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Apresentação 

ste Caderno foi produzido no âmbito 
do projeto Educação do Trabalhor em 
Tempos de Reestruturação Produtiva: 

o que se deve saber, o que se pode fazer, 
viabilizado pelo convênio CERIS - FINEP. 

Ele complementa o recurso Trabalho e 
Formação em Movimento, um material 
didático composto de um vídeo, texto 

com recomendações e folhas 
de atividade que visam a estimular 
e facilitar a discussão sobre temas 
relativos às mudanças no mundo 

do trabalho. 

A finalidade desse convênio é 
a de diwlgar no meio sindical 

a disponibilidade, por parte da FINEP, 
de recursos para crédito com destino 
a programas de educação e formação 

de trabalhadores. Assim, com este caderno, 

optamos por trazer à luz uma discussão 
mais ampla sobre a questão profissional 

e o futuro do mundo do trabalho. 

Deste modo, queremos fazer circular 
nos meios sindicais idéias, propostas 

e questões não novas, mas pouco 
difundidas. Acreditamos que 

sejam idéias capazes de contribuir 
com a construção dos caminhos 

que devem ser percorridos 
pelas lutas dos trabalhadores 

neste novo século que começa. 

Rio de Janeiro, março de 2001 
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Empregabilidade: quem é 
responsável pelo emprego? 

Nas últimas décadas 
do século XX , o 
mundo foi sacudi
do por grandes 

mudanças econômicas, polí
ticas e sociais. Isso aconte
ceu por toda parte, com to
das as nações. No Brasil, não 
foi diferente. 

As transformações do 
mundo do trabalho foram as 
que mais afetaram a popula
ção em geral. Um grande nú
mero de trabalhadores per
deu seu emprego. Aqueles 
que continuam empregados 
estão tendo de engolir urna 
série de imposições. São 
pressionados aceitar a retira
da de conquistas históricas 
fundamentais , fruto de lu
tas mais que seculares da 
classe trabalhadora. 

Essas conquistas, consolida
das como direitos sociais, sig
nificam a recusa dos trabalha
dores em aceitar vender sua 
força e seu conhecimento de 
trabalho corno se fossem mer
cadoria. Pois são exatamente 
esses direitos sociais que, aos 
poucos, vão sendo corroídos e 
sonegados. 

Não é por outro motivo que 
urna das palavras mais usadas nos 
dias de hoje é "flexibilização". 

O significado mais freqüente para 
essa flexibilização, especialmen
te no campo do trabalho, é o da 
perda daqueles direitos. 

Hoje, a idéia corrente é 
que se deva flexibilizar até 
mesmo a responsabilidade po
lítica pela criação de postos 
de trabalho. 

A Constituição Brasileira 
de 1988 define como um dos 
princípios básicos da ordem 
econômica e financeira a 
busca do pleno emprego. 
Esta é colocada no mesmo pé 
da soberania nacional, da fun
ção social da propriedade pri
vada, da defesa do meio am
biente, da redução das desi
gualdades regionais e sociais. 
(Título VII, art. 170) 

No entanto, essa respon
sabilidade, cada vez mais 
vem sendo atribuída à pró 
pria população. 

A responsabilidade pela 
geração do próprio trabalho 
vem sendo cada vez mais 
atribuída aos próprios traba
lhadores. Destes é que se 
passou a exigir agora esse 
novo estado , de "empre
gabilidade". Atrás desta 
idéia se quer vender a ilusão 
de os postos de trabalho já 
existem. Só que é a cada um 
que cabe encontrar seu pró
prio emprego. O que, obvia
mente, é urna falácia. Basta 
ver o nível do desemprego 
gerado pela presente ordem 
econômica e financeira. 

Para refletir. .. 

_(j O que está por trás da idéia 
de Empregabilidade? 

O que a flexibilização tem a ver 
com a e Empregabilidade? 

Os governos têm alguma coisa a 
ver com o emprego? 
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O sistema da 
qual ·ticação profissional 

Junto com a idéia da empregabilidade, 
os gestores das políticas da atualidade 

criaram o conceito do que eles 
chamam ,ucompetências'~ 

M uito mais que as antigas qualifi
cações, hoje vão sendo exigidas de
monstrações de competência por 
parte de quem está trabalhando . 

Até tempos atrás ... 
você só era promovido se possuísse uma qua
lificação. 

6 - O futuro do mundo do trabalho 

Hoje ... 

querem fazer acreditar que, se você está de
sempregado, é porque não é competente. 

Pouco tempo atrás, 
ainda era assim ... 

Vamos analisar um pouco o que era esse antigo regime da qualificação. 

Pelo regime da qualificação profissio
nal, você poderia ser contratado para exercer 
uma determinada profissão desde que pudes
se comprovar a sua habilitação para ela. 

Essa comprovação 
podia se dar: 

pelo certificado ou diploma de um curso for
mal ou socialmente reconhecido e aceito pe
los empregadores; 

pelo registro em carteira de trabalho, de
monstrando sua experiência prática no exer
cício profissional; 

pela realização de um teste, teórico e prático, 
pelo qual você pudesse demonstrar as suas 
aptidões. 

Muitas vezes, essas três exigências devi
am se somar para que o trabalhador pudesse 
assinar um contrat o de trabalho com uma 
empresa. Esse contrato, inicialmente, era por 
um período de três meses de experiênéia. 

Além disso, pelo regime da qualificação 
profissional havia dois pontos-chave: 

você poderia recusar-se a executar qual
quer tarefa que não estivesse incluída 
nas tarefas que faziam parte de sua pro
fissão. 

Sobretudo você devia, por direito, re
ceber salário igual a todos os outros 
que executavam as mesmas funções, 
dentro de uma mesma empresa. 
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Competência 
é para competir? 

A s empresas dizem que 
para garantir a com
petitividade é preci
so que os trabalhado

res se tornem competentes. 
Como se antes eles não o fos
sem, ou não precisassem sê-lo. 

É que, na nova língua que 
economistas, jornalistas, em
presários, administradores e 
politicólogos estão criando, 
competência quer dizer bem 
mais do que o simples somató
rio de conhecimentos + habi
lidades + atitudes. 

Por competência eles es
tão querendo dizer do com
prometimento incondicional 
dos trabalhadores com os in
teresses da empresa que, 
como bem sabemos, são: pro
dutividade, competitividade 
e lucratividade. 

~ 

DE 

o 
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É, para isso, o trabalha
dor competente deve também 
mostrar: 

lJ capacidade de avaliar e 
resolver problemas das mais 
diversas ordens; 

segurança em tomar deci
sões; 

habilidade de comunicação 
e de transmissão de infor
mações. 

Hoje se exige um 
trabalhador que 

:vista a camisa da 

empresa, um 

trabalhador 
faz-tudo, um 

polivalente 

competente, que 

seja capaz de jogar 

em todas as 

posições ao mesmo 
tempo, e sem mais 

nenhuma definição 

profissional bem 

ele marcada. 

Não importa se, para isso, 
para ser "honesto" com a em
presa, você agora deva passar 
a preterir, deixar de mão, ou, 
mesmo, competir com os anti
gos companheiros. 

Nem importa também que 
você deva se deixar invadir por 
inteiro. Que você não tenha 
mais tempo algum para você 
mesmo, ou para sua família, 
seus companheiros, seus ami
gos. Nessa nova lógica não há 
mais domingo nem horários de 
trabalho determinados. Até o 
sono noturno pode ser que
brado. 

Há empresas que até exigem 
que o trabalhador use seu pró
prio tempo livre para sair ven
dendo os artigos produzidos 
por ela ... 

Sim, porque ter 
competência para 
competir se tornou 
também uma das 
qualificações maiores 
que se espera de quem 
hoje está empregado. -
E, você sabe, se "nossa" 
empresa não for 
competitiva, já viu o que 
vai acontecer, não é? 

Um desempenho 
já traçado 

e ompetência, portanto, 
na língua atual do em
presariado, não quer 
mais dizer uma quali

dade específica qualquer. Mas 
significa um conjunto de com
petências, ou de qualidades 
competitivas. 

Competência é um 
perfil de desempenho 
traçado por cada empre a 
ao qual cada um de seus 
trabalhadores deve se 
esforçar por corresponder. 

Hoje, as situações são cada 
vez mais complexas e cada vez 
menos previsíveis. A adminis
t ração não consegue mais , 
como antes, definir muito 
bem tudo aquilo que deve ou 
não deve ser feito. Então, se 
espera que isso seja definido 
pela competência de cada 
um. Ou seja, além de conhe
cimentos e habilidades, o 
zelo e a eficiência devem 
estar sempre em ação, na 
defesa dos interesses mai
ores da empresa. 

Assim, as tais das com
petências estão relaciona
das com o desempenho que 
se espera do trabalhador no 

exercício das suas múlti
plas funções. São as capa
cidades do trabalhador de 
mobilizar suas habilidades, 
conhecimentos e atitudes a 
fim de melhor resolver, do 
ponto de vista da empresa, 
todos e quaisquer proble
mas que possam surgir no 
dia-a-dia do trabalho. 

Competência, port anto , 
do ponto de vista dos estra
tegistas do empresariado , 
não é nenhuma aptidão que 
se adquira na es·cola. É um 
conjunto de características 
individuais que se vai adqui
rindo ao longo da vida pro
fissional. 

Atualmente, os emprega
dores avaliam como negativa 
a formação profissional que 
vinha sendo feita tradicional
mente. Eles se esquecem de 

que foram eles mesmos que 
a fizeram assim. Argumen
tam que aquela formação ha
via se concentrado demais 
em campos específicos do 
saber, dando muito pouca 
atenção às habilidades, aos 
conhecimentos e as atitudes, 
de um modo mais amplo. 

Mas eles só enxergam tais 
habilidades, 
conhecimentos e atitudes 
como meros recursos de 
que o trabalhador dispõe 
para resolver os 
problemas da empresa. 
Como se não tivessem 
nada a ver com as 
qualidades e atribuições 
do trabalhador corno 
sujeito social, cidadão 
trabalhador. 

Para refletir. .. 
Qual o papel do trabalhador nesta lógica 
das Competências? 

Qual a função das organizações dos 
trabalhadores neste sistema? 
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Da certificação do produto e do 
processo, à da "Mão-de-Obra" 
A industrialização exigiu, no mundo todo, a padronização de todos os produtos. 

A finalidade é garantir 
a intercambialidade 
de peças e componen
tes para qualquer par

te do globo terrestre. 

Daí nasceram as diversas nor
mas técnicas de padronização 
como a ASA {American Stan
dard Association), a ABNT {As
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas), a ISO, a ANSI e mui
tas outras. 

Já faz muito tempo, portan
to, que os produtos são certifi
cados por instituições tecnica
mente confiáveis, que garantem 
as propriedades que lhes são 
anunciadas. 

A isso imediatamente se se
guiu a certificação dos pro
cessos de produção, para ga
rantir a manutenção do padrão 
de qualidade. 

Estava faltando apenas a pa
dronização e a certificação do 
fator humano para garantia da 

--~ qualidade do desempenho dos 
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trabalhadores, à altura do atu
al estágio do processo produti
vo. Assim se fecharia o cerco 

o que ficou conhecido como 
qualidade total. 

Essa certificação seria for
necida por uma firma "idônea", 
mediante pagamento, e con
tra a comprovação de compe
tências específicas e por tem
po determinado. Algo mais ou 
menos parecido com o modo 
pelo qual se habilita um carro 
no Detran ... 

Alguns países estão consti
tuindo sistemas nacionais para: 

' identificar as competên
cias, e não mais as atribui
ções profissionais vincula
das aos postos de trabalho -
exigidas no exercício das pro
fissões da atualidade. 

estabelecer os padrões ade
quados de classificação des
sas competências para cada 
um dos setores da ativida
de econômica. 

definir os modos de certi
ficação dos indivíduos que 
se mostrem capazes de tra
balhar segundo tais pa
drões - independente de 
como se tenham capacita
do para isso. 

Isso significa, exatamente, 
a desqualificação da Escola 
como instrumento social de 
educação dos trabalhadores. 
Ora, para os trabalhadores e 
seus filhos, a escola é cada 
vez mais fundamental. Para a 
fanu1ia trabalhadora, a maneira 
de como se educar e se 
capacitar para a vida e para o 
exercício do trabalho e da 
cidadania, não é algo que possa 
acontecer de qualquer jeito. 

Uma ciência para 
controlar o trabalho? 
A palavra ciência inspira confiança ... Mas, a realidade é sempre assim? 

A ssim, o que se quer 
parecer uma simples 
substituição de idéi
as tem conseqüências 

muito mais graves para a vida 
do trabalhador. Tanto no pla
no das relações de trabalho 
como no da preparação das fu
turas gerações dos cidadãos tra
balhadores. 

Até aqui ... 
... a qualificaçao profissional 
era o critério para classifica
ção e, portanto, para a defini
ção das tarefas e para a remu
neração dos trabalhadores. 

Esse método, especialmente 
em países onde não há Contra
to Coletivo de Trabalho, como no 
Brasil, é muito útil para ostra
balhadores. É uma base legal 
para exigir direitos mínimos. 

Por isso mesmo, os empresári
os e seus estrategistas não vêem a 
hora de se livrar de tudo isso. Para 
eles, direitos trabalistas não pas
sam de restrições ao ''livre mer
cado". Segundo eles, o trabalho é 
simplesmente uma mercadoria. 
Ou, menos ainda, apenas mais um 
insumo da produção: quer dizer, 
um custo a ser controlado e re
duzido ao núnimo. 

Assim, eles se alinham à ten
dência mundial, agarrando-se ao 
conceito das competências. Só 
que, como já dissemos, as com
petências, segundo eles, não são 
nada além de habilidades, co
nhecimentos e atitudes exigi
das para o êxito de suas em
presas. De acordo com o pro
cesso de trabalho adotado por 
eles, no presente momento. 

1900 ... 
Esta história não é nova. 

Desde o final do século passa
do, o estudo da organização do 
trabalho industrial já vem bus
cando se estabelecer como ci
ência. De início, se construiu 
um conhecimento científico que 
permitisse exercer o controle 
sobre atos, envolvimentos e 
motivações dos trabalhadores 
em relação a seu trabalho. 

Entre os desdobramentos 
atuais dessa ciência, nos dias de 
hoje, nós encontramos exata
mente essa discussão das com
petências. 

Essa ciência do controle 
do trabalho teve início 
com Taylor, no final do 
Sé$=Ulo XIX. 

~. 
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Da maestria 
ao amestramento 
Tudo começou na indústria automobilística 

Com isso, eles se preveniriam 
contra boicotes, greves ou qualquer 

outra resistência dos operários. 

Todo o planejamento que, no antigo sistema, era 
feito pelo trabalhador, como resultado de sua 
experiência, em seu novo sistema devia ser feito 
pela gerência, de acordo com as #leis da ciência'~ 



Do gorila amestrado 
ao humano educado 
Taylorismo e Fordismo: a teoria da linha de montagem 

Aciência de Taylor ga
nhou sua face mais 
conhecida na fábri
ca de automóveis de 

Henry Ford. 

Se implantou, junto com a li
nha de montagem, a duplica
ção dos salários: cinco dólares 
por dia. Com os novos méto
dos, o operariado deixava de 
interferir na organização do 
trabalho e, em troca, passava 
a ganhar aumento de salário 
com base nos ganhos de pro
dutividade. Este sistema fi
cou conhecido corno fordis
rno. 

Após a II Guerra Mundi
al, em 194 7, começou a fase 
conhecida corno da Guerra 
Fria. A resistência e as lu
tas dos trabalhadores força
ram os vários governos do 
mundo ocidental a fazerem 
concessões. Foi corno nas
ceu o que ficou conhecido 
como Estado do Bem Estar 
Social. Esta política se de
senvolveu especialmente na 
Europa. Mas as lutas por me
lhores salários , pela ampli
ação dos direitos sociais e, 
em especial, contra o tra
balho repetit ivo e neu
roti z an te continua -

Com a linha de montagem, varn. 
que produzia carros em sé
rie, a produção cresceu enor
memente. E isso acarretou 
um aumento proporcional no 
consumo dos carros. -....... 

.. -Estava assim inau-
gurado o consu
mo de massa. 
fordismo con
tribuiu muito 

~:::::;.~ 
para a supera-
ção da depres-'::: 
são econômica, 
na seqüência da 
grande crise d 
1929. 

~ 
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Neste período, nasceram al
gumas novas teorias que vão 
influenciar os administradores 
da organização do trabalho in
dustrial. Com base em teorias 
psicológicas, se buscam ativar 
as motivações "inconscientes" 
dos trabalhadores. 

Assim, aos poucos, se foram 
introduzindo algumas mudan
ças na organização do trabalho. 

O objetivo de tais mudan
ças? Diminuir a resistência 
dos trabalhadores às exigên
cias do sistema de trabalho 

, ~ quebrar a sua capa
l , cidade de luta. 

as novidades ... 
Novas formas para os mesmos objetivos. 

As inovações desse momen
to foram várias: 

o alargamento das tarefas 

o enriquecimento dos cargos 

a rotação dos postos de trabalho 

a 2ª etapa 
Este sistema foi conhecido 

como a Escola das Relações 
Humanas. 

Considerada corno a segun
da etapa da luta das empresas 
contra a resistência dos traba
lhadores, essa escola ficou por 
isso mesmo conhecida como a 
segunda geração da "racionali
zação" do trabalho. 

logo vem ... 
Na seqüência dessas iniciati

vas empresariais, encontramos 
a Escola Sociotécnica. 

Esta escola deu seguimen
to àquela das Relações Huma
nas, ampliando porém as exi
gências do trabalho qualifica
do e abrindo possibilidades 

para os grupos semi-autôno
mos. Mas as dificuldades de se 
obter um acordo entre as par
tes, que era um pressuposto 
do próprio método de traba
lho da Escola, levou-a ao fra
casso. Para os patrões, suas 
propostas eram urna "utopia 
delirante" e, para as organi
zações sindicais, urna "arapu
ca ideológica". 

Assim, somente em fins 
dos anos 70 é que vão se 
dar algumas mudanças 
mais importantes na orga
nização do trabalho, com 
as novas modas que vieram 
do Japão. 
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Toyotismo: 
alguma novidade? 
Essa é a terceira geração de racionalização do trabalho. 

O toyotismo entrou 
em moda no Ociden
te no rastro do que 
ficou conhecido 

corno o Milagre Japonês. 
Este é considerado corno a 
terceira geração da preten
dida "racionalização" do 
trabalho. 

Corno novidades maiores, 
ligadas ao toyotisrno, nós va
mos encontrar diversas siglas: 

~CCO (Círculo de Controle 
de Qualidade); 

~TOC (Controle de Qualida
de Total); 

~TOM, OFD, PDCA, Kan
ban, Just in Time, Kai
zen, Keitsu, etc. 

Nas empresas que apli
cam este novo método, o 
cronômetro e a produção em 
série passam a ser utilizados 
tendo em vista a flexibiliza
ção da produção. Novos pa
drões de produtividade e 
novas formas de adequação 
da produção à lógica do 
mercado são aplicadas. 
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Mas as inovações mais im
portantes do toyotisrno vão 
na direção da diminuição do 
grau de separação entre as 
tarefas manuais e as intelec
tuais. O toyotismo introdu
ziu urna maior aceitação das 
sugestões dos trabalhadores, 
a redução da centralização do 
controle do trabalho. O sa
lário deixa de ser o fator qua
se único de motivação do tra
balhador. 

O padrão das empresas pas
sa, agora, a ser a desconcen
tração das unidades de pro
dução, multiplicando as for
mas de terceirização e de pre
carização do trabalho. 

Mas será que se 
tratava, de fato, de 

uma novidade? 

Em resumo ..... 
Essas são as três 
primeiras fases da 
chamada Organização 
Cientifica do 
Trabalho: 

Nos modelos de produ
ção fordistas e tayloris
tas , o trabalhador era 
"treinado" individual
mente para executar ta
refas pré-determinadas, 
realizadas de forma roti
neira e repetitiva. 

Qualquer interferência im
prevista provocava urna in
terrupção do trabalho. Nin
guém estava preparado para 
lidar com a incerteza, mas 
apenas com as situações ro
tineiras. 

"' A Escola das Relações 
Humanas se voltou para 
a satisfação dos emprega
dos e para a maior inte
gração entre os grupos de 
trabalho e os dirigentes 
da empresa. 

Seu principal objetivo era 
neutralizar a insatisfação dos 
trabalhadores. 

,. Posteriormente, o mo
delo japonês, conheci
do como Toyotismo, foi 
relaxando cada vez mais 
o modelo taylorista. 
Mas, certamente, sem se 
afastar de seus funda
mentos. 

Poucas novidades 
De fato, o toyotisrno não sig

nificou nenhum rompimento 
maior com o taylorisrno, ou com 
a idéia do controle do trabalho 
por urna gerência científica. 
Muita gente quis ver o toyotis
rno corno um modelo totalrnen-

guns pensam ( com 
respeito ao toyotismo) que 
se trata de uma forte tra
dição cultural. Fazem a 
mistificação com a cultura 
e esquecem que o toyotis
mo, na verdade, é uma có
pia modificada dos princí
pios tayloristas e fordistas 
radicalizados. 

Esquecem que o toyotisrno 
surgiu a partir de 1972/ 73, 
quando urna greve de traba
lhadores, na Toyota, parou du
rante quase um ano a produ
ção de automóveis do que era 
então - e segue sendo - a 
principal montadora japonesa. 
Isto é, o toyotisrno não tem 
nada de cultura japonesa. 

Taylorismo e fordismo 
não são decorrências de 
novos procesos produtivos. 
Ao contrário, são formas 

te novo, nascido da cultura ja
ponesa. Corno urna novidade ofe
recida por essa cultura ao pro
cesso da produção capitalista. 

Vejamos o que o professor 
Chico de Oliveira nos diz so
bre isso. 

implementadas para dimi
nuir a porosidade do tra
balho, expressas na resis
tência ao trabalho por par
te dos trabalhadores. Num 
caso e noutro, eles são a 
própria transformação do 
trabalhador em extensão 
da máquina. Para roubar
lhe a autonomia através do 
posto fixo do trabalho na 
linha de montagem. 

O toyotismo está tam
bém nessa mesma linha. 
E, agora, flexibilização, 
polivalência e autonomia 
são as novas estratégias 
para reverter a apropria
ção dos sentidos do traba
lho pelos trabalhadores. 
Já que, através dessa apro
priação, eles vinham sola
pando a ditadura da fábri-
ca e do escritório. ff 

Chico de Oliveira 

Atualmente, no entanto, com o 
fim do ;,,milagre" japonês, o toyotismo 

foi deixado de lado. 
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Novos tempos, 
Novas exi ências 

A caminho de uma quarta geração 

oje, já se podem de
linear algumas ten
dências do que po
deríamos chamar de 

uma quarta geração, portanto, 
da organização "racional" do 
trabalho: 

otimização do trabalho 
de grupo: 

modo de produção 
integrado e 

informatização. 

Com o objetivo de uma or
ganização mais lucrativa do tra
balho, novos critérios de desem
penho vão sendo exigidos de 
quem hoje se encontra no ce
nário produtivo. Esse critérios 
são os seguintes: 

Aumentar a 
produtividade física 

É preciso otimizar a relação 
entre quantidade de produtos 
- bens ou serviços - e quanti
dade de recursos empregados na 
produção, tendendo a uma re
dução drástica quanto a estes. 

Garantir a 
qualidade do produto 

As caraterísticas dos bens 
e serviços produzidos devem 
responder de modo equivalen-
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te ou superior às especifica
ções da concorrência e dos 
próprios clientes. 

Introduzir a flexibilidade 
daprodução 

Manter condições para vari
ação tanto do volume quanto 
do tipo dos produtos - bens ou 
serviços - produzidos. 

Introduzir 
sempre inovações 

Manter a capacidade de lan
çar continuamente novos con
ceitos de produtos - bens e ser
viços - e processos de produção. 

