajuda econôm_ica _e 
o status de parceiro comercial privilegi
ado. Agora, existe o temor de que, ~e ? 
impasse político não for resolvido ate 1~, 
Washington resolva colocar a Colômbia 
em sua li sta negra (ou seria branca?): 
Um sintoma da disposição dos EUA fot 
dado na semana passada, quando o jor
nal The Washington Post informou q~e 
o governo havia anulado o visto de seis 
oficiais colombianos por suspeitar de vin
culação com o narcotráfico. A informa
ção foi confirmada pelo porta-voz da 
Casa Branca, Mike McCurry , mas foi 
desmentida pouco depois pelo subsecre
tário de Assuntos Americanos, Alexan
der Watseon. Ao que tudo indica, os 
EUA retomaram a velha tese de que os 
principais responsáveis pelo narcotráfi
co são os países produtores. ■ 
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Caderao ___ Páa, D -

-
. . . Comé~~jl. <!f.. f9i~~~s1) i+ . 

F 01 digno de um estadista o'1ruro fe eqúhít rio Juas Casas leg1slativas se tmham deltberadamente 
político demonstrado pelo presidente da Repú- ausentado - coincidentemente com o mesmo argu-

blica diante do comportamento imaturo que só mes- mento de que não regressaram a tempo de estar 
mo uma capital isolada da opinião pública - como é presente - para esvaziar o ato formal. Salta aos 
Brasília - pode inspirar a homens com responsabili- olhos o fundo deliberado da ausência, porque a 
dade na vida pública. Anunciada a vinda elo presi- antecedência da programação não justificava o atraso 
dente do Peru, Al~rto Fujimori, numa viagem em da viagem. Há um tipo de desculpa que nada tem de 
cuja ~a~tá- figuravam · o Tratàdo de Cooperação diplomática e, ao contrário, oficializa uma segunda 
Amazomca, a entrada do Peru no Mercosul e a intenção. 
pretensão brasileira de ser membro do Conselho de Ficou evidente que Brasília foi palco de uma 
Segurança na ONU, começou a se expandir no vácuo pressão política de natureza sectária, sem avaliar 
d~ _Planalt?. Central a estapafúrdia inspiração de corretamente seu conteúdo insensato. Os _assessores 
uuhzar a v1~1ta do chefe d~ Estado estrangeiro para da presidência da Câmara e do Senado nao descar-
uma descabida demonstraçao de protesto político. tam o cerco do patrulbamenmto a que lamentavel-

É da rotina diplomática a visita dos chefes de mente não resistiram o deputado Luís Eduardo Ma-
Es~do aos ~r~i~entes dos Poderes Executivo, Legis- galhães e o senador José Sam~y. O segu_n~o, . mais 
)ativo e Judiciano. O presidente do Supremo Tribu- · experiente, depois de ter exercido a pres1denc1a da 
nal Federal, alegando escassez de tempo para o ato República, não podia ter cedido ao assédio intoleran-
fonnal, fe~ saber co!Il antecedência que não estaria te, tanto mais que o presidente do Peru estev~ no 
no~~ gabmete no dia programado pelo ltamarati. A Brasil para a posse do presidente Fe_rnando Henrique 
n~t1c1a ~erou, extra-oficialmente, constrangimento e Cardoso e veio na condição de convidado do governo 
foi avahada pelo governo peruano, que resolveu não brasileiro. 
tomá-la em conta de agravo. Fujimori foi eleito e reeleitq para o ca rgo, não 

. O presidente Fujimori desembarcou em Brasília substituiu um presidente eleito. E lícito indagar qual 
no domin~o para cumprir na segunda-feira a parte deles j~1 empenhou o prestígio dos carg~s 4u~ ocupam 
protocolar que reservara a visita à Câmara dos Depu- em protesto político contra o mais antigo chtador do 
ta,do~ e ao Senado. Em cima da hora a opinião continente americano, Fidel Castro, que nunca se 
pubhca ficou sabendo que também os presidentes das dispôs a enfrentar uma eleição em Cuba. 
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