E mais ... 
../Poucos fornecedores 

.../nistribuiJão global 
~Ecologia de publicidade 

Implantar uma cadei 
logística integrada 

Manter relações de longo prazo com um nú
mero reduzido de fornecedores confiáveis e dis
por de uma rede de distribuição capaz de comer
cializar os produtos em qualquer parte do mun
do. 

Reduzir as conseqüências negativas da pro
dução, do consumo e do descarte com respeito 
ao meio ambiente - como parte importante da 
publicidade da empresa. 

Essa diversidade de critérios trás duas gran
des conseqüências para as empresas: 

../ as decisões quanto às tecnologias, aos 
mercados, às relações com o Estado e a soci
edade se tomam muito mais complexas. 

../ as relações com os agentes sociais de fora 
das empresas se tornam mais numerosas e 
diversificadas 
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A quarta onda da 
racionalização do trabalho 
Uma atrás das outras, as ondas vêm do mesmo mar 

Surge, urna nova onda de 
métodos de gerencia
mento do trabalho e 
dos trabalhadores. 

Suas características já têm 
sido levantadas e, de algu
ma forma, timidamente apli
cadas nas segunda e tercei
ra ondas: 

../ trabalho em grupo 

../ unidade de produção 
como um sistema aberto 

../ autonomia limitada dos 
trabalhadores 

Na verdade, e cada vez 
mais, o capital parece ir-se 
desvencilhando dos labirintos 
do trabalho. Sua grande mis
são sempre foi a dos altos 
negócios, a fim, tão somen
te, de realizar lucros. Lucros 
que rendem poder. Poder 
sobre o pode~ e poder de 
se concentrar para gerar 
sempre maiores lucros. 

Lucro sempre rende mais 
lucro. Já o trabalho, ao contrá
rio, é custo. E dá trabalho. 

De início, os capitalistas não 
conheciam nada dos diversos 
ofícios, a não ser do seu pró
prio: o ofício de negociar. Na 
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medida em que a industria pas
sou a ser um negócio, eles tive
ram que conhecer os ofícios do 
trabalhadores para melhor con
trolá-los e dominá-los. 

Hoje, como isso já está fei
to, se impõe ao trabalho, sub-

metido e domesticado pelo 
capital, incumbir-se de sua 
própria competência. 

É o próprio trabalho, do
minado pelo capital, que se vê 
obrigado a se controlar a si 
mesmo. 

Assim, hoje ... 
Empregabilidade e competência 

A ssim, nos dias que 
correm, as merca
dorias nobres já 
não são mais nem 

petróleo , nem automóveis , 
nem máquinas, nem aviões. 
São as próprias empresas, 
elas mesmas. 

A idéia é de que, final
mente, se atingiu o grande 
sonho do capital. Sonho 
pós-moderno, pós-industrial, 
pós-muro de Berlim, pós
tudo. Enfim, o domínio do 
grande Império do Capital 
Globalizado. 

Se os sábios da era da me
cânica não conseguiram atin
gir o moto-contínuo, os sá
bios da era das finanças glo
bais se julgam com melhor 
sorte. Finalmente, pensam 
eles, já é possível ao capital 
gerar lucros sem fim. 

As crises se tornaram, em 
suma, controláveis. Com um 
simples apertar o botão dos 
juros, na hora, no lugar e 
na medida certa, as crises se 
resolverão automaticamente. 

Assim, se a máquina do ca
pital gera lucros em moto-con
tínuo, . • • 

• • • a máquina do trabalho 
deve também, de modo subser
vientemente auto-regulado, 
corrigir-se a si própria. 

Falam de "trabalho em 
grupo", numa sociedade de 
exclusão. Querem a "unida
de de produção como um 
sistema aberto", mas a con
dição é que tudo se trans
forme em mercadoria. 

Dizem que a "autonomia 

dos trabalhadores" é neces
sária, mas cada vez mais e 
em todos os lugares o que 
se impõe é a versão única 
para todos os fatos. Pois se 
toma como sem sentido qual
quer proposta ou pensamen
to alternativo. 
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Novas Relações 
de Trabalho 
Todas essas mudanças 

provocaram outras 
formas de organizar 
a produção. 

Uma delas é a tendên
cia de substituir os con
tratos de trabalho por 
contratos de negócio. O 
caso mais conhecido é o 
da terceirização. 

Hoje, muitas empresas 
despedem os trabalhado
res para que eles criem 
suas próprias empresas. 
O objetivo é que essas no
vas empresas forneçam pro
dução para aquelas das 
quais vieram os seus novos 
donos. Muitas dessas em
presas se organizam, inclu
sive, sob a forma de coope
rativa, mesmo que apenas 
formalmente. 

Devido às pressões polí
ticas dos vizinhos, dos 
ambientalistas, dos con
sumidores, dos sindica
listas, etc., as empresas 
hoje estão tendo de levar 
em conta o conjunto da so
ciedade. Devem fazer de 
tudo para preservar sua 
boa imagem. 

Nesse sentido, além do 
mais, se exige dos trabalha
dores a capacidade de compre-
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ender e de participar de um 
ambiente no qual as decisões 
são muito mais complexas. 
Pois às relações internas e ex
ternas às empresas sãomuito 
mais numerosas. 

Com isso, os métodos de tra
balho tradicionais, baseados 
apenas em rotinas de trabalho 
detalhadamente pré-fixadas e 
com organização rigidamente 
estabelecida, passaram a se mos
trar ineficientes. Não só pelos 
motivos expostos acima. Mas 
também porque, com as novas 
ferramentas tecnológicas e as 
novas formas de organização, 
as necessidades e a forma das 
intervenções humanas são me
nos planejáveis. 

Isso faz com que o próprio 
pessoal da produção - a galera 
diretamente envolvida com o 
trabalho - venha a assumir as 
decisões operacionais que devem 
ser tomadas no dia-a-dia do tra
balho, como competência sua. 

Estamos, assim, a léguas de 
distância do antigo apertador 
de parafusos da velha linha de 
montagem do filme de Char
les Chaplin, Tempos Modernos. 
Mas o ritmo, certamente, é 
também mil vezes mais acele
rado. E as exigências da qua
lidade total não combinam de 
modo algum nem com tal rit
mo nem com os limites huma
nos dos trabalhadores. 

Por detrás do projeto 
de certificação de competências 
A té há pouco, compe

tência era um termo 
que se referia, em 
primeiro lugar à ação 

facultada por lei a um funcio
nário, juiz ou tribunal, como 
sinônimo para jurisdição ou al
çada. Isto é, o âmbito de res
ponsabilidade de uma função ou 
cargo. De onde decorre o signi
ficado de aptidão, habilidade ou 
capacidade para um desempenho 
especial em algum assunto ou 
âmbito específico. O terceiro sig
nificado decorre da própria raiz 
da palavra, a mesma de compe
tição, significando assim, tam
bém, luta ou disputa. 

O que se pretende, hoje, é 
juntar aqueles dois primei
ros sentidos, objetivando as 
competências como habilita
ções certificadas, a fim de se 
garantir o terceiro sentido, 
aquele da disputa. 

Isto é, o que se pretende é 
poder contar com desempenhos 
objetivados e certificados, como 
garantia prévia dos· resultados 
futuros. Nos cálculos capitalis
tas atuais, não cabe mais cor
rer nenhum tipo de risco. A 
inspiração é a mesma daquele 
Acordo Multilateral dos Inves
timentos, pelo qual os países 
teriam de indenizar os capitais 
investidos conforme os lucros 

que os investidores, de início 
esperavam obter, caso qualquer 
coisa não desse certo. 

De fato, é importante não 
deixar de nos perguntar a res
peito do que é que se pode es
conder por detrás das simples 
palavras. 

Ao que será que visa esse 
projeto de certificação das com
petências, para o qual os sindi
catos estão sendo chamados a 
contribuir? 

Não será? 
desmontar as profissões; 

acabar com as qualificações 
profissionais; 

desqualificar os sindica
tos; 

desmantelar a escola como 
formadora de sujeitos sociais; 

implantar, como referên
cia única, o modelo indivi
dualizante 

E tudo isso aplicado à edu
cação, ao trabalho, à cidadania 
a tudo. 

Mas serão esses os ~ 
interesses dos 

trabalhadores e de 
nosso povo, de I 
um modo geral 

Quando se diz que não im
porta o lugar onde, nem como 
se tenha adquirido uma com
petência, se na escola ou fora 
dela, temos de pensar um pou
co mais. A princípio, parece 
bom: a valorização da experi
ência de cada um, independen
temente dos cursos ou escolas 
que se tenha freqüentado. 

Mas é preciso ter cuidado. 
Quem conhece as elites deste 
país sabe do risco que se corre. 
Se se podem certificar compe
tências sem que se tenha passa
do por alguma escola, então, 
para que a escola? Assim como 
o governo já não se desrespon
sabiliza mais pelo trabalho, que 
é tratado como assistência soci
al, ele acaba não se responsabi
lizando também pela educação. 

E mais ... 
Quando se fala da valo

rização das experiências de 
cada um, independente
mente do ambiente esco
lar, nada se diz da extre
ma desigualdade das con
dições e oportunidades de 
aprendizagem com que 
cada um conta, para valo
rizar suas experiências de 
trabalho, de conhecimen
to e de vida. 
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O Banco Mundial 
e a Educação 
Tomemos algumas infor

mações trazidas por 
José Luis Coraggio, 
pesquisador argentino, 

em recente encontro promo
vido pela Unitrabalho reali
zado na sede do BNDES, no Rio 
de Janeiro. 

Coraggio se refere a um re
latório, encomendado pelo Go
verno Americano, nos anos 80, 
para definir políticas para Amé
rica Latina. Nesse relatório, os 
técnicos do Grupo Santa Fé de
senhavam um projeto muito 
claro de luta cultural. O inte
resse americano não era nem 
por matérias primas nem coi
sas afins. Mas por urna luta 
cultural: impor na América La
tina o princípio do mercado. 

' 'º mundo é 
um grande 

mercado , 

Tudo deve passar pela 
rnercadorização. Tudo deve se 
transformar em mercadoria. 
Não só o trabalho, com o mer
cado de trabalho: também a 
saúde, a previdência, a edu
cação e, até mesmo, as elei
ções presidenciais ... 
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O grande 
dogma do Banco 

Mundial 
Tudo isso baseado no dogma 

de que só o mercado pode ga
rantir qualidade. Que o meca
nismo do mercado é o único que 
pode garantir que tudo funcio
ne com mais eficiência. 

A pedra fundamental dessa 
luta cultural é esta: que na eco
nomia não se pode tocar. 

Isso se tomou um dogma: 
no mercado não se pode inter
ferir. Do contrário, viria o caos. 
Esse principio foi assumido por 
boa parte da sociedade. Pou
cos são os que se atrevem a 
discordar disso. Assim, mais 
que uma censura, se criou uma 
autocensura. 

\ I I / 

\ 
\ ' 

A prioridade agora seria a Educação 

Na década de 90, a bandeira que o 
Banco Mundial dizia defender como 
sua prioridade era a do alívio da 
pobreza. 

Ora, os resultados dessa priorização nós co
nhecemos muito bem. Exatamente nessa década, 
a pobreza aumentou tremendamente no mundo. 

Pois devemos nos cuidar: para esta primeira 
década do século XX, o Banco Mundial quer ficar 
conhecido corno o Banco do Conhecimento. Sua 
meta para os próximos dez anos é de que todos 
tenham acesso ao conhecimento ... 

Conhecimento para todos ... 
Faz parte dessa meta o acesso mais amplo pos

sível à Internet. Para que todos, por igual, pos-

sarn ser produtores e consumidores da informa
ção. Estas são as intenções explícitas. Só o que 
não se diz é que apenas meia dúzia de grupos é 
que dominam a Internet. Todos eles americanos. 

Na verdade, hoje, estão em moda os pacotes 
de auto-aprendizagem. Você se liga, compra o 
pacote e aprende sozinho. Você mesmo entra na 
página, se auto-aplica o conhecimento e, medi
ante o pagamento de outras taxas, você pode 
também se avaliar e receber sua certificação. 

Tudo isso é feito 
individualmente sem 

precisar de escola, sem 
precisar se misturar. .. 
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A certificação de competência 
e os trabalhadores 
No Brasil, os traba

lhadores vivem uma 
situação muito es
pecífica, que é fru

to da própria história do país. 

A marca d 
escravidão 

Uma história marcada por 
uma longa e cruel escravidão 
dos negros africanos, pela 
desqualificação dos povos in
dígenas e por toda uma lon
ga série de discriminações, de
sigualdades e preconceitos 
ainda presentes até hoje. Por 
muito tempo foram proibidas, 
nesta terra, quaisquer manu-
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faturas. Nem o sal podia ser 
extraído das costas brasilei
ras. Tudo tinha que vir da 
metrópole. 

Rec r.à d 
injustiça 

Vivemos no país de maior 
concentração de renda do pla
neta. Isto é, convivemos com 
um dos índices mais altos de in
justiça e de exclusão do mundo 
moderno. 

Bcnxo. 
escolaridade 

A metade da população 

brasileira é considerada anal
fabeta funcional. Aproximada
mente 80% dos trabalhadores 
ativos, ou da chamada Popu
lação Economicamente Ativa, 
sequer têm o primeiro grau 
completo. 

Em 
síntese ... 

Vivemos numa socie
dade injusta, com reali
dades sociais e produti
vas extremamente desi
guais e polarizadas. 

Vejamos o impacto e as conseqüências da implantação 
de um regime de competências num país como o Brasil. 

Os diversos setores da atividade 
econômica sofrem impactos dife
rentes com a implantação de um regi
me de certificação compet ências 

Se ao invés de um esforço concen
trado em educação , se preferir im
plantar um regime de certificação 
de competências , estaremos fo
mentando a exclusão social. Não 
podemos nos esquecer que 85% dos 
brasileiro não têm sequer o segun
do grau completo. 

Vivemos num país com 70% de 
excluídos. A grande maioria da po
pulação não goza de condições que 
permitam o desenvolvimento das 
aptidões exigidas hoje pelo mun
do do trabalho. Se não se criam 
essas condições, de educação, saú
de, habitação , etc. , nos arriscamos 
a ter uma geração perdida. 

O Brasil é um país com quase 20% de 
desempregados. No total da popu
lação com capacidade para trabalhar, 
mais de 50% ou estão desemprega
dos ou estão na informalidade. Au
tomaticamente, esse contingente 
fica excluído de qualquer conversa 
de novas habilidades e competên
cias. 

Frente a isso, se trata de implan
tar um projeto de certificação de com
petências? Ou uma política ampla de 
educação de qualidade, buscando , de 
alguma forma, resgatar esta enorme dí
vida social? 

O que será que vale mais a pena? 
Implantar mais um meio para os esper
tos se safarem individualmente? Ou de
senvolver um programa público de edu
cação para trabalhadores cidadãos? 
Não desse tipo de educação que, mes
mo que se fale muito de cidadania, na 
prática, se considera o cidadão como 
um não-trabalhador e o t rabalhador 
como um não-cidadão. Mas que seja 
capaz de reunir, como exigência da 
educação para a atualidade, trabalho, 
ciência e cidadania: as t rês pernas de 
uma educação de qualidade. 

O futuro do mundo do trabalho - 27 





O Fundo de Trabalho 
Fundo de Trabalho a 
serviço da vida coletiva 
dos trabalhadores e não 
do mercado. 

O Fundo de 
Trabalho 

Compõe-se do conjunto 
de recursos, capacidades e 
meios de vida de cada um 
que são postos em conjun
to. Estes recursos são ad

Rede 
Solidária 

Com muita freqüência, 
eles acabam se articulan
do em redes comuns, em 
redes comunitárias. 

ministrados conforme urna ~~M~ 
estratégia comum. Seu ob
jetivo é garantir a repro
dução ampliada da vida. 

I 

Hoje, os meios oficiais 
têm o maior interesse em 

'/ transformar esses fundos 
/'F. de trabalho em fonte de 

A educação e a prepa
ração para o trabalho e 
para a vida são recursos 
fundamentais e estraté
gicos na composição des
ses Fundos. 

30 - O futuro do mundo do trabalho 

renda financeira, por meio 
da recém-implantada in
dústria do micro-crédito. 
É a mercadoria em marcha. 

Resistência 
e reprodução 
da vida 

Portanto, o grande méri
to destas redes de resistên
cia comum é o de permitir 
discernir o objetivo básico 
da economia social do povo 
trabalhador: a reprodução 
ampliada da vida. 

É no sentido dessa repro
dução que temos de afirmar a 
nossa competência. Somente 
a partir daí é que podemos co
meçar a pensar em ampliar o 
horizonte de atuação dos nos
sos sindicatos. É com essa di
reção que poderemos inverter 
o rumo tradicional de nossas 
instituições, que se têm man
tido até aqui nos limites es
treitos da luta econômica, re
forçando a lógica do sistema 
do capital. 

Daí é que vamos poder co
meçar a construir um novo 
sindicato cidadão, que esteja 
comprometido com essa luta 
cultural popular e visando a um 
novo mundo solidário. 

Um sindicato cidadão que 
esteja a serviço desta luta de 
resistência e reconstrução 
social, por meio da defesa e 
do fortalecimento dos Fun
dos de Trabalho dos cidadãos 
trabalhadores. 

Uma alternativa: 
a Maestria Laboral 
Nessa perspectiva, portanto, 
de uma resistência cultural, 
a proposta da Maestria Laboral 
significa uma contribuição 
efetiva na construção de uma 
alternativa para os sistemas 
da qualificação profissional 
e da certificação das 
competências. 

Antes dos mestres das uni
versidades, a história conheceu 
os mestres de oficio. 

Os mestres das universidades 
eram apenas um caso espeáfico 
desses mestres de oficio: aquele 
do oficio dos pedagogos, ou pro
fessores. De sua corporação foi que 
se formaram as universidades. 

Vimos que, especialmente a 
partir de Taylor, a maestria ope
rária foi transformada em ames
tramento. Dominada pelas gerên
cias do capital e transformada na 
"única melhor maneira" de se re
alizar cada tarefa, aquela maes
tria foi como que desmontada. 

Não se trata, pois, de se recu
perarem antigas formas do pas
sado, como, aliás, vêm fazendo 
os que apregoam a desregulamen
tação do trabalho. Não cabe mais 
querer ressuscitar antigas fórmu
las e conceitos. O que buscamos 
é o resgate histórico da função, 
dos conhecimentos e da dignida
de do trabalho e dos trabalhado-

res na construção e reposição cri
ativa das sociedades ou cidades 
humanas. Pois sem trabalho não 
haveria cultura, nem cidades, 
nem direitos, nem humanidade. 

Não se trata, portanto, de ne
nhum conceito saudosista dos 
antigos mestres da idade média 
européia. Sim, de perceber as 
maestrias que se mantiveram des
de então: a dos negociantes, que 
se tomaram os capitalistas, e a 
dos ensinantes, que se tomaram 
os cientistas. Ambas aliadas à dos 
políticos, de origem mais moder
na, quase que liquidaram com to
das as demais. Mas, para o bem 
ou para o mal, o vigor histórico 
dessas maestrias nos apontam, en
tre outras coisas, para a impor
tância e atualidade desse concei
to. Desde que se resgatem e se 
atualizem as suas ordens e mi
nistérios. 

Como primeiro passo, 
devemos proceder a uma 
redefinição profunda do 

conceito de trabalho. Este não 
pode se reduzir apenas à repo
sição material da sociedade. A 
primeira tarefa humana é aque
la da reprodução e do zelo pela 
própria vida e a de socialização 
dos novos sujeitos sociais. Por 
outro lado, trabalho se refere 
também, e cada vez mais ex
plicitamente, à criação de sa
bedorias e conhecimentos e à 
sua divulgação e discussão , 

como condição incontornável 
para o exercício da cidadania. 

Assim, o conceito de traba
lho tem de abranger todas as 
atividades humanas que se vol
tam à reprodução da vida social 
e à reposição criativa de tudo 
que se refira ao modo do bem 
viver humano e de seu auto go
verno. Daqui, portanto, a per
tinência e a atualidade do con
ceito da maestria laboral. 

Como segundo passo, 
é importante que se atu
alizem os critérios das 

maestrias ou dos ministérios e, 
especialmente, as diversas in
t erseções entre eles: seus sa
beres, seus fazeres e suas in
tercomplementariedades. A 
partir, é claro, daquela compre
ensão básica: de trabalho como 
reprodução da vida, reposição 
social e exercício de governo. 

e tal maneira que podemos 
definir Maestria Laboral como a 
capacidade de cada trabalhador 
cld d· o de cada conjunto d 
trabalhadores cidadãos de gerir 
intercomplementar, solidária e 
eficazmente as diversas situaç · 
de trabalho que lhes competem, 
pelo acúmulo e aptidões que es 
são pr6prias. Compreende-se que 
tal maestria implica o pleno co
nhecimento de causa tanto dos 
princípios científicos como das 
conseqüências sociais de todos os 
atos praticados. 
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Uma educação 
para a Maestria Laboral 
As lutas e as experiências conexões, mais que uma sim- paz de comunicar essa reali-
pedagógicas dos ples interdisciplinaridade. zação ou experiência como 
trabalhadores sempre São essas múltiplas conexões sua, pessoal, para os outros. 
apontaram para uma que repõem os laços entre Assim, a maestria labo-
educação e para uma reflexão, ação e interação, ral ganha um significado de 
fonnação mais ampla: como num campo sem fim de aliança entre a preparação 
politécnica, igualitária, construção de sentidos, sa- para o campo de trabalho e 
integral e cidadã. beres e relações. iniciativa e a capacidade de 

ssim, a maestria Só se pode dizer que se execução em conjunto, de 
laboral aponta sabe alguma coisa quando, modo adequado às condi-
para um un1ver- tendo sido realizada em con- ções e a capacidade de co-
so de múltiplas junto, cada um se toma ca- municação. 

Uma construção coletiva 
Vejamos as qualidades fundamentais do processo e construção pessoal e 
social da maestria laboral: 

Historicidade Socialidade Completude 
• A historicidade diz respei A socialidade tem por base o expanszva 

to aos conhecimentos, às saber. 

técnicas e às relações. 
A completude humana que 

~ Saber fazer não vê o sujeito apenas co-

Desse modo , não vamos ~ Saber pensar e dizer 
mo ser "racional", ou "homem 
econômico", possuidor apenas de ter nenhuma destas como ~ Saber conviver. 

obra de super-homens ou 
conhecimentos ou técnicas. Mas 
que busca a interconexão e a 

da intervenção divina. Mas Saber como uma criação so- complementaridade em tudo: 
sim como construções hu- cial e conjunta entre sujeitos nos saberes, nos fazeres e em 
manas, que se põem e se que se reconhecem como todas as relações. De um modo 
repõem historicamente. iguais. expansivo. 
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Viabilidade de um sistema 
de M tri Laboral 
O s sujeitos humanos só se tornam huma

nos pela educação, mais do que recebem, 
que realizam. Devemos reconhecer que 
apenas uma escola e uma educação pú

blicas e de qualidade são o âmbito de socialização 
democrática desses sujeitos corno cidadãos. E de
vemos reconhecer também que, por um lado, os 
professores, por outro, os capitalistas, e, pelo meio, 
os políticos vêm realizando uma escola que separa 
conhecimento, trabalho e a participação no gover
no da cidade. 

Devemos, enfim, reconhecer que, por seu cará
ter democrático e inclusivo, a proposta da Maestria 
Laboral só pode se realizar a partir da escola e da 
educação públicas. Mas para isso se faz necessário 
estabelecer o convívio entre todas aquelas dimen
sões, da cidadania, do trabalho e da vida, que o 
sistema escolar implantado pela burguesia indus
trial desconsiderou. 

Somente uma esoota capaz de promover um 
convívio, e que por isso mesmo se organiza 

como Centros Públicos de Educação de CidadãM 
Trabalhadores, pode responder às exigências 

de uma educação para a Maestria Laboral 

Esses Centros PQbltcos ••• 
são concebidos corno unidades escolares que re

fizeram aqueles laços, entre os trabalhos, os co
nhecimentos e os direitos de cidadania, e se ex
pandem para todas as dimensões da cidade. Eles 
devem estar a serviço da valorização dos fundos de 
trabalho das unidades familiares da população, tendo 
em vista a reprodução da vida e a reposição social 
das cidades humanas. Esses são os seus compro
missos fundamentais; não a lucratividade do capi
tal e de suas empresas. 

É importante constatar que temos já um meio 
caminho andado quanto a isso. Do contrário, se 
não o reconhecemos, arriscamo-nos a perder os 
passos que já estão dados. 
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Um primeiro tipo d Centros Públicos ... 
desses centros públicos já o ternos nas universida

des públicas. Hoje já se entende bem que elas formam 
cidadãos trabalhadores, não o contrário, não os cida
dãos "não-trabalhadores", corno se pensava antes. 

Também vai ficando claro que, nos dias que cor
rem, é exigência da democracia o ensino de tercei
ro grau universalizado. Do contrário, é a cidada
nia que estará prejudicada. 

As nossas universidades só cumprirão essa sua 
função à medida que avancem em sua democrati
zação. Não nos projetos sempre recorrentes, de 
privatização da educação. 

Um segundo tipo ... 
são os colégios técnicos. Desde que sejamos 

capazes de tirá-los da enrascada em que foram pos
tos, com a separação entre ensino geral e o ensino 
técnico: exatamente na contramão dessa proposta 
de Maestria Laboral. É necessário multiplicá-los. 
Torná-los ao alcance de todas as fanu1ias de traba
lhadores e estendê-los às mais diversas técnicas e 
conhecimentos e práticas de cidadania . 

Ao contrário do que hoje se faz, a competên
cia da Maestria Laboral exige urna conjugação 
muito grande entre os conhecimentos e saberes, 
as técnicas e fazeres e as políticas e deveres. E 
uma grande intercornplernentariedade entre to
dos os saberes. 

Mas esse é o processo de construção de uma 
nova escola de cidadania, os Centros Públicos, nos 
quais trabalhos, saberes e exercício de governo são 
características organizadas desde o início. 

Assim, desarticular o qu ai Já está, por precário 
que seja, para se implantar um sistema privado 
de certificação de competências, sem um debate 
público qualificado, será no mínimo uma atitude 
irresponsável. Para não ie dizer nada mais além. 

FINEP 
A Financiadora de Estudos e Projetos -

FINEP é urna empresa pública, vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem 
corno objetivo promover a inovação e o de
senvo lvirnento tecnológico do país. 

A FINEP atua em todas as etapas do pro
cesso de inovação - da pesquisa até à comer
cialização pioneira - induzindo projetos coo
perativos entre universidades e empresas. Essa 
condição singular lhe confere urna visão inte
grada e abrangente do processo de inovação. 

Corno financiadora, a FINEP concentra sua 
ação no apoio a projetos de desenvolvimento 
de novos produtos e processos, realizados por 
empresas brasileiras que investem de forma sis
temática na sua capacitação tecnológica. 

Para estes clientes são assegurados recur
sos, em condições atraentes de encargos e pra
zos, para que possam realizar seus investimen
tos, reduzindo os riscos tecnológicos e empre
sariais, e criando condições para enfrentar, de 
forma competitiva, os desafios do novo mer
cado globalizado. 

Ao longo de mais de 30 anos de atividades a 
FINEP vem apoiando investimentos em ciên
cia e tecnologia, permitindo que idéias inova
doras sejam amparadas financeiramente, às 
vezes por longos anos, até serem transforma
das em projetos ou programas bem sucedidos. 

Dos aviões Tucano, da EMBRAER, a medica
mentos corno o oncológico Platinil e o AZT na
cional; de novas vacinas, corno a da leishrnani
ose, ao plástico biodegradável; do Biofill, subs
tituto da pele humana, ao melhoramento ge
nético de animais e alimentos, inúmeros são os 
exemplos que traduzem o trabalho da FINEP 

A FINEP está sediada no Rio de Janeiro e 
possui escritórios de represent ação nas cida
des de São Paulo, Brasília, Fortaleza, Florianó
polis, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. 

PROEDUC 
O PROEDUC é um programa da Financiado

ra de Estudos e Projetos - FINEP, que tem 
corno objetivo contribuir para a melhoria do 
nível educacional do trabalhador, at ravés do 
financiamento de projetos que visem a reali
zação de programas educacionais promovidos 
pelas empresas ou conjuntos de empresas, pre
vendo-se ainda parcerias com outras institui
ções. 

A implementação do PROEDUC conta com 
o apoio de um Grupo Coordenador, que é res
ponsável pela definição das estratégias do Pro
grama e pelo acompanhamento_ e avaliação dos 
seus resultados, constituído por representan
tes de todos os atores sociais interessados na 
questão da educação do trabalhador - gover
no, empresariado, trabalhadores e área acadê
mica. Integram este Grupo representantes das 
seguintes instituições: Ministério do Trabalho, 
Ministério da Educação, Ministério da Ciência 
e Tecnologia, PNBE, FIESP, FIRJAN, CUT, Força 
Sindical, CGT e ANPED. 

As instituições beneficiárias do PROEDUC 
têm sido, em geral, empresas privadas, embo
ra o Programa possa também contemplar ou
tro tipo de entidades, corno sindicatos e coo
perativas, desde que atendam às exigências da 
FINEP em termos de garantias, capacidade de 
pagamento, etc. 

Os projetos apoiados devem estar voltados 
para a realização de programas de educação 
formal para trabalhadores-alunos, corno alfa
betização, supletivo de 1 ° e 2° graus e pro
gramas de atualização educacional. 

Os programas de atualização profissional de 
trabalhador são aceitáveis para financiamen
to, desde que façam parte de um esforço mais 
amplo da empresa voltado para a educação bá
sica e geral. 





Aquilo que o povo americano 
deve compreender 

Um bispo americano escreve ao presidente Clinton 

Robert Bowmon, bispo de Melboume Beoch, Flórido, 
realizou 101 missões de combate durante a guerra do 
Vietnã. Em corto aberto, ele dirigiu-se ao presidente 

Clinton, comentando sobre os bombardeios de Nairóbi 
e Dar As-salaam nos seguintes termos: 

O senhor disse que somos alvos de ataques porque defen 
demos a democracia, a liberdade e os direitos humanos no 
mundo. Que piada! 

Somos alvo dos terroristas porque, em boa parte do mun 
do , nosso governo defende a ditad ura , a escravidão e a explo
ração humana. Somos alvos de terroristas porque nos ode iam . 
E 110s odeiam porque nosso govP mo faz coi sJs ndios;is . 

Em quantos paí ses, agentes de 11osso yove rnu , Jeslilui 
ram líderes escolhidos pelo povo trocando-os por ditaduras 
militares fantoches, que queriam vender seu povo para socie
dades multinacionais norte-americanas! 

Fizemos isso no Irã, quando os fuzileiros navais norte 
,1mericanos e a (IA destituíram Mossadegh porque rle qu eri;i 
nacionalizar 1 indústria do petróleo. Nós o tr::: c.imos por SJ li 
e armamos. formamos e pagamos sua odiada guarda nacional 
Savak que arrasou e cometeu brutalidades contra o povo do 
Irã . E tudo isso para proteger os interesses financeiros dP 
nossas compani;i<1s petrolíferas. Podemos achar estranho que 
haja pessoas no Irã que nos odeiem? 

O mesmo fizemos no Chile e no Vietnã. Mais recentemen
te, tentamos fazer no Iraque. Quantas vezes não o fizemos na 
Nicarágua e no resto das repúblicas "das bananas" da Améri ca 
Latina? Muitas vezes expulsamos líderes populares que queri 
am a divisão das riquezas da terra entre as pessoas que nela 
trabalham. Nós os sub stituímos por tiranos criminosos para 
que vendessem seu povo e para que a riqueza da terra fo sse 
levada pela 0om1no Sugar, United Fruit Company, Folgers e 
Chiquita Banana . 

País após paí s, nosso governo se opôs à democracia. su
foco u a libf'rdarir e violnll nc; rlirP itQc ri0 cpr h111nano . Essa é a 
, ,1usil pe la quill no s ndci ,Hn Pm Indo n m11nrl o F,,; ;i r. ;i r;i 7~n 
tk se rm o, al vos dos terrori stas ... 

1 

Em vez de enviar nossos fil hos e filhas pelo mundo intei 
ro Da ra mata r árabes e. assim , te rmos o petróleo que há so b a 
te'.ra. de,,ería mos enviá-los para reconstruir sua in fra -estru 
tura . bPnefir iá -los com água potável e alimentar as crian ças 
t';n ;Je nqo de mo rrer de fom .. 

Ern vez ele trei nar lerrori r, t.1 s ,~ esqu adr õ1"; d,1 111orlc, dP 
veriamas fechar a Escuela de las Améncas. Ern vez de patroci
narmos a rebe li ão, a desesta bilização , o assassinato e o ter 
ror -io mu ndo inteiro . devería mos abolir a CIA e dar o din k~irn 
0,1,zi as ag ências de ajuda ... 

~ssa ~ a ve rdade, senhor presidente. Is so e o que 
,, :0·. o .;rnericJ no deve compree nd er. 

( Mu tlDlA.L ) 2001 flA PÁGlll ,'\ ,l~L 



.-DISCUTINDO A 
.. 
... 

CPV-julho 85 



, . 
~ , ' ~ 

- · - - ;pa~ina 

Apresentaçac:, do Seminario •••••••••••••••••••••••• 
Questões aceroa-da-Estrutura-Sind:i.,cal -4.;••••••••• 
Prino!pios ;. •. •. ~ ~ ••••••••••• , • ••••• , Z;: •••• • · ••• • 

. . . . . ' ,. . - . . \ ., . 

Atual. Estrutura Sindioa1 ;·. ·; • • • .-r •, • •. : • •. •. • •. • •. • • 

Cl 
02 
)3 
07 
11 Pro,postá -dê; Estrut.~ra .Sinp.ical-;' d:a V~na _da Unidade.• 

~ '< \·. ;; Quádro Otmparat'fvo: CLT : 'e . oomr·;S7 ' de .. OI~ ';.~ ...... . 
;·,.,. t 

20 

A Otnvenção 87 <3.'a OIT ;.;~ ................... ~ •• ~P•••••• 21 
Pr'oposta de Est. Sindit.al-- da Executiva . OTJT/ro? •• ••. 23 

" ' 

Proposta de Est. , Sindical . da.-. OSM-SP • •• : .......... , . 29 
Propcsta d~Est. Si~d;lc,al _do : J 0 r:nal.EmTempo . ••••• 35 

. ' "' ' 

· -'· Pontos Pclemioos· •• • •••••• -~ ••••••.•• , •••••••• · ...... . 
•.'·-,···: •. ' ,·,;_ ;O 

41 (, 

,. 
'· 

'\ ·• . 

OBS~ 
l) .A ap~~sentação de_ cada prrp~sta de Estrutura Sindical 

' .·· /" ' 

· ·c ~nte~: ,_ .-

ª} - Concepção de sindicalismo 
b ~ Organog:r.~ma da preposta 
o . ~ Composiç~o d.as entidades sindicais - junt o 

óorn.,<o g_~'.t~ mü,ra ôu , acrE?scenta. 
,. ..,.-.,;....... ,/; 

- ·· Esta apostilâ não tem a pg .• 28. 



DISaJTir-.o:::> A ESTRUTURA Sll'OlCAL - Apresentação 

Foi a luta contra a estrutura sindical atrelada quem 

criou a a.:r.r e a CU'r fez a luta crescer e assumir no

va dimensão. 

Hoje, o sindicalisrro combativo tem condições de for

rrular sua proposta de estrutura e redimensionar a 

luta que vem cravando cano objetivo de conquistar a 

hegerronia no interior do Irovimento .::;indical, buscan

do a unidade dentro de princípios derrocráticose elas 

sistas. 

Acrescenta-se a isso que hoje a Convenção 87 da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) está no Sena

do para ser apreciada. Esta Convenção, na prática si_<I 

nifica o esfacelamento da velha e decadente estrutura 

sindical. Caso sua ratificação seja aprovada o sindi

calisIID combativo terá um ano para apresentar - e tor 

nar vencedora no interior do Iroviinento sindical - sua 

proposta de estrutura. 

Cem o objetivo de sanar esforços nessa luta, 

estruturarros o seminário "Discutindo a EB -

trutu.ra Sirrlical11
_, 

Nossa intenção é retanar a crítica à velha 

estrutura sindical e discutir as propostas' 

que estão sendo formuladas para a sua substi 

tuição. 

Para aprofundar a discussão sobre o sindicalisrro que t~ 

rros e o sindicaliSDD que queraoos levantarros inicialmen 

te algumas questões que não pretendemos ver resfX)ndidas 

_(i) 1 ... 

no seminário, mas que devem estar presentes ao pensar

rros a estrutura e organização sindical que varros profX)r. 

Decidirros trabalhar os_ princípio~ que estã9 presentes 

nas formulações das prof;X)stas, de forma que pelos me -

nos em nosso meio, canecerros a falar a mesma linguagem. 

Para trabalhar as questões relativas à estrutura, utili_ 

zarros - além da estrutura atual - as prof;X)stas que até 

o rocxrento foram formuladas: Voz da Unidade, Executiva -

da cur Estadual SP ( can fX)ntos aprovados em Congresso) , 

Oposição Sindical .tJ.letalúrgica de S.Paulo e Jornal E:n 

Tempo. À rrroida em que forem ::;urgindo novas profX)stas, 

elas serão incorporadas a este seminário. Anexamos jun

to aos materias do seminário, as resoluções do Congre.§_ 

soda CONI'AG, que não diferem - nas questões de fundo -

da proposta da Voz da Unidade. 

Este seminário não pretende chegar a respostas conclusi_ 

vas, antes, pretende ser um espaço de reflexão e apro -

fundamento das questões relativas à estrutura sindical, 

fazendo avançar sua canpreensão e favorecendo um fX)Si -

cionamento maduro acerca ctelas. Pretende também que a 

vanguarda sindical se capacite a levar a discussãopara 
' 

a base trazendo a categoria i;:e~a a luta por tllB nova es 
trutura Sindical. 

Para a constituição da equipe, convidarros cinco ccmpa -

nheiros da Cp:siçã:, Si.rrlical ~- <1= fP, que juntamente can 

a equipe de formação do CPV irão desenvolver os traba

lhos relativos aos seminários. 

julho/85 



QUESTÕES ACERCA DA ESTRUTURA SINDICAL 

A) QUAL O PAPEL DO SINDICALISMO NA SOCIEDADE DE 
CLASSES 

Tendo em vista que a discussão sobre a estrutu 
ra sindical nao ~ somente uma questão sindical, 
mas acima de tudo uma questão polÍ tica, pergu~ 
tamos: 

1. Qual deve ser a realação entre o movimento 

sindical e o capitalismo? 

2. Qual deve ser a relação entre o movimento 

sindical e o partido político? 

3. Que papel político cabe ao movimento 

cal na conjuntura atual? 

sindi 

B) A CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES E A NOVA ES
TRUTURA SINDICAL 

A Central Única dos Trabalhadores foi construi 
da a partir das lutas contra a estrutura sindi 

cal atrelada ao Estado. 

1 . Que relação deve ter a nova estrutura 

cal com a CUT? 

sindi 

2. Como deve ser uma estrutura que mais favor~ 

ça o avanço das lutas? 

-2-

C) QUE ESTRUTURA QUEREMOS? 

Qualquer que venha a ser a proposta sobre. a es 

trutura sindical, temos que ver com clareza que 
atrás dela existe uma concepçao política, mesmo 
que esta concepçao nao apareça explicitamente. 

Partindo dessa afirmação: 

1. Que estrutura sindical queremos? 

2. Para que? 

3. Para quem? 

D) A TRANSIÇÃO 

A luta contra a velha estrutura sindical é muito 
antiga e nada indica que, a curto prazo, teremos 
uma vitória total. A partir disso: 

' 1. Como enfrentar esse período de transição e~ 
' tre a velha e a nova estrutura sindical? 

2. Que passos podemos dar para ir garantindo a 
construção da nova estrutura sindical mesmo 

com a permanência da velha? 

' 



P R I N C f P I O 5 

A questão da estrutura sindical não é 

lDT\a questão apenas sindical, é princl 

paimente uma questão poJÍtica. 

Existe por trás de cada proposta uma 

concepção política que orienta a pro

posta e que se apóia em princípios. 

~ 

Assim, são princípios da velha estrutura 

sindical o corporativismo e a colabora -

ção de classes. 

As novas propostas trabalham invariavelmente com alguns princípios como: 

unidade, unicidade, pluralismo, liberdade, 

independência, autonomia. 

Trabalham ainda com classismo, democracia, solidariedade - que estão rreis 

claramente definidos. 

Mesmo em nosso meio não ,há concenso acerca dos 

cinco princípios iniciais. Há diferentes enten 

dimentos sobre o que cada t.m deles quer dizer. 

É importante que a discussão permita chegar a 

uma linguagem comum. 
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O QUE E 

Unidade é o resultado da uniao dos 
trabalhadores através de um<i deci 
são livremente tomada por eles. Ã 
unidade não pode ser imposta pelo 
Estado, é conqui~ta dos trabalhado 
res conseguida no processo perm~ 
nente de luta. A unidade é cons 
truida na luta, na açao, através 
de um programa comum. A unidade 
dos trabalhadores nã-0 pode ser vis 
ta corno um princípio absoluto, de 
ve ser feita a partir de princT 
pios mínimos como recusa à cone I 
liação de classes e dentro de uma 
prática de democracia operária. A 
discussão da unidade não pode ser 
urna discussão burocrática, ela de 
ve ter corno referência a luta real 
dos trabalhadores e seus interes 

· ses de classe. 

O QUE É 

Unicidade é a unidade institucio 
nal, imposta e mantida por lei. E 
a obrigatoriedade, legislada, de 
que só possa haver uma estrutura 
sindical. Significa que o sindica 
to Único por categoria não é decI 
são dos trabalhadores mas é uma 
obrigatoriedade imposta por lei. A 
unicidade sindical vigente no país 
desde 1933 não tem garantido a uni 
dade na luta, antes tem sido res 
pons~vel pela pulverização dos sin 
dicatos. Ex: na Grande São PaulÕ 
existem 8 sindicatos metalúrgicos. 

UNI D A D.E 
SINDICALISMO REFORMISTA 

O sindicalismo reformis.ta nega a 
unidade construida em urna situa -
çao de total liberdade sindical. 
Defendem a unidade garantida por 
lei. 

U N I C I D A D E 
SINDICALISMO REFORMISTA 

O sindicalismo reformista defende 
a unicidade sindical por entender 
que se nao houver legislação que 
garanta a unidade, a divisão do 
movimento sindical vai se insta 
lar definitivamente no país. -
Defende a unicidade porque nao 
abre mao do controle sobre o mo 
vimento sindical. 

-

SINDICALISMO COMBATH7Q 

O sindicalismo combativo defende 
a unidade na luta: uma unidade 
pela base a partir das lutas jun 
to com as categorias. ·O sindica 
lismo combativo recusa a unidade 
construida pela cúpula do movimen 
to e de forma burocrática. -
Como as duas propostas sao incorn 
patíveis o sindicalismo combatI 
vo objetiva alcançar a unidade 
através de urna luta pela hegemo 
nia de suas propostas no interior 
do movimento sindical. 

SINDICALISMO COMBATIVO 

Ô sindicalismo combativo recusa a 
unicidade sindical. 

, 



. 
O QUE E 

Atenção: O conceito de pluralismo 
aqui adotado parte do que é mais 
usado no movimento sindical do 
país. Pluralismo aqui é o mesmo 
que plurisindicalismo e ._pluralida 
de sindical. -
Pluralismo é a concepção de sindi 
calismo que defende como princí= 
pio vários sindicatos na mesma ba 
se territorial ou ramo econômico 
e várias centrais. O pluralismo de 
fende a divisão orgânica do sindI 
calismo a partir de diferentei 
posições políticas, religiosas, 
filosóficas. 

' O QUE E 

Liberdade sindical significa total 
liberdade de direção, de o r ganiza 
ção e de atuação das entidades siii 
dicais frente ao Estado. -
Essa liberdade implica em liberdade 
de surgimento, de auto-regulamenta
ção e de auto-dissolução . 
Cabe aos trabalhadores a faculdade 
de se organizarem em 
sindical sem ingerência 
governantes restando ao 
nas reconhece-los. 

associação 
algumc: dos 
Estado ap~ 

P L U R A L I S M O 

SINDICALISMO REFORMISTA 

O sindicalismo reformista negara 
dicalmente o pluralismo e porisso 
defende a unicidade - unidade ga 
rantida por lei-. -

L I B E R D A D E S I N D I C A L 
SINDICALISMO REFORMISTA 

O sindicalismo reformista nega a 
liberdade sindical pois defende 
que a organização sindical dos 
trabalhadores seja transformada 
em lei. Defende também que o im 
posto sindical seja recolhido p~ 
lo Estado (e repassado integral 
mente para as entidades sindJ 
cais) . 
Esse vínculo com o governo estabe 
lecido através da lei e da função 
de recolhimento do imposto compul 
sório, nao e visto por esses sin 
sindicalistas como perda de liber 
dade. 
( No momento que o gove rno quizer 
pode nao repassar o i mpo s to , como 
pode a lte ra r a lei que e l e fez ). 

SINDICALISMO COMBATIVO 

O s ind icalismo combativo nega o 
plurali s mo como princípio. Mas 
corno recusa ter a estrutura e 
as atividades sindicais legisla 
das, admite conviver com a possI 
bilidade de pluralismo que a to 
tal liberdade sindical implica-: 
O sindicalismo combativo aceita 
o risco da divisão, lutando na 
prática contra ela. · 

SINDICALISMO COMBATIVO 

O sindicalismo combativo defende 
a total liberdade sindical fren 
te ao Estado, pois qualquer 1~ 
gislação, sobre a organização siii 
dical dos trabalhadores se trans 
forma em camisa de força ferindo 
o princípio de liberdade sindl 
cal. _ 



, 
O QUE E 

Trata-se de independência política 
frente à burguesia (Estado), aos 
partidos políticos, à concepções re 
ligiosas e filosóficas no sentido 
de não permitir a apropriação e 
aparelhamento das entidades sindi 
cais e a consequente manipulação 
das decisões majoritárias . 
Isso não significa que os rnilitan 
tes das forças políticas que se 
expressam na sociedade via parti 
dos e outras articulações e que 
participam do movimento sindical 
não devam levar suas propostas pa 
ra o interior do movimento sindI 
cal e lutar por elas. 
No entanto a independência do movi 
menta sindical só se concretiza 
quando o movimento garante que as 
ctecisoes cte maioria sejam respei
tadas. 
A garantia do cumprimento das deci 
sões da maioria liga a questão da 
independência à questão da autono 
mia e da democracia operária. -

,. 
I N D E P E N D E N C I A 

SINDICALISMO REFORMISTA 

O sindicalismo reformista em seu 
discurso defende a independência 
das entidades sindicais, mas na 
prática nao respeita as decisões 
de maioria, nao respeita a demo 
cracia operária, fazendo dos si~ 
dicatos "correia de transmissão" 
dos partidos reformistas. 

5 - -

SINDICALISMO COMBATIVO 

O sindicalismo combativo defende 
a liberdade de expressao, a defe 
sa de propostas e a luta polÍ tI 
ca no interior do movimento sin 
dical, entendendo que a derrota 
de propostas deve significar ne 
cessariamente a subordinação das 
forças perdedoras às decisões de 
maioria~ 
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O QUE E 

Na maior parte dos textos autono 
mia é vista como sinônimo de liber 
dade e independência. 
Os princípios de liberdade, inde 
pendência e autonomia estão inter 
ligados influenciando-se rnutuarnen 
te: uma situação de liberdade e 
independência favorece os traba 
lhadores no sentido de construirem 
sua autonomia, mas não é, por si 
só, razão suficiente para isso; 
pode haver liberdade sindical e 
não haver autonomia; os mecanismos 
que permitem a autonomia são tam 
bém garantia de independência~ 
Autonomia significa capacidade de 
auto gerir-se. A autonomia tem que 
ser construida pelos próprios tra 
balhadores e implica, por exemplo~ 
em capacidade de negociar ( armar
se com informações técnicas, asse 
ssoramento, etc.); em capacidade 
de criar mecanismos de auto susten 
tação; e sua auto defesa para ga 
rantir não apenas sua autonomia~ 
mas também sua independênc:ia. 

A U T O N O M I A 

SINDICALISMO REFORMISTA 

O sindicalismo reformista nega a 
autonomia. Trabalhando em aliança 
com o governo (burguesia) e tendo 
como referência os partidos refo! 
mistas, constroe a direção, a su~ 
tentação e o plano de açao do mo 
vimento sindical subordinados aos 
interesses defendidos por seus 
partidos e pelo qoverno. 
Por isso nao constroem estruturas 
de poder e sustentação dos próprios 
trabalhadores. 
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SINDICALlSMO COMBATIVO 

O sindicalismo combativo, sindi:_ 
catos e oposições sindicais, im 
pelido pela permanente repressao 
a suas entidades e a sua organi 
zaçao vem construindo na · prátI 
ca suas estruturas de autonomia 
através de mecanismos que lhes 
garantam sustentação, atuação 
( plano de ação) e a direção do 
movimento. 
Constroem na prática as estrutu 
ras de poder dos trabalhadores~ 



ATUAL ESTRUTRA SIN:llCAL 

Os princípios que norteiam 

a atu~l estrutura sindical são: 

~ corporativismo 

colaboração de classes 

.. 

-7-



PRINCÍPIOS DA ATUAL ESTRUTURA SINDICAL 

A legislação do trabalho é muito clara sobre os prig 
cÍpios da atual estrutura sindical, quando estabel~ 
ce que os sindicatos devem colabo:ar com .º~ poderes 
públicos para a solidariedade social, exigindo que 
os sindicatos subordinem os interesses da classe op~ 
rária aos interesses nacionais - ou seja - aos inte 
resses da burguesia. 

1. CORPORATIVISMO 

A idéia que sustenta e justifica a colaboração de 
classes - que inspirou a legislação e es~ru~u:a sin 
dical implantada-após 1930 - parte do principio que 
a sociedade é um corpo social, onde: 
. a cabeça {o Estado) - dá ordens 

o corpo ( classes sociais): submetem-se ao comando 
. , 

e colaboram entrF si • . 
A violência e coersão utilizadas pelas classes dom_!. 
nantes para manter os trabalhadores sob controle ag 
tes de 30, já não eram mais suf icie13tes e adequadas 
ao momento histórico que vivia o pais. 
Era necessário buscar novas e mais modernas formas 
de dominação da classe operária. . 
o Governo Vargas vai se utilizar de um novo instru 
mente de controle, a ideologia corporativista, que 
dá a falsa idéia de que a Naçao e um todo integrado 
e que o Estado, a classe patronal e os t~abalhadores 
devem trabalhar em harmonia para conseguir o bem .e~ 
~m. -
O corporativismo buscava a "paz social", mas nao ap~ 
nas. O Estado corporativista int~r~ere em tod~s. os 
setores da vida nacional: na politica economica; 
educativa, de saúde, de costumes, na vida sindical, 
controlando tudo. 
Essa interferência não é apenas para diminuir oco~ 
flito social mas também para reordenar a vida econo , 
mica do pais. 

Nota: O 
indicar 
tivo da 
impedir 
luta. 

termo corporativismo é também utilizado para 
o isolamento das categorias econômicas -obj~ 
estrutura sindical criada por Vargas -para 
a união dos trabalhadores e o avanço de sua 

O controle ideológico para ser eficiente exigia que 
a política mostrasse ser efetiva. 
Legislando antigas reivindicações dos trabalhadores 
o governo Vargas faz com que elas apareçam corno ~ 
cessões e benefícios, Vargas passa a ser conhecido 
como o "pai dos pobres". Criando a Justiça do Traba
lho dá a falsa ilusão de neutralidade no · julgamento 
dos conflitos. 
Na realidade essa legislação trabalhista impõe uma 
férrea disciplina, sujeitando politicamente os trab~ 
lhadores à dominação do capital. 
Essa dominação se efetiva quando são dissolvidos, ~ 
força, os organismos independentes da classe oper~ 
ria ou quando se enquadram no sindicalismo corporati 
vista. 
Em pouco tempo, os organismos corporativos são esva 
ziados de sua filosofia "colaboracionista" converten 
do-se em instrumentos de pura dominação de classe. 
A legislação estabelecida para o sindicato, o trans 
forma, de instrumento de defesa dos interesses de 
classe, em mera extensão dos orgãos assistenciais e 
jurídicos e forma eficiente de manter a classe op~ 
rária sob controle. 
A implantação desse sistema de controle não foi pa~ 
siv·a. O sindicalismo combativo reage através de gr~ 
ves e ações de repúdio às novas diretrizes. 
Ao mesmo tempo que o governo estrutura o sindicalis 
mo corporativista reprime violentamente os sindica 
tos que a ele se opõem. 
A partir desse período duas .posições vão coesistir 
no interior do movimento sindical: a posição pelega 
conservadora e ordeira que se subordina ao Ministé 
rio do · Trabalho, transformando o sindicalista em 
"funcionário público" do Ministério, e a posição que 
resiste e se contrapõe à dominação. Essa posição 
enfrenta permanente repressão. Em alguns períodos re 
flui e quase desaparece. Após 78/79 emerge com força 
lutando pela transformação dessa estrutura sindicál, 
que ainda é a mesma criada pela filosofia corporati 
vista de período Vargas. -

Nesse sentido a luta contra o cor-porátivismo é a 1~ 
ta pela construção de organismos sindicais que perm! 
cam unir os trabalhadores de várias categorias; por 
exemplo as intersindicais e a Central. 

,-: -X-



2. COLABORAÇÃO DE CLASSES 

A concepção de colaboração de classes é a idéia cen 
trai aa filosofia corporativista que sera utilizada 
em relação ao movimento sindical. 
São palavras de Getúlio Vargas: 

"Não basta, porém, a tranquilidade e a harmonia 
entre empregados e empregadores. 
É preciso a colaboração de uns e outros no esfor 
ço expontâneo e no trabalho comum, em bem dessa 
harmonia, da cooperação e do congrassamento de 
todas as classes sociais ... " 
O governo não deseja, em hipótese nenhuma o dis 
sÍdio das classes e nem o predomínio de uma so 
bre as outras." 

O decreto 19.779 de 1931 exige o registro das organi 
zações sindicais junto ao recem criado Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio. Esta lei conforme o 
Ministro do Trabalho da época daria ~ Nação "uma no 
va fisionomia social, orientada no sentido da cola 
boração de classes". Nesse mesmo sentido Getúlio Var 
gas avisava em 1933 que era necessário acabar cbm a 
11 falsa impressão que os sindicatos são organizações· 
para a luta de classes quando são, de fato, para a 
defesa e para a colaboração de trabalho e capital 
com o Governo." 
Um assessor do Ministro do Trabalho da época mostra 
3 princípios centrais que orientavam a polÍ tica dos 
sindicatos após 1.930: 

a) "A taxativa e deliberada separação entre sindica 
lismo e socialismo. O nosso sindicalismo é profissiÕ 
nal corporativo, cristão. Não pretende a reforma sõ 
cial. Não prega nem pratica a luta de classes. -
Não reconhece o marxismo revolucionário nem o mar 
xismo reformista. Busca nos escritos dos grandes pa 
pas Leão 13 e Pio 11 sua inspiração e princípios; 

e;:. 

b) Separação rigorosa e ntre sindicatos e partidos p~ 
líticos; 

c) Estruturação dos sindicatos de 
trumentos de integração social no 
trução na Nação. 

ASSISTE.l'CIALl~D: 

forma a serem ins 
processo de cons 

Instrumento do Sindicato Corporativista. 

Dentro da idéia de colaboração e cooperação de elas 
ses, ao sindicato coube o papel de oferecer vanta 
gens materiais concretas aos trabalhadores. De acor 
do com o artigo 592 da CLT, a contribuição sindical 
deve ser empregada basicamente visando os seguintes 
objetivos: 

... "assist~ncia jurídica, médica, dentária, hospita 
lar, bibliotecas, creches, bolsas de estudos ... » 

O objetivo do assistencialismo é despolitizar os- tra 
balhadores, esvaziando o papel classista e de luta 
do sindicato e transferindo a ele atribuições so 
~iais que são do Estado. 

Esses princípios se sustentam em três pilares princ! 
pais: 

- as entidades sindicais: que além de representar os 
trabalhadores junto a Naçào, oferecem serviços so 
ciais e colaboram com governo. 

- a Previdencia Social: que presta assistência médi 
ca ao trabalhador. 

' - a Justiça do Trabalho: que julga as disputas entre 
empregados e empregadores, evitando assim o confli 
to direto. 



F~S DE CXNTROLE 

1. Controle Ideológico 

Importante observar que a burguesia através dos 

princípios: 
- Corporativismo 
- Colaboração de Classes 

exerce seu controle ideológico sobre os trabalhado 

res. 

2. Controle Organizativo 

a) - Eleições Sindicais 

Urna forma de controle de extrema importância é a 
sistemática das eleições sindicais. 

Alguns aspéctos importantes: 

. Nas eleições para diretoria de Sindicatos: para 
votar tem que ter 18 anos, 2 anos na categoria , 
6 meses de sócio, estar em dia com as mensalida
des. Para ser votado, além de ter os dois anos na 
categoria, neste período não pode ter tido mais 
de 3 meses de desemprego; tem que ter sua ficha'a 
provada pelo Ministério do Trabalho e pela Polí-=
cia Federal e não podem concorrer militantes de 
partidos políticos fora da lei. · 

É o presidente do sindicato quem conduz o prece~ 
so eleitoral. 

. As chapas ou nome de trabalhadores podem ser ve 
tados por lei. 

Esse controle também se dá através das interven
ções nos Sindicatos. O Ministérid do Tiabalho , 
que tem o poder de dar existência legal aos sin
dicatos, pode também intervir nos seus assuntos 
internos, destituindo sua diretoria. 

-10-

b} - Enquadramento Sindical 
Para fundar um sindicato é necessario em primei 
ro lugar, constituir-se como associação profis= 
sional devidamente registrada. 

Podem existir várias solicitações de registro -
sindical, mas é o Ministério do Trabalho quemes 
colhe a mais adequada. A associação escolhidar~ 
cebe a "carta de reconhecimento" na qual vem e~ 
pecificada sua representação profissional e sua 
base territorial. As demais associações são dis 
solvidas. 

e) - Base Territorial 

A legislação trabalhista determina que só pode 
haver um sindicato por categoria. A base terri~ 
torial., entretanto, é determinada pelo Ministé
rio do Trabalho, podendo ser: distrital, rnunLci 
pal, estadual, interestadual. -

Com isso, concretiza a existência de milhares de 
organismos sindicais diferentes, delimitados e 
separados por lei. 

3. Controle Financeiro 

A legislação trabalhista obriga todo trabalhadoras 
salariado a contribuir para a organização sindica~ 
embora seu pagamento não signifique sindicalização; 
pelo contrário, tem sido através desse desconto o -
brigatório que muitos sindicatos têm sustentado di 
retorias pelegas. 

' 
Essa verba é assim distribuída: 

Sindicato ..........••..... 60% 
Federação .••.............. 15% 
Confederação .............. 5% 
Ministério do Trabalho .... 20% 
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ESTRUTURA SINDICAL ATUAL 

1. Governo 

Poder máximo do sindicalismo oficial. 
A intervenção em uma Confederação é feita 
pr6prio presidente da República e é ele 
a'utoriza ou não a filiação das entidades 
grau superior a entidades internacionais. 

2. Ministério do Trabalho 

pelo 
quem 

de 

Órgão regulador e controlador de todo sindica 
lismo, exercendo controle ideol6gico, político 
e administrativo. 
É legalmente instituido do poder de: 
a) Expedir ou cassar carta de registro de enti 

dades sindicais; 
· b) Promover o enquadramento sindical, segundo o 

modelo corporativo; . 
c) Controlar a gestão das diretorias de sindic~ 

tos, federações e Confederações; 
d) Supervisionar e dirigir o processo eleitoral; 
e) Intervii nos Sindicatos, destituindo suas di 

reterias ou cassando a carta de reconhecimen 
to da entidade. 

. 3. Confederação 

Organiza-se por categoria e por base nacional .. 
Sede na capital da Repúb~ica. 
Três federações criam uma confederação. 

Composição: Diretoria composta por 3 membros, 
eleitos pelo Conselho de Representantes. 
·- Conselho Fiscal composto por 3 membros, elei 

tos pelo Conselho de Representantes. 
- Conselho de Representantes, formado pelas d~ 

legações de 2 membros de cada Federação fi
liada. 
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.4. Federação · 

Organiza-se por categoria e·base estaduàl. 
Cinco sinqicatos criam uma federação. 

Composição: Diretoria eleita pelo Conselho de 
R~presentantes, composta por 3 membros. 

- Conselho Fiscal, composto por 3 membros eleitos 
pelo Conselho de Representantes. 

- Conselho de Representantes, formado pelas de 
legâções de 2 membros de cada sindicato filiã 
do. 

5. Sindicato 

Único por categoria. A base territorial do sin 
dicato é d e limitada pelo Ministro do Trabalho-:
podendo ser distrital, municipal, intermunici_ 
pal, estadual, interestadual e excepcionalmente, 
nacional. Uma categoria pode ser fracionada em vá 
rios sindicatos. 
Composição: 
·-- Ass·embléia 
- Díretoria eleita por todos os s6cios em condi 

ções de votar. , . 
Conselho Fiscal eleito por todos os soei.os em 
condições - de votar. 

Nota: Nãó podem se sindicalizar: 
blicos. 

funcionários 
, 

p~ 

As categorias nao podem unificar-se em Centrais. 

A representação sindical na fábrica nao é permiti 
da. 
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PROPOSTA OE ESTRUTURA SINDICAL 

DA VOZ DA UNIDADE 

A Voz da Unidade propõe mudanças 

graduais e moleculares: 

• Alterar alguns elementos, 
suprimir, substituir ou 

acrescentar outros . 

• Propõe manter o vínculo 

com o estado - legislando 
a organização sindical dos trabalhadores . 

• Mantém o verticalismo da atual estrutura 
substituindo o Ministério do Trabalho por 

um órgão de cúpula que será investido dos 
___________________ mesmos poderes. 
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CONCEPÇAO DE SINDICALISMO 

1. Sindicato como correia de transmissão do Partido 

Essa concepção entende que quem toma o poder é o partido 
- em nome dos trabalhadores - ~ não os trabalhadores. 

. ·. Portanto cabe ao partido ter sob seu domín,io os sindica
tos que serão instrumentos de reforço à luta pelo poder. 

2. A força dos trabalhadores não se constroi no ioovimento 
mas nas entldãdês. 

Essa concepção não tem a visão de revolução, em relação 
a transformação social - mas de conspiração. Sua conce.e_ 
ção dos meios para atingir o poder é ir ocupando os or
ganismos da sociedade: parlamento, justiça, exército 
sindicato. 

3. Os o~isroos dos trabalhadores têm seus limites 
dita s pela furguesla. 

Essa concepção acredita que só é possível a implantação 
do regime socialista depois que o capitalismo se desen
volver plenamente e que enquanto isso a burguesia temum 
papel ptogressista e "revolucionário" - fazer a revolu
ção burguesa. Nesse sentido, cabe ao sindicalismo ser 
um organismo de defesa dos interesses dos trabalhadore~ 
desde que suas lutas não ultrapassem os limites que a -
meacem a estabilidade burguesa. 

4. Colaboração de .Classes 
Essa concepção mantém a Colaboração de classes - redefini 
da pelo PCB. 

Os reformistas têm sua proposta mais claramente explicita 
da no jornal Voz da l.rlidacle . 
Essa proposta vê o sindicalismo como: -1~-

"Instrumento das reivi ndicações economi.cas e soei.ais 
dos trabalhadores frente ao patronato e ao Estado e 
de defesa das liberdades democráticas no conjunto da 
sociedade" . .. 

"As liberdades de pressão e negociação estão condic::o 
nadas pela conquista e ampliação da democracia" ... -

"As entidades sindicais têm que ser organismos públi 
cos autodeterminados por uma legislação ef~tivamen= 
te democrática aprovada pelo Congresso Nacional" ... 

-Voz da Unidade - maio/85-
0 objetivo principal desta proposta, neste momento, é am 
pliar o espaço democrático na sociedade civil -isto é- am 
pliar a democracia burguesa para que o sindicalismo possa, 
a ser uma real força de pressão. 
Como o PCB - que se expressa através da Voz da Unidade - . 
um projeto de convivência com o regime, a questão da ampl i 
ção do espaço democrático burgues torna-se tão importante . 
passa a subordinar os interesses dos trabalhadores aos i nu 
ses 'gerais da Nação' - que não são outros que os interes~ 
da burguesia. 
Como sua concepção é a de que o partido deve ir ocupando 0 

ganismos da sociedade, não há a preocupação com a construv 
dos organismos de poder - independentes - dos trabalhadore 
Como entendem que os sindicatos devem ser organismos púbL 
cos, ou seja, organismos voltados ao coletivo, ao social ,• 
há afirmação classista alguma nessa proposta. 
Seu objetivo é construir um sindicalismo com forte poder , 
pressão que funcione como instrumento auxiliar do partido 
ra fortalecê-lo no sentíão da conquisca do poder em nome de 

trabalhadores. O sindicalismo será então transformado em su~, 
táculo do partido no poder. 
Hoje, por duas razões, é necessário garantir o cont role de 
ioovimento sindical: 
1 .JiJJBfir q..e cs tra::elte:bres a1m:a11 a d:J,ccrccia b.J.rg.ea 
2. I~ir o avanço do movimento sindical conoativo. 
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PROPOSTA DA VOZ DA llN IDADE 

QUANTO A: 

LEG I SLAÇAO: A PROPOSTA 

A proposta de estrutura sindical deve ser am. 
plamente discutida ~lo irovim:mt.o sindical : 
sindicatos, federaçoes, confederações, inter 
sindi~s estaduais, Conclat e cur. · -
Seus ~sultados devem ser t.ransfomados an 
projetos-lei e enviados ao Congresso Nacio -
nal para aprovação. 

CXMPOS I ÇN.} DAS ENf I [W)ES Sil'OICAIS: A PROPOSTA 

1. CONSErB:) NACIONAL DE 
ORG\NIZAÇÃO SINDICl\L 
OOS TFABALH1\DORES. 

Três manbros de cada Confederação 
eleitos pelos dirigentes efetivos 
dos Sindicatos e Federações da 
base da respectiva Confederação. 

o Conseloo Nacional de Organização 
Sindical dos Trabalhadores substi
tui o Ministério do Trabalho: cria 
normas para a existência das enti
dades sindicais, cria estatuto pa.:. 
drão mínino, registra, reconhece e 
fiscaliza as entidades, possui flm 
ções de Justiça Si.mica!. Pode re= 
correr à Justiça Canun cx:mo fÓrun
para reoolver as pendências inte.E 
nas ao m::m.mentD sindical. Ao:llJ)a
nha as eleiç,:':5es sindicais en todos 
os seus níveis e intervém Em qual
quer entidade sindical - desde o 
sindicatD até a Central. 

o QUE M.OA 

A estrutura elaborada pelo 
Estado será substi tuida por 
una estrutura elaborada~ 
las entidades sindicais. -

o QUE M..m. 

O Ministério do Trabalb:> 
é substituído por Uta en 
tidade de cúpula do irovI 
mente sindical. -

O <.:'JE PERMANECE 

A estrutura sindical ser á 
legislada. 

O <.:'JE PERM'\NECE 

Conamtra-se - cx:m o res -
paldo da lei, tcxh o p:rler 
de coersão do Estado em urr, 
órgão de cúpula - catp:>stc 
de três nenbros de cada Co. 
federação. 
Supriloo-se a liberdade sir. 
dical em nane dos trabalha 
dores. 

···-··-- - ----- ---·· --- -----t-----------~------+---------------11---------
2. ONrnAL SINDICAL NACIOOAL 

- Congresro 
- Co~lho de Representantes: 

Iepre~ntação proporcional ao 
grau de sindicalização nas ba
ses das Q)nfederações 

- Diretoria Geral 
Eleita pelo conjunto <bs diri -
gentes oos sindicatos, Federa -
ções e Confederações. 

- Diretoria Executiva: 
Eleita pela Diretoria Ceral. 

- Conrelho Fiscal: 
Eleito pelo Conjunto dos Diri -
gentes cbs Sindicatos, Federa -

ções e Confederações. 

A Central Sindical Nacional corooi
na a organização vertical oorn a or 
ganização horizontal intercatego = 
rias, devendo ser o fator decisim 
da unidade oo conjunto do novirren
to sindical brasileiro. 
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Acrescenta-se à estrutura 
sindical uma Central sin
dical nacional, rorn a fun 
ção oo organizar horizon= 
talnente as cat83()rias e 
p:ronover a unidade d::> no
vi.rrent.o sindical. 

A estrutura pennanece ver 
ticalista. A Central e 
parte integrante da estru 
tura subordinada ao Conse 
lho Nacional de Organiza= 
ção Sindical oos Trabalha 
dJres, um órgão <E cúpula 
qre não está suoordina<b 
aos trabalhadores. 



3. OONF'EDERAÇÕES NACICNAIS 

- Congresso: 
- Conselho de Representantes: 

~legados escolhidos pela Dire
toria Geral. 

- Diretoria Geral: 
Eleita pelo a:mjunto oos direto 
res de todos os Sindicatos e~ 
derações filiaébs. 

- Diretoria Executiva: 
Eleita pela Diretoria Geral. 

- Conselho Fiscal: 
Eleito pelo conjunto ébs direto 
res gerais de todos os Sindica=
tos e Federações filiaébs. 

4. FEDERAÇÕFS ES.m.DUAIS 

- Cbngresso 
- Conselho de Rapresentantes: 

l):legaébs escolhidos pela Dire
tor ia G3ral. 

- Diretoria Geral: 
Eleita por todos os d:Lretores 
gerais dos Sindicatos filiados. 

- Diretoria Executiva: 
Eleita pela Diretoria Geral. 

- Conselho Fiscal: 
Eleito :p:,r toébs os diretores 
qerais dos Sindicatos filiaébs. 

5. SINDICA'IU5 

- Asserrbléia Geral. 
- Diretoria Geral: 

Eleita por to<bs os sócios. 
O nútero dos integrantes será 
pro:p:,rcional ao núrrero de sócios. 
Limite náxi.no: 75 efetivos/ 25 
suplentes. 
N"umero mini.Iro: 15 efetivos / 5 
suplentes (para Sindicatos até 
mil filiados). A cada SOO filia 
dos arrais, haverá uma. vaga. 

- Diretoria Executiva: 
Eleita r:ela Diretoria Geral. 

- ConseTho Fiscal:, 
F.1.eitn_r:n:r,.,,.~ , .0~-.sfu_i.~ -

A PROPOSTA 

As Confederações -pe.rrran:!cem oono 
estão. 

As Federações <Evem per:rtanecer co
no estão. 
A nova legislação deve facilitar e 
estiITn.llar a fusão das ~rações. 
o objetivo dessa união é o fortale 
cinento cb :p:,der de pressão do no-= 
virrento sindical. 

Sindicato únioo por r:arro econôrnioo, 
garantido :p:,r lei. A p.tq:>OSta ae
feooe a unicidade sindical. Isto 
significa qua haja un únioo Sindi
cato nuna nesma base territorial 
e que, para todas as enpresas de 
um nesm::> rarro eooromioo, exista , 
tanbém, um único Sindicato. 
A esrecificidade do ram:> detennina 
rã se a base territorial cb Sinai-= 
cato será municipal, intermunici -
pal, estadual, interestadual ou na 
cional. 
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nada muda. 

As Federaç&2!s terão a~ 
sibilidade de fuSão. 

O enquadranento sindical 
será excl usivamente por 
ramo ,eoonânioo. 

O~ PERMANECE 

A ní"'l.lel da estrutura 
-çennanece oorro está. 

A nivel da estrutura 
penraneoo cono está. 

A estrutura pernaneoe ver 
ticalista. -
Un órgão de cq>ula da es
trutura sindical controla 
toda a organização sindi
cal, desde o estatuto até 
a interverção. 



6. ())MISSÃO SJNDICAL DE EMPRESA 

- Assembléia ~ral. 
Até 250 trabalhadores - três re 
presentantes, ma.is um para c..ada 
g.rup:::> ée SOO trabalhadores. 
Todos \Qtam e pedem ser votacbs 
(sirrlícalizacbs ou não) • As e
leições são organizadas e diri
gidas pelo Sindicato. 

OBSERVAÇÃO 
DA "VOZ DA UNIDADE": 

A PROPOSTA 

Comissões Sindicais de Empresa: to 
das as empresas deve.á10 constituir 
oornissões corro extensão éb Sindica 
to no local de trar-1alho. 
Diretorias ~rais proporcionais ao 
núrrero de asrociacbs: nessa estru
tura a base do p)der será o núnero 
de sócios de cada sindicato, pois 
as vagas nas diretorias serão pro
J:X)rc.ionais ao núrrero de sindica1i
za9o,s. As eleições serão i:rop::>rcio nais. -

"No entanto, tcxbs os Sindicatos 
existentes, quando da entrada em 
vigor da nova legi.slação, terão as 
seguracbs os seus direi tos e a sua 
existência garantida. Os rovos Sin 
dicatos é qt.E só poderão se constI 
tuir p:)r ramo ecoromiro". 
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O QJE M.DA 

Passam a existir as Comis 
sôes Sindicais de Empresa. 
Essas Comissões farão par 
te da estrutura sindical:
Cria-se a figura da Dire
toria GE>.ral, oom núrrero 
de diretores profX)rcional 
ao número éle sindicaliza
dos. A Diretoria Executi
va é eleita pela Direto -
ria CEral e não rrais pe-
1~ sócios. As eleiçres 
sao prop:::>rcionais. 

Inicia-se um processo de 
rm.rlanças gradativas erro
leculares: 
- O sScio que pertence à 

Sindicato de profissão 
ou of.íc.io, terá facili
dades para transferir -
se para o sindicato do 
rarro eoonômico. 

- Quando houver dupla fi
liação, o Sindicato do 
rarro econômioo é qi.em 
recererá a contribuição 
sindical e a taxa assis 
tencial. · 

- Será facilitada a fusão 
de Sindicatos, seja por 
rarro econômico, seja pe 
la arrpliação da base 
territorial ou pela for 
ma;ão de sindicatos qre 
reunam ranns ecx:môinicos 
afins. 

O QUE PERMANECE 

A.s regras q1.E re92m a or
ganização sindical serão 
legisladas tornando-se no 
va camisa de força para o 
rrovirrento sindical. 

o quadro poderá J?=!rrnane -
cer inalterado p:>r muit.o 
tE!Tl[X) - dado qre a prop:)s 
ta é de mudanças graduais 
qt.e dependem da iniciati
va de alguns sindicalis -
tas e q1E p::<lerá rrover-se 
ao sabor da disputa p:,li
tica. 



...--. .. ~.-... ... ~---... ... ~ ..... -- _______ , ____ _ 

A Convenção 87 da OIT transformou-se .no divisor 
de águas d o sindícaJismo brasileiro. De t.rn lado 

estão os que recusam sua ratificaçao (a Conclat 

e todo sindica l ismo reformista). De ou.tro lado 

estão os q ~Je a1>oiam a ratificação e lu ·tarn por 

ela (a CUT e todo sindical ismo combativo). 

~ um lado os que querem manter as coisas cano 

est-ão - mudando ape nas sua forma .. Oe outro os 

que defenden o direito de total e absoluta li -

herdade sindical • 
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QUAmO <XMPARAT IVO: 

C. L . T. e <Xl'NE.NQ\O 8 7 ll'\ O. I • T. 

CLT - CONSOLIIl\00 DAS LEIS 00 TRABALHO - 1943 

. Sindica.to atrelam ao Estado-----------------. Liberdade de organização sindical 

. Sindicato únioo f.Dr categoria • Sindicato únioo ou rrais de um sindicato a ser decidido r-ela ca.t~ 
goria. 

. Unicidade Sindical------------------ --- . Unidade ou pluralisrro sindical a ser decidido p:~lo .rrovirrento sJ.n 

• Contribui.ção sindical obrigatória - um dia 
de salário com todos os trabalhadores sindi
caliza.dos ou não. 
Organização vertical do sindicato ao Ministé 
rio cb Trabalm; proibição de rentrais e si~ 
dica.is. 
Proíbe a sindicalização dos funcionários pú
blioos . 

dical. -
_________ • Os trabalha.dores sindicalizados decidem livrem=.mte oono susten -

tar financeiramente suas entidades an tt.x:los os seus níveis. 

__________ • Os trabalhadores decidem a forrra êe organização em tcxbs os ní -
veis. 

---------- Pennite a sindicalização dos funcionários públioos. 

. Estatuto padrão, eleições sindicais e cemais _________ _ 
atividades sindicais disciplinadas }:)€!lo Mi -

Os Sindicatos são livres para elaoorar seus estatutos e dE..-'Cid.ir 
sobre as fomas de organização de todas as ativ:tda~s sindicais. 

nistério éb 'I'ral:::léllho. 

~Iç!fQ 00 SINDICALISM:) REFORMISI'A 

• Sobre a Convenção 87 da OI1' há duas posiçres: 

- não ratificação da Converção 87 da OIT . 
- ratif ica.ção da Convenção 87 da OIT com ga-

rantia de unicidade sindical. 

rosr@ IX) SINDICALISMJ (X)M3ATIVO 

• Sabre a Convenção 87 da OIT 

- ratificação da Convenção 87 da OIT 
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Dl""REJTO!> 
GARAN T l DO!:> 

PELA CONVENÇÃO 87 
Por esta Convenção, os trabalhadores e os patrões terão o di. 

reito de criar e organizar seus sindicatos, sem autorização pre 
via do governo. Os sindicatos terão o direito de elaborar livre 
mente seus estatutos e regulamentos, ~em como terão o direito de 
eleger livremente suas diretorias, que não poderão sofrer nenhu 
ma intervenção do governo. Os sindicatos terão também liberdade 
para elaborar seu programa de ação, para organizar a administra 
ção do sindicato e para decidir sobre o emprego a ser dado ao~ 
seus recursos financeiros. O direito de greve é assegurado. Os 
sindicatos poderão constituir federações, confederações, centra 
is sindicais como acharem conveniente, e, do mesmo modo, filia 
rem-s~ a organizações internacfonais. _Os funcionários públicos-; 
·poderão formar si~dicatos, ficando esse direito dependendo da 
legislação naci9nal, apenas nd que se refere à polícia e às for 
ças armadas. O limite da autonomia das entidades sindicais sera 
a lei, Qtas, por outro lado, a· lei terá de garantir as liberdades 
estabelecidas pela Convenção 87. A Convenção não poderá ser ra 
tificada parci;:llmente, e passâ a vigorar 12 meses depois do en 
via, pelo país, da documentação necessária à secretária da on:-

J.-11slÓR1C.o t: ALC.ANC.E DA CoNVE."1ç.bO 87 
A Convenção 87 da OIT sobre "Liberdade sindical e proteção 

do- direito sindical" foi aprovada em 1948, na 31ª sessão da Con 
ferência Gera1 da OIT, realiz~~a em São Francisco, EUA . 

No Brasil, se a Convenção 87 for ratificada, terá que ser 
pr~ticame~te eliminado o título .5º da CLT, ~ue_ vai do artigo 511 
ate o artigo 610. Isto significará uma completa reviravolta na 
estrutura e organização sindical brasileira, atendendo-se, pelo 
meno~ no plano legal, à antiga reivindicação dos trabalhadores' 
de liberdade e autonomia sindical. · 
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De fato, pela Convenção 87, o governo não pode mais interfe 
rir na vida dos sindicatos; não pode cassar as diretorias elei-= 
tas pelos trabalhadores; não poce LTPOr o Estatuto padrão, re11 
o enquadramento sindical; nãô pode i!J1)edlr os funcionários ~ 
blicos de se organizarem em Sindicatos; não pode interferir nas 
contas e destinação do orçamento dos sirÍdicatos (como 1 por ex~ 
plo, para o Fundo de Greve, etc). · 

Encaminhado ao Congresso Nacional em maio de 1949 pelo en 
tão presidente Eurico Gaspàr Outra, o pr9jeto ficou nas gavetas 
porque nenhum dos governos que vieram depois tinham ir:iteresse em 
aprovar o texto· da Convenç_ão, porque isso irnpl.j.cari_a ra revo~ 
ção da essência da legislação brasileira nessa área, derrubando 
de cima abaixo a estrutura sindical atrelada ao Estado. Por duas 
vezes o projeto deixou de tramitar no Congresso: uma até '1966 e 
outra em 1968, depois de parecer contrário do Ministério do Tra 
balho. Em 1970, a mensagem foi apresentada de novo. Mas, so~ 
te em 29 de agosto do ano passado? a Câmara Federal aprovou o 
projeto que, se aprovado também pelo Senado, siqnificará a ratj, 
ficação pelo Brasil da Convenção 87. o·~róprio Senado baixará~ 
decreto determinando a sua vigência, sem obrigatoriedade de sub 
metê-lo à sansão do presidente da República. -

A possibilidade da ratificação da Convenção 87 fez voltar u 
' ma antiga polêmica no meio sindical brasileiro. As divergências 
· concentram-se em torno dos seguintes dois pontos: 

1º) llllJosto Sindical, isto é, a contribuição sindical obrigató 
ria que todo trabalhador é obrigado a dar, pois é desconta
do na folha de pagamento, no valor de 1 dia de trabalho por 
ano. Pela Convenção 87, o imposto sindical é eliminado. 

2º) Unicidade sindical, isto é, a obrig~toriedade imposta pela 
lei do Estado, de que para uma categoria em uma mesma base 
terfitorial, só pode hav~r 1 sindicato. Pela.Convenção8~ a 
opção pela unidade sindical ou pelo pluralismo sindical , 
depende da livre escolha dos trabalhadores de um país.Ornes 
mo vale para as federações, confederações e centrais sindi--: 
cais. · 

Observação - Muitas vezes confunde-se o sentido de uiiicidade sin 
dical e unidade sindical. Esclarecemos que na pala 
vra UNICIDADE supõe-se uma obrigatoriedade ~osta 
por lei estatal, enquanto que com a palavra ~IDA
OC fala-se apenas de uma decisão livremente tonada 
pela classe trabalhadora. 



Entre os países que ratificaram a Cawenção 87 tems tanto 
aqueles que adotam a unidade sindical (ca:-o é o caso ca Alemarna 
Federal, Argentina, Uruguai, Bolívia, Ct:ba, lnião Soviética.etd 
corno aqueles que adotam o pluralisno sindical (corno o México, a 
Itália, a França, o Peru, a Colômbia, o Equador, etc). 

A CUT apóia a ratificação da Cpnvenção 87f conforme docunen 
to que publicamos adiante Na CONCLAT há uma acentuada· tendêncT 
à contrária ºà ratificação; segúndó avaliação dé "qÚe·a eliminação . 
da imposição legal da unicidade sindical e a eliminação do impos 
to sindical provocarão a divisão dos sindicatos e o aprofunda..:
mento das suas dificuldades.financeiras, cem a conse(jjente per 
da do poder político do movimento. Una ootra posição que taimáii 
existe dentro da CONCLAT é a que defende a ratificação da Conven 
ção, mas acompanhada de uma legislação sindical que mantenha ã', 
obrigatoriedade da unicidade e da contribuição. 

94 países, entre nações capitalistas e nações ·. socialistas • 
já ratificaram a Convenção 87. Na América Latina, 'ZZ paíse~ Ap~ 
nas 3 países na América do Sul ainda não a ratificaram: Chile, 
Venezuela e Brasfl. 

CONVENÇÃO -87 
'Rt.LAílVA À LlBERDAl)f SINDICAL t À 1'R.oTEÇ-ÃO 

bO 1)1R.,EITO 51Nt:>ICAL 

PARTE l 
LIBERDADE SINDICAL 

ARTIGO · Cada membro da· Organização Internacional do Trabalho, 
1º para o qúal a presente Convenção está em vigor, se com 

promete a tornar efetivas as disposições seguintes. -

ARTIGO Os trabalhadores· e os empregadores, sem distinção de 
2º qualquer espécie, terão direito de constituir, ·sem au 

· torização prévia, organizações de suá escolha, bem co 
mo o direito de se filiar a essas organizações, sob a única con 
dição de se conformar com.os estatutos das .mesmas. -

ARTIGO 1. As organizações de trabalhadores e de empregadores 
32 terão o direi to de elaborar seus estatutos e regulamen 

tos administrativos 1 de eleger ·livremente seus repre 
sentantes, de organizar a gestão e a atividade dos mesmos· e de 
formular seu programá de ação. · 

_)7-

·2. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer inte!. 
venç.ão que possa limitar esse cilreito ou entravar o seu exerc.!_ 
cio legal. 

ARTIGO As organizações de trabalhadores e de empre~adores n~o 
42 estarão sujeitas à dissolução ou à suspensao por via 

adminlsttati va. · · · 

ARTIGO As organizações de trabalhadores e de empregadores_ t~ 
52 rãa o direito de constituir federações e confede~açoes, 

bem como o de filiar-se às mesmas, e toda organ1zaçãq 
federação ou confederação terá o direito de filiar-se às organi 
zações internacionais de trabalhadores e de empregadores. 

ARTIGO As disposições dos artigos 2º, )Q e 4Q acima se apli 
69 carão às federações e às confederações das organiz~ 

ções de trabalhadores e de empregadores~ __ _ 
ARTIGO ... A aq~islção de personalidade jurídica por parte das ü.!:_ 

7º ganizações de trabalhadores e de e~regadores~ s~as f~ 
derações e confederações, não podera estar ~uJe1~a- a 

condições de natureza a restringir a aplicação das d1spos1çoes 
dbs artigos 2º, 3º e 42 acima. 

ARTIGO 1. No exercídio dos direitos que lhe são reconhecidos 
pela presente Convenção, os trabalhadores, os empreg~ 
dores e suas respectivas organiiações deverão da me~ 

ma forma que outras pessoas ou coletividades organizadas, respe1:_ 
· tara lei. . . 
2. A. 1·egislaçãó nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada 
de modO a prejudicar as garantias previstas pela presente Con 
venção. 
ARTIGO ,-. A medida segundo a qual as garantias previstas pel? 

presente Convenção se aplicarão às forças ar~adas e a 
polícia será determinada pela legislação nacional. 

2. De acordo com os princípios estabelecidos no§ 8º do artigo 
19 da Constituição .da Organização Internacional do T~abalhoa_r~ 
tificação desta Convenção, por parte de um Membr~~ nao ?evera ~ 
fetar qualquer lei, sentença, costume ou acordo Ja ,e~1stentes 
que concedam aos membros das forças armadas e da pol1c1a gara!:!_ 
tias previstas pela presente Convenção. 

ARTIGO Na presente Convenção, o termo "organização" ~ignif_!. 
10º ca qualquer organização de trabalhadores ou de ~pr~ 

gadores que tenha por fim promover e defender os 1nt~ 
resses dos trabalhadores ou dos empregadores. 



PROPOSTA DE ESTRUTURA SINDIC\L 

D.-\ EXEOJT IVA DA OJT EST.-\D.1-\L S. PAULO 

A proposta da Executiva da arr Estadual 

São Paulo vem sendo gestada no interior 

da . OJf/SP, a partir dos princípios defl 

nidos nos Congressos da OJf e na práti

ca que ela vem levando no estado. 

Suma proposta ainda em gestação, 

que definiu preliminarmente al-

___________________ guns pontos para discussão. 
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CXN:EPÇ.10 DE SIN)IC\LISMl 

A proposta da executiva da CUT Estadual S.Pau 

lo parte dos princípios definidos pela CUT em 

seus Congressos: 

Democracia,classismo, combate à todas as for-

mas de exploração utilizando-se de todas as 

formas de luta que forem necessárias para a 

conquista da liberdade e autonomia e unidade 

sindical pela base; como também a solidarieda 

de à nível nacional e internacional. 

A executiva da CUT estadual S.P. elabora uma 

proposta onde a CUT nacional e suas instâncias 

estadual e regional fazem a interligação hori 

zontal das categorias e onde a ligação verti

cal é feita pela CUT nacional, Federação na -

cional e Federações Regionais. 

-24-

Na base da estrutura cria a Comissão Sindical de Ba 

se, que abarca atribuições sindicais e atribuições' 

relativas ao local de trabalho, com o objetivo de 

fortalecer o sindicalismo-

Trata-se de uma proposta ainda em gestação, que defi 

niu preliminarmente alguns pontos para discussão. 

Em seu primeiro Congresso Estadual (maio/85), a CUT

Estadual S.Paulo aprovou: 

"Lutar por uma nova estrutura sindical elaborada 
pelos trabalhadores, não aceitando imposições do 
Estado. Ratificação da Convenção 87 da OIT. Revo 
gação do título V da CLT e extinção do Imposto 
Sindical" (o cap. V legisla a organização sindical) 

Como a discussão sobre a estrutura apenas se inicia 

a CUT est~dual SP encaminhou às bases as diferente s 

propostcts que surgiram no Congresso. 

Uma plenária estadual deverá fazer avançar a discus 

são definindo melhor a proposta a ser levada para a 

plenária nacional, quando a CUT-SP deverá formali

za~ sua proposta de Estrutura Sindical. 
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PROPOSTA DA EXEaJTIVA ESTADUAL GIT S.P. 

QUANTO A: 

LEGJSLAÇAO: 

Cl.1WlQSlÇ1\0 DAS ENTIIY\OES 
S 11\0IC.Al S. 

CENI'RAL t'NICA. In, TRABALHAOORES -
cu:r- Nac i ona 1 • 

- Congresso 
- Plenária 
- Direção rom Executiva 
- Consélho Fisc.al 

FEDERAÇÃO NACIONAL 

- Congresso 
- Plenária - urra rorcentagem das 

Comissões Sindicais de Base + 
Diretoria do Sindicato+ Federa 
ção Regional + Federação Nacio= 
nal. 

- Direção - sete rrenbros - rorn E
xecutiva - sete rrerrbros . 

- Conselho Fiscal. 

A PROPOSTA 

Defende a ratificação da Convenção 87 
da OIT na íntegra. 

A PROPOSTA 

A CUT mantém seus princípios e esta
tutos. A CUT Nacional é o Órgão máxi. 

mo da unificação cbs trabalhadores fazendo a 
interligação horizontal e a Jigação-
vertical por ramos de atividades eco 
nômicas. 

Organiza verticalmente os trabalhado 
r e s por ramo e e o n ôm i e o à n p i v e I na e Tg_ 
na 1. 
Articula as Federações regionais e as 
representa nas instâncias superiores. 

-26-

O QUE ACRESC."ENT A 

A estrutura sindical não será mais 
legislada. 

O QUE ArnESCFNf A 

A CUT na e i o na l s orna a a t u a l i n t e r -

ligação horizontal · ~ ligação verti 
ca J • 

Cria-se uma Federação Nacional, su 
bordinada à CUT. 



CXMPOS I Ç}\O DAS 
ENTIDADES SINDICAIS 

- Congresso 
- Plenária - uma p)rrentagem das 

Comissões Sindicais de Base + 
Diretoria do Sindicato+ Direto 
ria da Federação. 

- Direção - núnino de 21 e rnáxino 
de 41. Com Executiva - minirro de 
7 e rráxino de 13. 

- Conselho Fiscal - 5 rrerrbros. 

SINDlCA'ID DE BASE 

- Congresso 
- Asserrbléia Geral 
- Plenárj_a - ü:>missões Sir1dicai.s 

de Base + Diretoria do Sindi.CT2_ 
to. 

- Direção - Mínirro de 31 e máxi
no de 81 - Com Execut.i va - rrd'.
nirro de 7 e náxi.1ro de 13. 

- CcrtIBelho Fiscal. 

CCMI SSAO SINDICAL DE BASE 

Asrerrbléia G:!ral dos Trah:tllladores 
da Empresa. 
- Direção - Mínimo de 3 e Ilkbárro de 

99 - Cbm Executi V-d - míniiro de 3 
e rnáxi.oo de 15. 

A PROPOSTA 

Organiza verticalmente os sindicatos 
de mesmo ramo econômico de um conju~ 
to de muníc1pios ou estados. 

Sindicato por ran10 de atividade eco
nômica. 
Os trabalhadores decidem a criação do 
Sindicato dentro· dos princípios ge -
raís da CUT. 

A Comissão SJndical de base represen
ta o sindicato no local de trabaJho, 
fazendo a ligação dos trabalhadores -
com o sindicato, atuando como ele -
mente democratizador da vida sindical. 

Obs. As eleições para o Sindicato são 
majoritárias. 
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O QUE ACRESCENTA 

Cria-se uma Federação Regional, 
subordinada à CUT. 

O sindicato passa a fazer parte da 
estrutura da CUT. 
O enquadrarr~nto sindical será ex 
clusivamente por ramo econômico. 

Cria-se a Comissão Sindical de Base 
çorno base da estrutura sindical. 

Obs. Outras mudanças decorrentes da 
proposta não são explicitadas. 
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PROPOSTA DE ESTRUTRA SUOIC-\L 

DA OPOS IÇ~ S IN:>IC-\L l.ET.-\Lt'.RGIC\ OE s.,o P.-uJLO 

.-\ PROPOST.-\ D.\ OPOSIÇ~ SINllC-\L METALúRGIC-\ 

DE S:70 PAULO TfM SEU POITO DE PAR.TIO.-\ N.-\ 

OJT E DEFINE-SE ~ LM SUOIC-\LISM> CL\SSIS 

...._ _____________ TA, UNJT.~10, ·oE 8.-\~E E ~.\TJ(l) • 

-29-



<XN::EPÇ.'.\O DE S IND I C.-\L I SNO 

A proposta da Oposição Sindical Metalúrgica de 

São Paulo considera tarefa prioritária do movi

mento dos trabalhadores, neste momento, superar 

o coorporativismo e suprimir o isolamento entre 
' 

_as categorias e mesmo no interior de uma mesma m 

tegoria. 

Essa proposta tem como objetivo principal a uni

ficação das lutas éonsiderando que a CUT é a fer 

ramenta para concretizar essa unificação. 

A proposta reafirma os pri11cípios básicos apro -

vados no 12 Congresso da CUT em 1984, defendendo 

um sindicalsmo classista, democrático, unitáriú, 

de base e livre da interferência do Estado. Nis

so coincide com as propostas da CUT estadual de 

S.Paulo e do Jornal Em Tempo. 

A proposta apoia a Convenção 87 da OIT, como ba 

se do novo sindicalismo. 

A estr~tura sindical parte da estrutura e papel 

da CUT definindo dois novos organismos a ela V-!!_ 

culados: Sindicato Nacional e Sindicato Regio

nal - que farão a ligação vertical das catego

rias. 

Como a proposta da Executiva da CUT/SP, combi

na duas estruturas: a vertical e a horizontal; 

com funções diferenciadas. 

A Oposição defende sindicato único por ramo de ativ! 

dade econômica e base territorial. A base territori

al proposta é a estadual - mas afirma que essa deve 

- Ü-

ser uma decisão da categoria feita em Assembléia ou 
Congresso. 

A Oposição defende a unidade, mas entende que deve 

ser conquistada na luta, na ação. 

Propõe também que o sindicato se enraize nas fábri

cas, através de uma representação sindical na empr~ 

sa, eleita entre os sindicalizados e com funções sin 
dicais. 

Além da representação sindical na e~presa (Conselho 

de Delegado Sindic~'l), a oposição propõe ainda a Co-

_ missão de Fábrica (ou empresa). 

A Comissão de fábrica - independente do sindicato -

defendida historicamete pela oposição, é reafirmada 

nesta proposta, pois, embora não faça par t e da es -

trutur a sindical, faz parte da organização classis

ta dos trabalhadores e joga um pape fundamental na 

trans f ormação da sociedade. 

A proposta entende a Comissão de Fábrica como órgão 

unitário dos trabalhadores à nível da empresa. Const 

dera também a Comissão de Fábrica embrião de um ór -

gão de poder dos trabalhadores - sendo neste sentido 

o espaço privilegiado __ de aprendizagem e construção 

desse poder. 

Enquanto classe explorada, "como a imensa maioria da 

população~, os metalúrgicos de oposição consideram ' 

seu objetivo a conquista do poder político e a cons 

trução de uma sociedade socialista. 



a:MPOSIÇ~O 0.-\S ENTIDADES SIN)IC-\1S-----------------------------

A proposta não discrimina a composição 

das entidades sindicais. Apenas indica: 

l. Base Teritorial 

a) - Sindicatos de base estadual, 

com seções regionais e muni-

cipais, podendo - em casos 

especiais - ser nacional. 

b) - A base territorial de cada sin 

dicato deve ser definida em Con 

gresso estadual da categoria. 

-31-

2. Eleição dos membros das Diretorias 

dos Sindicatos Nacional e Regional 

a) Em Congresso. 

b) - Por voto direto de delegados 

eleitos para esse fim. 
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EM RELAÇI\O A: 

LEGI SLAÇAO= 

arr NACICN'\L: 

SJN)ICATO 

NACICN'\L: 

PROPOSTA DA OPOSIÇAO Slf\OICAL METALffiGICA DE S.PAULO 

A PROPOSTA 

Defende a ratificação da Convenção 87 
d~ OIT, na integra. 

A PROPOSTA 

A Central pernamece como órgão máximo 

de unificação dos trabalhadores, como 

é entendida pelos que se aglutinam em 

torno a ela, unificando os trabalhado 

res dos vários ramos de atividades _ho 

rizontal e verticamente. 

A PROPOSTA 

Faz a ligação vertical dos trabalhado 

res de urna mesma categoria à nível na 

e ional. 
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O QUE ACRESCENTA 

A Estrutura Sindical não será legislada. 

O QUE ACRESCENTA 

Acrescenta-se à função de interligação hori

zontal das diferentes categorias a função de 

ligação vertical das categorias entre sí. 

O QUE ArnESCENTA 

A ligação dps tra~alhadores de uma mesma ca

tegoria, à nível nacional é feita por um org~ 

nismo ligado à arr. 



SIN)ICATO 
REGIOOAL: 

Sll"OICATO : 

A PROPOSTA 

Faz a ligação vertical dos trabalhado 

res de .JJma mesma categoria, à nível re 
gional. 

A PROPOSTA 

Organizado por ramo de atividade eco
nômica e base territorial. O Sindica
to deverá ser unitário e classista e 
enraizado nas fábricas. 

Conselho de Delegados Sindicais 

Delegados eleitos proporcionalmente ao 
número de sindicaizados - formam o Con 
selho de Delegados Sindicais. Sua fµn~ 
ção é fazer a ligação do Sindicato com 
a base. 

' As eleições para o sindicato são majo-
ritárias. 

O QUE ACRESCENTA 

A ligação dos trabalhadores de uma mesma categ~ 
ria, à nível regionaJ, é feita por tm organismo 
1 igado à OJT. 

O QUE ACRESCENTA 

O enquadramento sindical será exclusivamente por 
ramo econômico. A base territorial será decidida 
em Assembléia ou Congresso da categoria. 

Introduz-se a representação sindical na fábrica. 

* Obs. outras mudanças decorrentes da proposta 
não estão explicitadas. 

OBS. A PROPOSTA INCLUI A COMISSAO DE FABRICA, INDEPENDETE EM RELAÇAO AO SINDICATO, 
ELEITA POR TODOS OS TRABALHADORES DA FABRICA., 
CONSIDERA QUE A COMISSAO OE FABRICA CONSTITUI-SE EM ORG~O UNITARIO DE REPRE -
SENTAÇAO DA FABRICA, BEM COMO,· EM EMBRIAO DE PODER DOS TRABALHADORES. 
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.. PROPOSTA DE ESTRUTlR.\ S IN:>IC\L 

00 JOON.-\L f.M TEMPO 

O jornal Em T~o propõe rrudar radicalmente 

a Estrutura Sindical, tomando como ponto de 

partida e de chegada a CENTRAL __ úNJ~-\ 00S 

TRAB.\LH.~S, norte orientador de toda a 

___________________ proposta. 
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<Xl'CEPÇM DE S 11'1:>ICAL I SW 

A concepção de sindicato como un organismo J:ie frente única, 
(JJe abrange todos os trabalhadores, i ndependente de suas 
posições políticas , rel igi osas , etc. or i enta esta proposta: 
é inportante a maior unidade possí vel dos trabalhadores , pa 
ra mfretar a burguesia. 

A propost a de nova estrutura sindical definida a partir dai 
se baseia nos sindicat os únicos por r emo d2 ati vi oode econô 
mica e se organi za na Central l'.!nica dos Trabalocdores . 

N~st a nova est rutura , d€rnocrát ica e i ndependente, o direito 
de expressão e participação de todas corrent es deve ser ga
rantido; assim, as eleições devem ser proporcionais. 

As elei~s proporciooais, hoje preSSl.l)Õem una avaliação ca 
soa caso, feita pela arr, ftn:lamentada em alQlWlS critérios 
cano: 

- real democracia nas eleições; 
- ausência de controle externo 

às eleições; 
- mecanismos CJJe pennitan ao 

conjlJ'lto da categoria acaJl)a 
nhar o processo -

- concordância com a carta de 
princípios do sindicac:o. 

A proposta apresentada é una meta, a nova estrutura sindi -
cal será conQJi stada pelo roovimento. Para tanto, é f U'ldamen 

-36-

tal (JJe os setores conbativos do sindicalismo construan sua 
hegemoni a. 

A situação atual da divisão entre arre Conclat coloca pa
ra os setores da CUT permanentemente a tarefa de fortalecer 
-se e criar condições de i mpor ao conjunto do movimento sue 
proposta de midada baseada na in~pendência e democracia. 

A COI 1st rução da nova estrutura sindical deve começar desd · 

hoj e . tanto for t al ecerm'Q a Ctrr, quanto definindo em vári o 
sindicatos estatutos e carta de princí pios cp.Je signifiquen 
avanços em termos de democracia e independência, CJ,Jebrando . 
na prática com a QT. 
Cerno essa proposta entende que a arr, com seus princípios e 
programa de ação deva ser o norte orientador do novo sindic~ 1 

lismo, propõe CJ.te a estrutura sindica.t. seja una reafirmação 
da atual estrutura da OJT, tal como é hoje - cano acrésci
ro da arr ,U,icipal, pois as instâncias da arr darian cont' 
de fazer a ligação vertical taat>ém. 

Propõe ainda, cano iqx>_p:ante ~te do rovimento sindi 
cal, a orgm1ização de Canissões de fábrica ou Enpresa - in
dependente da estrutura sindical. 

A proposta entende CJJe essas comissões se const ituiem nos 
ent>riões dos futuros organismos de poder dos trabalhadores . 
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assembléia 
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EM RELAÇJ\O A: 

LEG I SLAÇI\O: 

OIT NI\Cl<N'\L: 

OIT ESTADUAL: 

0JT REGl~L: 

PROPOSTA 00 EM Tf.MPO 

A PROPOSTA 

Defende a ratificação da Convenção 87 

da OIT - na íntegra. 

A PROPOSTA 

A Central permanece como órgão máximo 

de unificação dos trabalhadores, corno 

é entendida pelos que se aglutinam em 

torno a ela, unificando os trabalhado 

res dos vários ramos de atividades e

conômicas horizontal e verticalmente 

à nível nacional. 

A PROPOSTA 

Unificação dos trabalhadores dos vári 

os ramos de atividades econômicas ho

rizontal e verticalmente, à nível es

tadua 1. 

A PROPOSTA 

Unificação dos trabalhadores dos vári 

os ramos de atividades econômicas ho

rizontal e verticalmente, à nível re

gional. 
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O QUE ACRESCENTA 

A estrutura sindical não será legislada. 

O QUE ACRESCENTA 

Acrescenta-se à função de ligação horizontal 

a função de ligação vertical. 

O QUE ACRESCENTA 

Acrescenta-se à função de interligação hori -

zontal a função de ligação vertical. 

O QUE ACRESCENTA -.. 

Acrescenta-se à função de interligação hori -

zontal a função de ligação vertical. 
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OJT MJNICI PAL: 

SIN:>ICATO: 

A PROPOSTA 
, 

Unificação dos trabalhadores dos va-

rios ramos de atividades econômicas , ._ 

horizontal e verticalmente. 

A PROPOSTA 

Sindicato por ramo de atividade econô 
mica - todos os trabalhadores empregã 
dos no mesmo ramo de atividades, filÍ 
ados ao mesmo sindicato -
A estrutura do Sindicato deve garantir 
a democracia através do controle cole 
tivo das decisões pela base e do direi 
to de expressão e representação das 
correntes internas. 

Conselho de Delegados de Base 
Delegados de base, eleitos proporcio -
nalrnente ao número de trabalhadores • 
O conjunto de delegados forma o Conse 
lho de delegados de base. · -
Função: ligação entre a empresa e a 
diretoria do sindicato - instância de 
decisão do sindicato. 

Sub-Sede na errpresa 
As empresas deverão ter uma sub-sede 
(sala) do sindicato no seu interi~r. 

O QUE ACRESCENTA 

Cria-se a instância rrunicipal da OJT. 

O QUE ACRESCENTA 

O enquadramento sindical será exclusivamente por 
ramo econômico. 

Cria-se a representação sindical na fábrica. 

Cria-se a sub-sede na empresa. 

* Obs. não foram explicitadas outras mudanças de 
correntes da proposta • 

08S: A PROPOSTA INCLUI AINDA A COMISSAO OE FABRICA OU COMISSAO DE EMPRESA - FORA DA ESTRUTURA SINDICAL. 
A COMISSAO E INDEPENDENTE EM RELAÇAO AO SINDICATO. A PROPOSTA JUSTIFICA A INDEPENDÊNCIA A PARTIR DO 
POTENCIAL E DA NATUREZA DA COMISSAO: .. "EMBRIAO DE ORGAOS DE PODER DOS TRABALHADOREsn. 
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VOZ DA UNIDADE 

O ·imposto sindica 1 continua 
garantido por lei. 

Os atuais 20% que ficam com 
o Ministério do Trabalho se 
rao repartidos entre o Con 
selho Nacional de Organiza 
ção Sindical e a Central Si~ 
d i cal. 

Novas formas de sustentação 
dos sindicatos • ~ 

a) mensalidade dos sócios 
b) taxa sindical para t~ 

dos os trabalhadores 
(sindicalizados ou não), 
por ocasião dos acordos 
coletivos. 

e) cobrança dos servi-ç,es 
prestados aos associados. 

d) doa2ões que - por lei
serao deduzidas do im -posto de renda. 

e) criação de um Fundo Sin 
dical - por lei- manti 
do por uma parcela do
Imposto de Renda de totie 
dos os brasileiros. 

IMPOSTO SJN)ICAL 

EXECUTIVA CUT/SP 

Fim do imP?sto sindical em 
2 anos • 

Em 1986 o imposto sindical 
será de 80% sobre um dia 
de serviço. Será remetido 
integralmente a cada sin 
dicato que decidirá em as 
sembléia a quantia a ser 
enviada às instâncias su 
periores. 
Em 1987 serao descontados 
somente 40% e a partir de 
então acaba o imposto si~ 
d i cal. 

Novas formas de sustenta
çao dos sindicatos. 

a) mensalidade dos sócios 
b) taxa sindical para to 

dos os trabalhadores
(sindicaltzados ou não), 
por .ocasião dos acordos 
coletivos. 

OSM/SP 

Fim do imposto sindical Ji. 

Abel ição de qualquer forma 
de cobrança compulsória. 

Novas formas de sustenta
çao dos sindicatos. 

Os trabalhadores decidi -
rao livremente como arreca -dar e como distribuir os 
fundos necessarios para a 
açao si ndiea l. 

CBS. O RB, (que se expressa at.f'avés do Jornal Voz da lhidade), quer que o Estado _ 
ª!ra~es de leis - ~stine parc~Jas do lnpost~ de Renda para a sustentação dos 
S!n<i1ca!os. _Esta .vis~ pressupoe o Estado aclfm das classes e, porisso, deve 
!irar d1nhe1ro do ~J':1'1to da população (patrões, trabalhadores, etc.) - para 
Juntos, rranter os S1nd1catos. Assim, os sindicatos deixan de ser instrurentos 
da Juta de classes e se transfomun on órgãos de utiJ idade pública. 
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EM TEMPO 

Fim do imposto sindical 

Novas formas de sustenta 
çao dos sindicatos. 

Não há proposta. Entretan 
to colocam que como a atual 
legislação não deveri cair 
por inteiro, é preciso ir 
construindo desde já as for 
mas de sustentação que per-= 
mitirão a autonomia financei 
ra das entidades sindicais. 



.. 

" 

VOZ DA UNIDADE 

Defende a proporcional ida 
de. 

ELElÇOES PR~CI~IS 

EXECUTIVA DA CUT /SP 

Rejeita a proe,orcionali 
dade. 

OSM/SP 

Re~eita a proeorcionall
da e. 

'--·---------------=--__ -.1,.. ______________ ,.__ ______________ _ 

Proposta 

A chapa que obtiver mais 
de 80% dos votos preench~ 
rã a totalidade de cargos 
do orgão a que concorrer. 
Aquela que tiver recebi 
do 20% ou mais dos vot~s 
preencherá proporcionalmen 
mente aos sufragios rece 
bidos. 
A chapa que não receber 
pelo menos 20% da vota
ção não elegerá ninguem. 

Proposta 

As eleições serao em 
dois turnos quando 6~ 
nhwna das chapas co.!:!_ 
seguir metade mais um 
dos votos. 
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A proposta 

a) El ~i çÕes majoritárias 
para garantir à dire 
teria eleíta o papel 
de direção política da 
entidade, a partir de 
um programa de lutas. 

b) Ele ições proporcionais 
no campo da Cut. As cha 
pas deverão ser compos7 

tas a partir de conven 
ções livres e abertas7 
mas convocadas a partir 
de pr incípios políticos 
e de um programa de luta . 

--

EM TEMPO 

Defende a proporcionalidade, 
considerando que deve ser a
dotada integralmente na nova 
estrutura sindical. 
Enquanto a nova estrutura 
não for implantada, a propor 
cionalidade deve ser utilizã 
da a partir de critêrios e -
da avaliação de cada caso , 
feita pela CUT. 

A proposta 

a) - Convenção democrática 
para a discussão da pro
posta e composição da 
chapa. 

b) - Critérios de propor -
cionalidade a ser defini 
do nos estatutos do sin7 

dicato. 

c) - Em toda a estrutura da 
CUT, eleições proporcio
nais. 
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VOZ DA UNIDADE 

O imposto sindical contínua 
garantido por lei. 

Os atuais 20% -que ficam com , 
o Hinistirio do Trabalho se 
rao repartidos entre o Con 
selho Nacional de Organiza
ção Sindical e a Central Si!]_ 
dical. 

Novas formas de sustentaçao 
dos sindicatos . ' 

a) mensalidade dos sócios 
b) taxa sindical para t.9. 

dos os trabalhadores 
(sindicalizados ou não), 
por ocasião dos a.cordos 
coletivos. 

e) cobrança dos serviços 
prestados aos as soei a dos. 

d} doaiões que - por lei
serao deduzidas do im -posto de renda. 

e) criação de um Fundo Sin 
dical - por lei- manti 
do por uma parcela do
Imposto de Renda de tofáe 
dos os brasileiros. 

IMPOSTO 5 1 N) 1 CAL 

EXECUTIVA CUT/SP 

Fim do imposto sindical em 
2 anos. 

Em 1986 o imposto sindical 
serã de 80% sobre um dia 
de serviço. Será remetido 
integralmente a cada sin 
dicato que decidirá em as 
sembléia a quantia a ser 
enviada às instâncias su 
per iores. 
Em 1987 serão descontados 
somente 40% e a partir de 
então acaba o impo~to si~ 
dical. 

Novas formas de sustenta
ção dos sindicatos. 

a) mensalidade dos sõcios 
b) taxa sindical para to 

dos os trabalhadores-
( sindical i zados ou não') , 
por ocasião dos acordos 
coletivos. 

OSM/SP 

Fim do imposto sindical Ji. 

Abolição de qualquer forma 
de cobrança compulsória. 

Novas formas de sustenta
çao dos sindicatos. 

Os trabalhadores decidi -
·rao I ívremente como arreca -dar e como distribuir os 
fundo s necessaríos para a 
açao s i nd i ca l . 

CBS. OR:B,(que se_expressa através do Jornal Voz da Lhidade), quer que o Estado -
ª!ra~es de leIS - ~st.ine parcelas do lnposto de Renda para a sustentação ~s 
S!n<hca!os. _Esta v1sã'? pressupõe o Estado acirra das classes e, por isso, deve 
!trar dinheiro do c?'1J';"1to da J>Ol>l!lação (patrões, trabaJhadores, etc.) · para 
Juntos, rranter os Suxhcatos. Assun, os sindicatos dei xan de ser .instrurentos 
da Juta de cJasses e se transfomun em órgãos de ut í J idade pública. 
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EM TEMPO 

Fim do im.e,osto sindical 

Abolição de qualquer forma 
de c?brança compulsória. 

Novas formas de sustenta
çao dos sindicatos. 

Os trabalhadores decidirão 
livremente como arrecadar 
e como distribuir os fun -
dos necessários para a a -
ção s i nd i ca 1 • 

A proposta considera que 
a atual legislação não de
verá cair por inteiro - e 
por isso e prec i s·o ir cons 
truindo, desde Já, as for-=
mas de sustentação que per 
mitirão a autonomia das en -tidades sindicais. 



t 

.. 

.. 
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VOZ DA UNIDADE 

Comissão Sindical de empresa 

: . • extensão do sindica to no i n 
terior das empresas. 

Funções 

• fiscalizar os acordos e 
dissídios coletivos. 

• lutar pela melhoria das 
condições de trabalho. 

• realizar acordos especi 
f i cos can a empresa 7 
j unto com o s indicato 

E l t!ições 

. todo s vot am e todos po 
dem se r votados. 
As e le ições são or ganl. 
l adas e d ir igidas pelo 
sindi cato . 

-

REPRESENTAÇAO Sll'l:>ICAL NA EMPRESA 

EXECUTIVA DA CUT/SP 

Comissão Sindical de base 

• e to de~ l 1i gação entre o 
sindicato e a empresa. 

Funções 

. garantir os contratos c~ 
letivos. , 

. negociar e assinar acordos 
relativos aos problemas no 
local de trabalho. 

• fazer parte das plenárias 
do s indicato de base ,da 
Federação Regional e Naci~ 
na l. 

Eleições 

• todos votam ma s so os sin 
d ica! izados pod em ser vota 
dos . 
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OSH/SP 

Conselho de delegados sin 
dicais. 

• orgão de representaçãodo 
d~ sindicato no interior 
das empresas. 

Funções 

• representar os trabalha· 
dores junto ao sindicato. 

. representar o sindicato 
na empresa, junto aos 
trabalhadores, à Comis 
são de Empresa e freÕ 
te aos patrões para en 
caminhamento de ques-:
tões de competência do 
sindicato. 

• fiscalizar o cumprimen 
to de acordos, contra-
tos e convenções coleti 
vas de t raba 1 ho. -

. base de consulta e deli 
beração dos sindicatos-:-

Eleições 

• só votam e podem ser vota 
dos os si ndica li zados. 

EM -TEMPO 

Conse 1 ho de de 1 egados de base 
.ê um organismo da estrutura 
do sindicato, com mais poder 
que a diretoria e menos que 
o Congresso. Ê fundamental pa 
ra a democracia no sindicato 
Garante a presença do sindi
cato no local de trabalho , 
ligando a fábrica à direto -
ria do sindicato. 

Funções 

• ex tenção do sindicato na em
presa • 

. extenção da organização dos 
trabalhadores na empresa pa 
ra o interior do sindicato7 
com poder deliberativo. 

• fiscalizar o cumprimento de 
acordos, contratos e conven 
ções coletivas de trabalho-:-

• base de consulta e delibera 
ção dos sindicatos . -

Eleições. 

. so vo tam e podem ser votados 
os s indica lizados. 



l 
., 
• 
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VOZ DA UNIDADE 

Comissão de Fábrica 

• Não propõe 

CXMI SSN> DE fM>RESA - {FABRICA) 

EXECUTIVA DA CUT/SP 

Comissão de Fábrica 

• a assembléia é soberana 
para criar e dirigir au 
tonomamente outras for -mas de organização que 
achar oportunas, para , 
garantir os interesses 
imediatos e histõr;cos 
dos trabalhadores. 
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OSN/SP 

Comissão de Fábrica 

• Comissão de Fábrica sem 
vTncufo algum com a e~ 
trutura sindical e elei 
ta por todos os trabalha 
dores da empresa • 

• é um orgão de poder dos 
trabalhadores e tem como 

. objetivo principal a luta 
· pelos interesses imedia

tos e históricos dos tr_! 
ba 1 hadores. 

EM TEMPO 

Comissão de Fábrica 

• Comissão de empresa fora 
da estrutura sindical. · 

• a comissão é autonoma em 
relação ao sindicato pois 
é embrionariamente orgão 
de poder dos trabathadoresa 
assumindo assim, desde hoje, 
funções que vão além das fu!!_ 
ções de sindicato. 

- .Por exemplo: as comissões 
começarão fiscalizando o CU,!!! 

primento de acordos, e evo -
luindo no sentido de um cres 
cente controle operário da
produção> fazendo assim uma 
contraposição ao poder patrE_ 
nal na fábrica . 

1 
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CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

No ano de 2002, foi preparada uma cartilha intitulada "Para 
Entender aALCA", que foi um instrumento que contribuiu para a compre
ensão de milhares de pessoas sobre o que é a ALGA e os seus efeitos. 
Foram mais de 400 mil exemplares. A cartilha nos ajudou a organizar, a 
fazer o debate preparatório para o Plebiscito sobre a ALGA, quando mais 
de 150 mil voluntários se envolveram, tanto no processo formativo como 
também na própria semana de realização do Plebiscito. Mais de 1 O mi
lhões de pessoas foram aos locais de votação, voluntariamente, para dar 
a sua opinião. E mais de 90% dos que votaram no Plebiscito deram sua 
opinião contrária à implantação da ALGA. 

Em 2003, dando continuidade ao processo de formação e infor
mação sobre a ALGA, ampliando o nosso debate e fortalecendo o traba
lho que já vinha sendo realizado no âmbito da Dívida Externa, pela Audi
toria Cidadã da Dívida, elaboramos mais uma cartilha, "Para Entender a 
ALGA 2". Nesse período, ampliamos o debate para os eixos da Dívida 
Externa, dos Tratados de Livre Comércio e da Militarização. Foram mais 
de 150 mil cartilhas. 

Essas duas cartilhas fazem parte de uma história de luta, de 
mobilização, de construção conjunta. Mas ainda não conseguimos der
rotar o Império e, por isso, a nossa luta deve continuar, ainda mais articu
lada, mais forte. Nessa história - construída aqui no Brasil, mas articula
da com nossos/as companheiros/as de toda a América Latina-, tivemos 
muitas vitórias. A luta não se encerrou com o Plebiscito realizado aqui no 
Brasil e em inúmeros outros países. Ampliamos a luta para outros eixos, 
buscando combater os tentáculos utilizados para que a ALGA vá se ins
talando aos poucos. Assim, reforçamos a luta pela água, pela terra, pela 
demarcação das terras indígenas e dos quilombolas, as lutas das mulhe
res do campo e da cidade, da juventude, dos atingidos por barragens, 
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dos pequenos agricultores, dos sem teto, dos desempregados/as, dos 
trabalhadores/as urbanos/as etc. 

Como parte de toda essa luta, conseguimos mostrar que juntos 
somos fortes e estamos atentos às negociações dos diferentes tratados 
de livre comércio, assim como ao conjunto da política externa e comerci
al, tanto brasileira quanto mundial. E juntos vamos continuar a denunciar 
a guerra, a violência, a fome, o desemprego e a reforçar ainda mais a 
nossa luta pela dignidade e pela democracia defendendo sempre que o 
povo tem o direito de decidir e opinar. 

Para darmos continuidade a essa luta e com o objetivo de contri
buirmos na construção das Assembléias Populares, elaboramos mais 
esta cartilha, a de número 3. Ela traz uma reflexão histórica de nossa 
caminhada, das nossas lutas, nos ajuda a perceber o momento atual 
que estamos vivendo, procura apontar algumas alternativas e nos auxilia 
a entender o que são as Assembléias Populares e como realizá-las. 

Também estamos propondo mais um instrumento, que faz parte 
desta cartilha, um questionário para ser multiplicado e discutido nos mais 
distintos locais: escolas, universidades, no campo, na cidade, nas famíli
as, nas comunidades, nos sindicatos, nas associações e em outros tan
tos lugares nos quais nos reunimos para debater, refletir, confraternizar, 
celebrar e lutar. 

Bom trabalho. 

COMISSÃO NACIONAL DA CAMPANHA CONTRA A ALCA 

MARÇO DE 2005 
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HISTÓRICO 

Paz, justiça e solidariedade são sonhos permanentes, inscri
tos nos nossos corações e nos corações dos povos. Não há como 
construir essa nova sociedade sem a participação de todas as for
ças democráticas do país. A democracia se fundamenta nos valores 
de justiça, igualdade, solidariedade, pluralismo e dignidade de to
dos e todas. Não é possível haver democracia sem a participação 
do povo e das forças populares organizadas. 

"Reinventar a democracia". Esse projeto deve nos animar e 
alegrar enquanto cidadãos apaixonados pela justiça, pela dignidade 
e liberdade. Desde a sua fundação, a Campanha Jubileu contra as 
Dívidas e contra a ALCA colocou a democracia no coração de sua 
prática e do seu horizonte. No momento de querer superar os desâ
nimos e "recarregar as baterias", ·nada mais natural que esse 
"reinventar a democracia". Projeto grande e bonito! Nada fácil, sa
bemos, pois as forças opostas são poderosas e violentas, mas para 
arar profundamente a terra é bom possuir uma boa ferramenta. 

Durante anos, a Campanha mobilizou as energias, empolgou 
milhares de companheiros e companheiras militantes. Ela foi, e ain
da é, um riquíssimo processo de participação, de reflexão, debates, 
de formação, de organização, mobilização e ação. Uma magnífica 
escola de formação democrática e cidadã. A Campanha foi, nos úl
timos anos, um dos maiores processos de educação política do povo 
brasileiro. 

Podemos situar nossa luta dentro do processo histórico, cujos 
antecedentes estão no movimento de organização e expressão do 
povo brasileiro, desde o final dos anos 70, quando surgiu um novo 
sindicalismo e greves pipocaram em muitas fábricas. Ao sair da di
tadura, as forças populares se orientaram na mobilização para as 
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"Diretas Já" e, posteriormente, para a elaboração da nova Constitui
ção Federal , de 1988. Aos poucos, os movimentos sociais (campo
neses/as, trabalhadores/as urbanos/as, jovens, mulheres, negros, 
povos indígenas, etc) , sindicais, pastorais foram se articulando em 
níveis crescentes. 

De 1997 a 1999, as pastorais sociais, junto com numerosos 
parceiros partilhando as mesmas visões e valores, organizaram a 
"Terceira Semana Social Brasileira" sobre o resgate das dívidas so
ciais da sociedade brasileira. Na raiz de tantas dívidas encontrava
se sempre a dívida externa. Num Simpósio em Brasília sobre a dívida 
externa, em julho de 1998, analisou-se as suas causas e conseqü
ências. A Campanha nasceu durante este Simpósio e chamou-se 
então: Campanha Jubileu 2000 contra a Dívida Externa. 

Para ampliar a mobilização, no final do Simpósio, a Campa
nha decidiu organizar um Tribunal da Dívida Externa durante três 
dias, em maio de 1999 no Rio de Janeiro. Mais de 2 mil pessoas 
participaram. O veredicto final ainda é muito atual para entender o 
processo do endividamento e suas dramáticas conseqüências soci
ais e políticas. Depois do Tribunal , a Campanha procurou continuar 
o processo de debates, participação e organização sobre a proble
mática da dívida externa. Surgiu, então, a proposta audaciosa de 
organizar um Plebiscito Nacional no ano 2000, durante a Semana 
da Pátria (1 a 7 de setembro) . Durante os meses de preparação, o 
país todo debateu o tema da dívida externa. Foi uma mobilização de 
massa. Mais de 6 milhões de cidadãos votaram no Plebiscito. 

Em 2001 , a Campanha orientou as suas energias para a rea
lização de uma Auditoria da Dívida, para trazer à luz quem promo
veu as dívidas e quem se beneficia delas. No entanto, aos poucos, 
o tema da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) se tornou 
prioritário e a Campanha organizou um segundo Plebiscito. Foi ou
tra vitória política da sociedade civil organizada. Nas ruas, escolas, 
fábricas, nos ônibus e nos trens, falou-se da soberania do país 
ameaçada por este acordo comercial totalmente desigual, que sig
nificaria uma neocolonização institucionalizada, do Brasil e de toda 
América Latina, pelos Estados Unidos. Ocorreram milhares de de-
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bates públicos. Mais de 1 O milhões de pessoas votaram. Essa inici
ativa representou certamente uma das maiores manifestações de
mocráticas na história do país. 

Em 2003, a Campanha juntou mais de três milhões de assina
turas num abaixo assinado para que fosse organizado um Plebisci
to Oficial sobre a Auditoria Pública da Dívida, prevista pela Consti
tuição, sobre a ALCA e sobre a Base de Alcântara. Essa grande 
mobilização não foi considerada pelo governo. Hoje, várias entida
des, coordenadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ten
tam aprovar um Projeto de Lei na Câmara dos Deputados que reco
nheça ao povo a autoridade de exigir do Congresso a realização de 
consultas públicas, plebiscitos e referendos para que os cidadãos 
possam se expressar sobre temas importantes para o futuro do país. 

Em 2003 e 2004, a Campanha contra a ALCA acompanhou de 
perto as negociações do novo governo, no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) - a nova rodada comercial de Doha -
, do acordo entre o Mercosul e a União Européia, e da própria ALCA. 
A mobilização popular crescente, não só no Brasil, mas no conjunto 
do continente, teve um importante impacto no processo de "conge
lamento" das negociações. 

A Campanha se articulou mais ainda durante as cinco edições 
do Fórum Social Mundial em Porto Alegre (Brasil) e em Mumbai 
(Índia). No segundo FSM, em 2002, a Campanha Jubileu Sul orga
nizou, em conjunto com outras entidades, o Tribunal Internacional 
da Dívida, com a participação de 2,5 mil pessoas e representantes 
de mais de 30 países. Esses grandes encontros mundiais foram 
momentos privilegiados para organizar e fortalecer a articulação entre 
muitos países sobre os temas das dívidas e do 'livre'comércio. Uma 
contribuição maior desta Campanha foi mostrar a estreita ligação 
entre dívidas, "livre comércio" e militarização como estratégia plural, 
mas única, de dominação por parte do Império Estadunidense, prin
cipal promotor do neoliberalismo. 

Como conseguimos toda essa mobilização? Indicamos duas 
razões principais: 
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1. A cultura popular tem sido uma força permanente de criação. 
A criatividade, a habilidade e a coragem de tantas pessoas, 
comunidades e movimentos são a energia e a inspiração que 
alimentam os trabalhos das coordenações, seja de âmbito na
cional, estadual ou local. Valores profundos de dedicação, par
ticipação, respeito democrático, pluralismo, esperança e tra
balho em mutirão têm ajudado a superar as dificuldades para 
mobilizar as forças políticas da sociedade civil. 

2. A metodologia também explica os bons resultados da Campa
nha Jubileu. Participação, criatividade, iniciativas na base, di
versidade e qualidade dos materiais pedagógicos, dimensão 
política dos debates, unidade de forças civis e partidárias, ar
ticulação entre análise, reflexão e prática, etc. , a Campanha 
Jubileu foi e continua sendo um laboratório e uma grande es
cola de formação para a democracia participativa. 

Esperamos que este novo material , "Assembléias Populares: 
reinventando a democracia", possa fortalecer tanto nossos sonhos 
como nossas práticas em favor de um mundo sem dívidas, sem 
repressão militar e com regras comerciais justas e igualitárias. 
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OS PROBLEMAS FUNDAMENTAIS 
DA REALIDADE BRASILEIRA 

O Brasil é um país grande e rico. Dentro dele cabem mais de 
15 Franças! No território brasileiro existe a maior proporção do mun
do de água doce, a mais rica biodiversidade e a maior quantidade e 
diversidade de minérios que se conhece. Ao mesmo tempo, é um 
país pobre, pois a maioria da sua população é carente de condições 
dignas de vida. As causas? 

Primeiro, nossa história colonial. Antes de os europeus traze
rem o "progresso" ao Novo Mundo, os povos indígenas viviam aqui 
em harmonia com a natureza e não sofriam de pobreza ou fome - o 
ambiente oferecia o necessário para a vida e a organização social 
das comunidades e facilitava a distribuição dos bens, segundo as 
necessidades. Eram 900 povos indígenas, num total de aproximada
mente 6 milhões de pessoas em todo o território que é hoje brasileiro. 
As guerras e massacres, as tentativas de escravização e as doenças 
reduziram rapidamente essas populações, a ponto de hoje existirem, 
em todo o Brasil, 236 povos indígenas num total de 734 mil pessoas. 

O colonialismo trouxe para o novo mundo a concentração de 
riqueza (terra, bens da natureza, depois dinheiro, fábricas, bancos), 
as desigualdades sociais e a destruição sistemática da natureza. O 
Brasil foi colônia de Portugal de 1500 até 1822. Foram 322 anos de 
perseguições, de roubo das riquezas naturais, extorsão por meio de 
tributos, escravidão e genocídio. Mas, depois, o Brasil continuou 
submetido à Inglaterra, depois aos Estados Unidos da América e, 
hoje, às empresas e bancos transnacionais. 

Segundo, nossa história republicana tem como marca princi
pal a injustiça e as desigualdades sociais. Os senhores coloniais 
cederam lugar às oligarquias rurais e urbanas. A riqueza sempre 
mais concentrada na mão de poucos é a principal matriz do empo
brecimento. As várias formas de expulsar as famílias rurais das suas 
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terras têm provocado um êxodo contínuo para os centros urbanos. 
As cidades, por isso, estão superpovoadas e a falta de infra-estrutu
ra básica para garantir uma vida digna a milhões de pessoas resulta 
em condições subumanas de vida, violência, atividades ilegais, de
gradação da dignidade das pessoas. 

Terceiro, a modernização moldada nas práticas dos países 
ricos - cuja opulência resulta da exploração histórica dos recursos 
humanos e naturais dos países empobrecidos - é outro fator de 
empobrecimento. Modernizar é o pretexto que justifica a globalização, 
isto é, a abertura das fronteiras do país para os capitais do exterior. 
A ganância de controlar mercados, recursos, a ânsia de gerar lucros 
a todo custo e exportá-los para suas matrizes fazem de muitas em
presas e bancos transnacionais verdadeiras aves de rapina dilace
rando a carne e bebendo o sangue das camadas trabalhadoras, 
com a cumplicidade das elites políticas e econômicas nacionais. 

Quando se fala em combate à pobreza, portanto, não basta 
dar comida a quem tem fome. É preciso não só compreender e atuar 
sobre o fato da pobreza, mas também sobre os fatores que criam a 
pobreza, isto é, sobre o empobrecimento como processo. Concen
tração de riqueza e de renda, desemprego, vulnerabilidade externa, 
carência de serviços básicos, como a educação e a saúde, relações 
de corrupção entre políticos e grandes empresas, estas são algu
mas das principais causas do empobrecimento de um país que é 
rico de recursos e pode ser rico de bem viver e felicidade para tod@s. 

Concentração de renda e de riqueza 
Existem diversos fatores que geram essa concentração. Entre os 

mais importantes está a falta de democracia econômica, que é definida 
como o direito de toda trabalhadora e todo trabalhador possuir, familiar 
ou coletivamente, os instrumentos de trabalho, o acesso aos recursos 
produtivos, aos créditos e aos mercados. Outro fator é a política fiscal 
dos governos, que define como gasto prioritário o pagamento dos juros 
das dívidas interna e externa aos banqueiros e, para isso, corta todos os 
outros gastos, em particular os de investimento em infra-estrutura e ser
viços públicos. Outro ainda é a política tributária, que beneficia os que 
têm muito e taxa, sobretudo, os consumidores com o argumento de que 

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

taxar mais os ricos (grandes bancos, grandes proprietários) estimula-os 
a transferir seus capitais para o exterior! A falta de controles sobre as 
entradas e saídas de capital do país também é, portanto, um fator de 
concentração de riqueza e renda. Todos esses fatores podem ser supe
rados ou suprimidos quando a população se mobilizar para pressionar o 
governo a adotar políticas que democratizem a renda e a riqueza! 

LUCROS DOS PRINCIPAIS BANCOS EM 2004 

Banco Lucro (R$ bilhões) 
De 1994 a 2003, os 1 O maiores I taú 3,77 

bancos aumentaram seus lucros em 
Bradesco 3,6 1039% 
Unibanco 1,2 Fonte: ABM Consulting 

O lucro líquido dos 27 bancos que já publicaram seus 
balanços de 2004 aumentou 22,4%, em relação a 2003 

Fonte: Consultoria Austin Rating 

O grupo ltaú registrou lucro líquido de R$ 3,776 bilhões em 2004, o 
maior resultado da história do sistema bancário brasileiro 

Fonte: Consultoria Economática 

O 1 % mais rico da população brasileira possui a mesma fatia da 
renda nacional ganha pelos 50% mais pobres, vejam a tabela abaixo: 

Parcelas da Renda Total Aorooriada oor Diferentes Classes de Renda 

100% 
1 • ma is rico 

"' 90% 16 ·a. 80% e 
C>. 
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Fonte: Elaborado pela Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, a partir da PNAD. Retirado 
do Estudo "Gasto Social do Governo Central: 2001 e 2002", do Ministério da Fazenda. 
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Nosso país possui a quarta maior concentração de renda do 
mundo, perdendo apenas para países muito pobres ou em guerra 
civil. O índice de Gini mede a concentração de renda e varia de zero 
a 1. Quanto mais próximo de 1, mais concentrada é a renda. 

erra Leoa 
2 República Centro- fricana 
3 uazilândia 
4 Bra il 
5 

Fonte: ONUN-IDH2002 

Desemprego 
Imaginem uma população 

de 65 milhões de pessoas em 
condições de trabalhar e com 
um desemprego e subemprego 
que alcança 12 milhões de 
pessoas. O desemprego não é 
um problema de estatística. Ele 
põe em risco a sobrevivência de 
uma pessoa ou de uma família 
inteira. Trabalho é um direito 
humano! Devia ser a primeira 
prioridade da política 
econômica dos governos. No 
Brasil, existem metas para a 
inflação, mas não para a taxa 
de desemprego! Quanto mais 
progride a economia brasileira, maior 
é a aflição da maioria, privada de trabalho 

O 629 
O 613 
O 609 
0,607 
0,603 

e com o poder de compra sempre mais 
comprimido. Mais da metade das pessoas que 
trabalham está na economia informal. A maior parte são mulheres e 
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jovens que não encontram trabalho no setor formal. Seus trabalhos 
não têm proteção legal nem segurança. Este é um fator de 
aprofundamento das desigualdades e de profundo sofrimento 
humano. 

O desemprego no Brasil aumentou muito a partir do Plano 
Real, implementado em 1994, pois esse Plano abriu o país para os 
produtos importados. Ou seja, se os brasileiros compram produtos 
de outros países, as fábricas brasileiras não têm para quem vender, 
fecham e demitem seus funcionários. Desde então, o desemprego 
dobrou, e se mantém em níveis altíssimos até hoje. Vemos pelo 
gráfico seguinte que os níveis de desemprego de outubro/2004 
(medidos pelo Dieese) ainda estão acima dos níveis de 1998. A 
geração de postos de trabalho durante 2004 - segundo o governo, 
a maior em muitos anos - apenas compensou a grande explosão 
do desemprego em 2003. 

23,0 

22,0 

21 ,0 

20,0 

19,0 

18,0 

17,0 

16,0 

15,0 

~·~ ,-

- ,-

Taxa de Desemprego (%) 
Média das Regiões Metropolitanas 

~~ -- r--- r--- 1-

,-

,-

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

O 1998 (FHC) 

2002 (FHC) 

• 2003 (Lula) 

I • 2004 (Lula) / 

Fonte: DIEESE. Obs: Média das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Distrito 
Federal , Salvador, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. 

Há outras causas do desemprego: 

• as altas taxas de juros que impedem as empresas de 
investirem e abrirem novos postos de trabalho; 
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• o pagamento da dívida pública que consome o dinheiro 
que poderia financiar obras públicas (estradas, escolas, 
etc), impedindo a geração de postos de trabalho. 

Dependência externa 

O Brasil sofre de dependência externa. Mas o que é isso? 
Significa que dependemos do dinheiro que vem de fora do país. E 
por que dependemos desse dinheiro? 

1. Porque temos dívida externa, e temos que pagar as 
parcelas e os juros desta dívida para os credores internacionais. A 
dívida externa expressa o grau de dependência de capitais do ex
terior. No ano do golpe militar, 1964, esta dívida não passava de 
US$ 3 bilhões. Nos 21 anos de ditadura, o Brasil pagou um total de 
US$ 162,4 bilhões e quando ela terminou, em 1985, deixou o país 
com uma dívida de US$ 95,9 bilhões! Isto porque o governo 
começou, especialmente a partir de 1982, a tomar empréstimos 
para pagar juros e não para produzir riquezas. Os governos civis 
que se seguiram fizeram a dívida saltar para US$ 227 bilhões em 
2002, enquanto o serviço da dívida somou US$ 588 bilhões nesses 
17 anos! 

Quanto mais pagamos, mais devemos, esta é a consigna 
macabra que explica a crescente dependência externa do Brasil 
ao longo de cinco décadas! 

2. Outro fator de vulnerabilidade externa é a compulsão de 
exportar para gerar divisas que, além de pagar pelas importações, 
sejam suficientes para pagar os juros daquela dívida. 

3. Também temos que pagar as remessas de lucros das 
empresas estrangeiras aqui instaladas, pois essas mandam seus 
ganhos para seus países de origem. Mais de 50% da indústria 
nacional era subsidiária de empresas do exterior no fim de 2003. 
O avanço do controle dos capitais estrangeiros não se limita às 
nossas indústrias, mas afeta os produtos que consumimos na nossa 
vida de cada dia. Até para bebermos uma água mineral, escovarmos 
os dentes, ou tomarmos uma condução estamos pagando direitos 
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de propriedade aos capitais estrangeiros. 

4. Também temos que pagar por serviços que utilizamos no 
exterior, como patentes (pela utilização de tecnologia estrangeira), 
navios estrangeiros (que utilizamos para vender ou comprar 
produtos do exterior), etc. 

Para fazer estes pagamentos, necessitamos de dólares, a 
moeda norte-americana, única moeda aceita para transações 
internacionais. E como conseguimos esses dólares? 

Uma forma é vendendo produtos para o exterior, cujos 
compradores nos pagam em dólares. Outra forma é atraindo os 
investidores estrangeiros, oferecendo-lhes altas taxas de juros, para 
que nos emprestem dinheiro. Assim, nossa dívida sofre um aumento 
constante, pois os juros que pagamos são muito altos, e estamos 
freqüentemente tendo que recorrer a novos empréstimos para pagar 
os anteriores. 

Vejamos a tabela abaixo. Ela nos mostra o quanto 
conseguimos de dólares com a venda de produtos ao exterior (o 
chamado "superávit comercial") e compara essa quantidade com 
o que temos que pagar aos outros países. Ao final, verificamos 
que o superávit comercial, de US$ 33,7 bilhões, foi bem inferior ao 
total de despesas que tivemos de pagar: US$ 59, 1 bilhões. 

Balança de Pagamentos - 2004 - Principais Variáveis 

SUPERÁVIT COMERCIAL = US$ 33, 7 BILHÕES 

X 

DESPESAS = US$ 59, 1 BILHÕES 

AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA EXTERNA: US$ 33,3 BILHÕES 

JUROS DA DÍVIDA EXTERNA: US$13,7 BILHÕES 

REMESSA DE LUCROS: US$ 7,3 BILHÕES 

SERVIÇOS (Transportes, Royalties, etc): US$ 4,8 BILHÕES 
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• 

• 

• 

• 

O QUE SERIA POSSÍVEL FAZER COM O DINHEIRO 
DO SUPERÁ VIT PRIMÁRIO? 

Em 2004. o . uperá, it primário da esferas federal. estadual e mu-
nicipal FOI de R 1 bilhõe . E te dinheiro eria suficiente para: 

Con.'truir 16 milhõe de ca a populares (de alvenaria, com 40 a 50 
m2. de acordo com método elaborado pela COPPE/UFRJ, ao custo 
unitário de R 5 mil ), o que eliminaria todo o déficit habitacional 
bra ileiro. 

A entar 2,3 milhõe de família sem-terra, ou seja, metade de todos 
o em-terra do Brasil. 

Gerar 4 milhões de empregos na agricultura (cujo custo médio por 
emprego gerado é de R$ 20 mil). 

Distribuir um salário mínimo (de R$ 260) mensal por um ano para 
26 milhões de brasileiros. 

"É indispensável decretar a moratória como forma de abrir um 
canal para a renegociação [da dívida]. Porém, temos de nos reestruturar 

para nos adaptarmos à baixa do capital externo, que será um impacto, 
mas não tão grande como apregoam alguns. Ninguém quer se fechar a 

negociar com o Brasil, que é um grande cliente." 

Celso Furtado 
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Para pagar nossos compromissos externos , temos de, 
freqüentemente, recorrer a empréstimos do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) que, em troca, exige que o Brasil implemente 
políticas favoráveis aos grandes investidores internacionais. Dentre 
tais medidas, se destacam: 

• a realização do "superávit primário", que significa a 
reserva de grande parte dos recursos do orçamento 
público para o pagamento da dívida (ver quadro abaixo); 

• 

• 

• 

a realização de reformas que tiram direitos dos 
trabalhadores, como a Reforma da Previdência, Trabalhista 
e a Lei de Falências (que privilegia os bancos, que agora 
terão maior prioridade no recebimento de créditos das 
empresas falidas, prejudicando os trabalhadores); 

a "independência do Banco Central", que impedirá o 
governo brasileiro de poder influir em decisões chave da 
política econômica, como a determinação das taxas de 
juros e o controle da movimentação de capitais financeiros; 

a implementação da ALGA que significará o aumento das 
importações (elevando nossa dependência externa e o 
desemprego) e a perda de soberania do país. 

Educação e Saúde 

No exercício do Orçamento da União de 2004, R$ 139,52 
bilhões foram gastos com juros e amortização das dívidas públicas 
internas e externas. Este total equivale a 32% da despesa do ano, 
que foi de R$ 458,80 bilhões. Deste total, foram autorizados R$ 15 
bilhões para a educação, mas apenas R$ 11, 1 bilhões foram 
efetivamente liberados - ou 74% do total autorizado. Esse valor 
equivale a somente 2,42% do total de gastos públicos em 20041 ! 

Segundo o grande mestre Celso Furtado, "forçar um país que 
ainda não atendeu às necessidades mínimas de grande parte da 
população a paralisar os setores mais modernos de sua economia, 

1 Fonte: PACS, a partir da Consultoria de Orçamento e Prodasen - Boletim Or
çamento, INESC, ano 111 , n. 6, dezembro de 2004. 
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a congelar investimentos em áreas básicas como saúde e 
educação, para que se cumpram metas de ajustamento da bal~nça 
de pagamentos impostas por beneficiários de altas taxas de Juros 
é algo que escapa a qualquer racionalidade'·. E é exatamente nessa 
ausência de razão em que se baseia o modelo econômico atual. 

É necessário e urgente ampliar os níveis de educação e saúde 
da população. Não é possível manter mecanismos como o superávit 
primário e as altas taxas de juros em detrimento do i~~estimento e_m 
fatores sociais, como educação, saúde, reforma agrana. A educaçao 
é um direito humano prioritário e inalienável, por toda a vida. Esse 
direito é essencial para o acesso aos demais direitos, para a construção 
de valores solidários, para a emancipação e o exercício da cidadania. 
As políticas públicas devem assegurar a concretizaçã? desses direit?s. 
Os estados têm a obrigação de garantir de forma universal e gratuita, 
sem discriminação ou exclusão, o pleno direito a uma saúde e 
educação pública e emancipatória em todos os níveis e modalidades2 • 

' AiRAVI:~ DE UMA DílADU~ 
GLOML OBRIGAREI 
íot:o MUNDO A 

~ER L-\VR.1;1 

"Não estamos perdidos. Pelo contrário, venceremos se não 
tivermos desaprendido a aprender". 

Rosa Luxemburgo 

2 Carta da terceira edição do FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO 
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ALTERNATIVAS: O QUE É 
PRECISO PARA MUDAR O BRASIL? 

1. É preciso distribuir a terra, demarcar os 
territórios indígenas e de quilombolas. 
Um por cento dos proprietários de terras no país controla 48% 

das terras produtivas do País. Enquanto isso, uma massa de mais 
de 4,5 milhões de trabalhadores rurais está privada de acesso à 
terra e às condições produtivas indispensáveis para o sustento das 
suas famílias. Os povos indígenas e os remanescentes de quilombos, 
em grande parte, não possuem seus territórios demarcados e não 
estão livres de invasores - fazendeiros, madeireiros, empresas de 
mineração, ecoturismo, agronegócio etc. 

Ao contrário, o que se deve garantir é que todas as famílias 
brasileiras que quiserem trabalhar na terra devem ter esse direito. 
Mas para isso é necessário: 

• estabelecer o tamanho máximo da propriedade rural em 
no máximo 1 mil hectares e desapropriar todas as demais; 

• desapropriar todas as fazendas de empresas 
transnacionais e de todos aqueles envolvidos em 
corrupção, trabalho escravo e agressão ao meio ambiente; 

• 

• 

distribuir a terra é torná-la fonte de emprego, alimentos 
e renda. É distribuir dignidade, segurança e cidadania. 

identificar, demarcar e homologar todos os territórios 
indígenas e de quilombolas existentes no país. 
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2. É preciso distribuir a riqueza 
Em 2002, segundo a revista Forbes, havia no Brasil 75 mil 

milionários em dólar. Em 2003, numa população de 180 milhões, 
eles passaram a 80 mil. O patrimônio de todos eles somava 1,750 
trilhão de dólares! Esta quantia equivale a duas vezes a renda 
nacional do mesmo ano de 2003. Mais grave, a riqueza acumulada 
pelos 80 mil milionários brasileiros equivale ao somatório da dívida 
externa de todos os países em desenvolvimento de renda média, 
segundo o Banco Mundial. Enquanto isso, 53 milhões de habitantes 
do Brasil vivem abaixo da linha de pobreza, com menos de R$ 90 
por mês e sofrem de má nutrição. Outros 126 milhões têm rendimento 
inferior a cinco salários mínimos (R$ 1,3 mil) , estimados como o 
mínimo para uma vida familiar em condições de dignidade. Portanto, 
a maioria da população do Brasil é pobre ou miserável. É preciso: 

• aumentar os salários de forma que ele garanta uma vida 
digna a todos os trabalhadores e trabalhadoras; 

• aumentar o imposto de renda sobre os lucros das 
empresas e dos bancos. Impor altas taxas de impostos 
sobre as fortunas. 

(iJJNiC>O A Pou'Tt~ PARAR 
De ~fXêR. lcNOS eo ! 

I 1 \ FORA 
FMI 
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3. Recuperar nossa soberania e suspender o 
envio de capital para o exterior 
É preciso acabar com a nossa atual dependência externa. 

Temos de superar o problema da dívida externa, produzir nossa 
própria tecnologia, e parar de consumir produtos importados caros, 
que somente servem às classes ricas O governo poderia investir 
maciçamente na melhoria de serviços como saneamento, habitação 
popular, saúde, educação ... Assim, a renda se desconcentraria, pois 
muitos empregos seriam gerados, e os mais pobres teriam acesso 
a serviços e bens básicos à sua sobrevivência. 

• romper com o FMI e com o Banco Mundial; 

• restaurar a preponderância do poder político na condução 
da política monetária, revogando a autonomia de fato 
do Banco Central; 

• 

• 

• 

retirar-se imediatamente das negociações da ALGA e de 
suas congêneres com a União Européia, além de não 
permitir a privatização dos serviços públicos, orquestrada 
pela OMC; 

suspender o pagamento da dívida externa. Utilizar os 
recursos do não pagamento para programas em 
benefício de todo o povo, como: reforma agrária, 
habitação popular, criação de empregos, educação 
pública, saúde! 

reestruturar a dívida interna e revogar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (que transforma os 
investimentos públicos e a política social em variável de 
ajuste das contas públicas); 

4. Controlar os bancos e o capital financeiro 
Como foi descrito no item "Dependência Externa", o Brasil 

precisa pagar altas taxas de juros para nossos credores, para que 
eles nos emprestem dinheiro. Assim, é muito mais vantajoso aos 
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bancos emprestarem seu dinheiro ao governo , ao invés de 
financiarem fábricas, ou qualquer outro tipo de empreendimento, o 
que impede a geração de novos postos de trabalho. Para que 
possamos baixar nossas taxas de juros: 

• nenhum país conseguiu se desenvolver sem controlar 
os bancos; 

• imediata implantação de mecanismos de controle de 
entrada e saída de capitais especulativos; 

• para o desenvolvimento de um Projeto Popular será 
necessário controlar os bancos e utilizar os recursos para 
o desenvolvimento da produção e do emprego; 

• a dívida interna do governo já foi paga muitas vezes. A 
d ívida pública com os bancos também deve ser 
controlada. 

5. Moradia com dignidade para todos e todas 

São mais de 11 milhões de moradias necessárias para atender 
as famílias de sem teto que se acumulam nas cidades brasileiras. 
Basta circular pelas periferias das cidades ou pelas ruas dos centros 
urbanos para ver em que condição está vivendo a população 
brasileira. Qual a solução? 

• 

• 

• 

• 

todos os terrenos vazios nas cidades deveriam ser 
desapropriados e destinados a programas de habitação. 

impor pesados impostos sobre quem explora aluguel. 
Ninguém tem o direito de viver de renda, explorando a 
necessidade de moradia do povo. 

fazer um grande programa de habitação popular, que 
estimularia a indústria da construção civil, gerando assim 
milhões de empregos e resolvendo o problema dos sem 
casa. 

todo financiamento público seria apenas para moradia 
popular. 
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6. Reorganizar a produção na indústria e na 
agricultura 

É preciso que nossa economia se oriente para a produção de 
produtos e serviços consumidos pelos mais pobres, que podem ser 
produzidos aqui mesmo no Brasil, gerando muitos empregos. A chave 
do problema reside no padrão de desenvolvimento dependente, 
subordinado aos interesses do capital internacional e baseado na 
cópia das pautas de consumo das economias centrais. É necessário 
um estilo de desenvolvimento que coloque em primeiro plano o 
atendimento das necessidades sociais das camadas desfavorecidas 
da população. Para isso é necessário: 

7. 

• reorganizar a indústria para produzir bens com a 
qualidade que o povo precisa; 

• estimular iniciativas de economia solidária como forma 
de apoiar e reforçar os empreendimentos dos próprios 
trabalhadores e trabalhadoras; 

• não consumir produtos de empresas que financiam 
guerras , destruição ambiental e m13-ltratam seus 
trabalhadores. 

Um Estado a serviço da maioria 
Evidentemente, uma política econômica alternativa exigiria uma 

profunda mudança na correlação de forças. Portanto, as forças 
populares devem evitar o equívoco de acreditar em "milagres" do 
governo Lula - ou de qualquer governo - e desperdiçar a rica 
oportunidade histórica de debater um Novo Projeto para o Brasil. 

A abertura de novos horizontes para o povo brasileiro depende 
da construção de uma correlação de forças que permita a superação 
dos gigantescos bloqueios que condenam a sociedade brasileirç1. à 
dependência e ao subdesenvolvimento: o jugo das finanças 
internacionais sobre a economia brasileira e o mando despótico da 
burguesia urbana e rural sobre a classe trabalhadora. 
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8. É preciso democratizar a informação 

A maior parte do que vemos, ouvimos, sabemos gostamos ou 
sentimos, não nasce de nossa experiência direta de vida, nasce do 
que lemos nos jornais; do que a televisão mostra; do que os rádios 
dizem. Quem controla os jornais, as televisões e as rádios faz de 
tudo para controlar as nossas cabeças. No Brasil, apenas seis 
grandes grupos de empresários e políticos são donos de quase todas 
as redes de comunicação. Eles decidem o que podemos ver, ouvir e 
saber. É um controle silencioso, feito aos poucos, todos os dias. 
Nem sentimos esse controle das nossas mentes, pois nos 
acostumamos a ele. As televisões apresentam muita vulgaridade e 
violência para rebaixar o nível do nosso povo. Escondem muito do 
que poderiam fazer para ajudar a compreender a realidade brasileira. 

O que fazer? 

• 

• 

• 

• 

as redes de televisão e rádios devem ser 
democratizadas, ou seja, reorganizadas na forma de 
empresas públicas, a serviço da sociedade, para difundir 
informações verdadeiras, educação de qualidade e 
diversão saudável ; 

a sociedade deveria poder influir, decidir na qualidade 
de sua programação e utilizar esses meios de 
comunicação como instrumentos de educação, de cultura 
de nosso povo, e não de alienação e vulgaridade como 
agora. 

democratização das verbas públicas publicitárias para 
os meios de comunicação impressos, de forma que o 
Estado não contribua na manutenção dos grandes 
monopólios, concentrando seus anúncios nos grandes 
veículos , como faz hoje , mas atue garantindo a 
pluralidade da informação; 

incentivar as rádios comunitárias, como instrumento de 
comunicação local e regional. 
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9. É preciso democratizar a saúde, a educação 
e a cultura 
Um povo que não tem acesso à educação e à saúde e que vê 

sua cultura ser destruída é um povo incapaz de encontrar seus 
próprios caminhos de superação das desigualdades e injustiças. Para 
isso é necessário: 

• 

• 

• 

rechaçar qualquer acordo nacional e internacional que 
promova a mercantilização da saúde e da educação, do 
conhecimento, da ciência e tecnologia, particularmente 
o relativo ao comércio e serviços da OMC; 

recusar programas de ajuste estrutural que pressionam 
os governos a desmantelar os serviços públicos; 

rechaçar a ingerência das empresas nacionais e 
multinacionais nos sistemas de educação e de saúde 
públicas; 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

exigir a igualdade de gênero no acesso à educação, à 
saúde e aos espaços de decisão de pol íticas públicas; 

promover ações contra o racismo e contra as diferenças 
de classe social ; 

apresentar aos governos nacionais uma agenda que 
priorize programas para a eliminação do analfabetismo, 
pela inclusão educacional da população mais excluída e 
contra a exploração do trabalho infantil; 

defender uma forma de educação profissional que rec
use a lógica da empregabilidade e inclua as dimensões 
ética, estética e política. 

garantir o direito e o acesso à cultura, de participação 
nas at ividades culturais que elevem o nível de 
conhecimento da população. 

garantir o direito a um lazer saudável e digno . 

1 O. Fazer uma auditoria da dívida pública 
Frente ao processo de endividamento, precisamos saber como 

surgiu toda essa dívida pública? Quanto já pagamos e quanto ainda 
devemos? Realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? 
Onde foram aplicados os recursos? Esse endividamento significou 
algum benefício para o povo brasileiro? O que foi feito diante de tantas 
ilegalidades e ilegitimidades desse processo? 

Essas são algumas das perguntas que o grupo de estudos da 
"Auditoria Cidadã da Dívida" - Campanha Jubileu Sul - procura re
sponder. O objetivo da auditoria é dissecar o processo de endividamento 
do País, revelar a verdadeira natureza da dívida e, a partir daí, promover 
ações no sentido de reduzir o montante das dívidas interna e externa. 

A auditoria da dívida externa está prevista na Constituição Fed
eral do Brasil de 1988, no artigo 26 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, mas até hoje não foi cumprida. No ano 
2000, mais de 6 milhões de brasileiros participaram do Plebiscito da 
Dívida Externa e votaram NÃO à continuidade do pagamento da dívida 
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sem antes realizar a auditoria prevista na Constituição Federal. 

Em novembro de 2004, a OAB decidiu ingressar no Supremo 
Tribunal Federal (STF) com ação para obrigar o Congresso Nacional 
a instalar Comissão para realizar auditoria da dívida externa. 

As ilegalidades de nossa Dívida - A origem da dívida atual 
pode ser explicada a partir da década de 70. Contratos haviam sido 
assinados pelos governos militares da época admitindo-se juros 
flutuantes, o que permitiu aos credores aumentarem livremente as 
taxas de juros, que saltaram de patamares em torno de 5% ao ano 
para mais de 20% ao ano, provocando a multiplicação do valor da 
dívida externa. Esse aumento unilateral das taxas de juros é 
considerado ilegal pelo Direito Internacional. 

Assim, o Brasil enviou ao exterior, de 1979 a 2003, a título de 
juros e amortizações da dívida externa, US$ 170 bilhões a mais do 
que recebeu de empréstimos, e a dívida se multiplicou por quase 
cinco, tendo chegado a US$ 235 bilhões em 2003. Caso os credores 
não tivessem aumentado abusivamente as taxas de juros, a quantia 
que enviamos para o exterior teria sido suficiente para quitarmos a 
dívida em 1989, e ainda seríamos credores de US$ 100 bilhões. 

Nos anos 90, a sustentação do Plano Real se ancorou na 
atração de capitais estrangeiros para o financiamento das 
importações, mas o governo também se endividou em moeda 
brasileira, emitindo títulos da dívida interna que remuneravam 
investidores brasileiros e estrangeiros com as taxas de juros mais 
elevadas do planeta. Assim, a dívida interna também se multiplicou. 

Participe da Auditoria Cidadã da Dívida 

Um importante objetivo da Auditoria Cidadã da Dívida é a 
verificação da correta aplicação dos recursos dos empréstimos. 
Para isso, é fundamental a participação de economistas, 
advogados, estudantes e membros de comunidades locais na 
verificação dos projetos financiados, tais como estradas, pontes, 
projetos de assentamento rural etc, certificando que tais obras 
realmente foram concluídas. Esse trabalho já tem sido feito em 
alguns estados e, para participar, contatar a Coordenação da Au
ditoria Cidadã da Dívida, no tel (61) 218-5276. 
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11. É preciso uma política que garanta a igualdade 
para as mulheres 

As mulheres são as mais pobres, têm o maior índice de 
desemprego, não têm sua qualificação reconhecida no mercado de 
trabalho e, em todas as situações, recebem menos que os homens 
para os trabalhos equivalentes. A situação de violência doméstica e 
sexual vivida pelas mulheres é alarmante: a cada 15 segundos uma 
mulher é agredida. Entre as mulheres, é muito alto o número de 
mortes evitáveis, principalmente a mortalidade materna, devido a 
falta de assistência à saúde. Para as mulheres negras, camponesas 
e indígenas a desigualdade é ainda maior. 

Por isso, combater a desigualdade das mulheres exige: 

• políticas sociais universais, distribuição de renda, reforma 
agrária; 

• um modelo voltado para o consumo interno das massas, 
sustentável, com equilíbrio entre produção e reprodução, 
decidido de forma soberana e democrática; 

• políticas concretas que ampliem a autonomia das 
mulheres , alterem a divisão sexual do trabalho, 
assegurem o exercício dos direitos sexuais e 
reprodutivos, combatam todo tipo de violência, em es
pecial a violência doméstica e sexual, e a discriminação, 
sobretudo, a por orientação sexual. 

A história do Brasil ensina que só a pressão social de baixo 
para cima é capaz de promover os interesses das classes populares. 
Logo, não pode haver ilusão. O povo brasileiro não deve esperar 
nenhuma transformação social que ele não possa conquistar com 
as próprias mãos. 
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"No Brasil, sempre se seguiu a rotina de privilegiar os 
privilegiados, sem tentativas frut{feras de intervenção programada na 

distribuição da renda. Mantêm-se níveis salariais os mais baixos 
possíveis, como desvalorização brutal do trabalho e intensa exclusão 

social. Com isso, atribui-se aos pobres os custos de sua reprodução. O 
trabalhador superexplorado gera outros trabalhadores na mesma 

condição e o miserável multiplica o número de miseráveis" 

Florestan Fernandes 
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O QUE É UMA 
ASSEMBLÉIA POPULAR 

A idéia de uma prática política sistemática com base na "Assembléia 
Popular'' nasce da busca por garantir uma forma democrática de 
organização da vida social. Já imaginou se em cada bairro, zona 
administrativa, cidade, comunidade rural, existisse um espaço onde cada 
cidadão e cidadã pudesse dar sua opinião sobre assuntos como a gestão 
da saúde, da educação, da política externa do país, das agendas a serem 
cumpridas pelos governos, etc? Onde as pessoas que participassem 
com regularidade e pensando com sua própria cabeça fossem os 
principais sujeitos de definição das políticas públicas? Estabelecendo 
prioridades e acompanhando o processo de execução, não apenas do 
ponto de vista do orçamento público, mas sobre a própria natureza dessas 
políticas públicas? A missão desses espaços de democracia direta é o 
de tomada de decisões, e não apenas um espaço opinativo. 

A palavra democracia muitas vezes não representa a realidade, 
na qual uns poucos pensam, decidem e mandam em nome de um poder 
que lhes foi conferido um dia pelo voto. A democracia representativa 
deveria ser a forma mais legítima de administração dos interesses de 
todo o povo. Porém, sabemos que a prática é bem diferente da teoria. 

Muitas vezes, a democracia, que deveria ser o governo do povo, 
a serviço do povo, acaba se tomando um governo sem o povo. 

Os que têm uma cabeça conservadora dizem que a solução é um 
governo autoritário. Mas para o povo só interessa um governo onde ele 
possa opinar, defender os interesses do conjunto e decidir o que achar 
mais útil para si e para a coletividade. Esse tipo de democracia é chamada 
de democracia participativa, uma democracia de verdade. 

É possível o povo delegar seu poder para alguns como seus 
representantes. Mas é preciso que sejam cumpridas muitas condições. 
A primeira é que o povo seja informado com franqueza sobre o que os 
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eleitos por ele estão fazendo. A segunda é que os man?atos obti~os p_elo 
voto possam ser revogados quando o eleito não cumpnr suas obngaçoes 
com o eleitor. Há muitas outras condições a serem observadas para se 
vivenciar uma verdadeira democracia. Uma das formas encontradas para 
garantir uma democracia efetiva são as Assembléias Populares. 

As Assembléias Populares são o espaço onde o povo pode dar 
sua opinião, sugerir, e, finalmente, aprovar decisões de seu interesse e 
da comunidade. É ali que a população deve discutir os problemas das 
suas vidas, do seu bairro, da cidade e do País. 

Os que forem eleitos como seus representantes deverão aplicar o 
que foi decidido de forma coletiva e viabilizar o que r~pr~senta a v~nta~e 
do povo. Decisões sobre saúde, educação, serviços publ!cos, orgarnzayao 
da cidade e do Estado devem ser discutidas da forma mais ampla poss1vel. 

Esse é o sentido das Assembléias Populares. São reuniões 
onde o povo, junto com aquelas pessoas que elegeu ~ra representá
lo discute o destino do seu bairro, o destino da sua cidade e mesmo , 
o destino do nosso País. 
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VAMO~ 
ESTUDAR ... 

O povo sabe o que falar e fazer? 

Para poder construir este tipo de Democracia Popular, que 
combina a democracia direta, nas mãos do povo, com a democracia 
representativa não é fácil. 

Isso exige que o povo se prepare, que estude os problemas 
coletivos. Exige que o poder público faça um trabalho de informação, 
de esclarecimento e de formação política do povo. Sem informação 
não há participação. Há, sim, massa de manobra nas mãos de 
políticos que querem se aproveitar do povo. 

O sentido da política é servir ao povo, aos interesses do povo. 
Hoje, a gente vê que a maioria dos políticos está nos cargos para os 
quais foram eleitos sem nenhum contato, diálogo, debate ou prestação 
de contas com aqueles que os elegeram. As eleições, da forma como 
costumam acontecer, acabam sendo uma manipulação do voto dos 
eleitores. Para termos uma verdadeira democracia, é preciso mudarmos 
completamente as leis e a prática que, hoje, regem a nossa vida política. 

E o passo inicial para se fazer esta mudança é devolver a voz 
ao povo. As Assembléias Populares podem ser esse passo em 
direção a um novo caminho, numa construção política coletiva que 
tenha como base ouvir o que o povo pensa e quer. 

Para isso, para esse início de caminhada, é necessário 
propiciar ao povo informações e estimular a participação. A população 
informada, esclarecida e estimulada a participar vai dizer o que sente, 
o que precisa, o que quer. Vai estabelecer quais são as prioridades 
para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o 
nosso país. E isso tudo deverá acontecer em reuniões coletivas, 
com muita gente participando. Estas são as Assembléias Populares. 

O Plebiscito sobre a ALCA: um exemplo de 
democracia. 

O cientista político italiano Norberto Bobbio diz que "a 
democracia não cumpriu as suas promessas e, por isso, necessita 
ser reinventada". 
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Experiências desta democracia reinventada foram o Plebiscito 
sobre a Dívida Externa e o Plebiscito sobre a ALCA, realizados em 
2000 e 2002, respectivamente. Foram iniciativas tomadas pela Rede 
Jubileu Sul, em conjunto com igrejas e movimentos sociais de todo 
o Brasil , que ouviu a opinião de mais de 6 milhões de votantes, no 
primeiro Plebiscito, e de mais de 1 O milhões, no segundo. 

Estes dois Plebiscitos aplicaram o princípio da democracia 
popular. Com a participação de milhares de militantes e ativistas 
voluntários, foi organizada uma ampla campanha de esclarecimento 
e de formação pol ítica. Em milhares de pequenas reuniões se discutiu 
o significado da dívida pública (externa e interna) e do projeto dos 
EUA de criar a ALCA. Foram vistos os prejuízos que tanto a dívida 
como a ALCA trazem para o Brasil. No final , foram organizados 
Plebiscitos livres e não-oficiais, mas que recolheram , nos dois 
momentos em que foram realizados, a opinião de milhões de 
cidadãos e cidadãs em todo o país. Foram esforços e exemplos de 
construção do verdadeiro poder popular. Foram experiências de 
controle, por parte do povo organizado, sobre as políticas de governo. 

Com essas consultas massivas, a Campanha colocou nas ruas 
assuntos de extrema importância para o povo brasileiro, como a dívida 
externa e a ALCA. Estabeleceu, assim, uma prática intensa de de
bates, estudos, produção de materiais didáticos, peças de teatro, 
músicas, poesias, vídeos etc. Foi um exercício prático de formação e 
informação dos setores populares. 

Com estes Plebiscitos, foi criada uma grande movimentação 
em torno de temas que dizem respeito diretamente a cada um e 
cada uma de nós. Esse é o caminho. Sabemos que os meios de 
comunicação estão a serviço da classe que sempre dominou o nosso 
país e simplesmente não tratam dos temas de interesse da grande 
maioria da população. Não querem que o nosso povo se esclareça. 
Quando tratam de algum tema que diz respeito ao povo escondem 
a verdade ou a falsificam. No caso da dívida e da ALCA, sempre 
estão do lado dos que favorecem os interesses de quem se benefi
cia com a dívida externa ou com a dependência do Brasil às 
multinacionais e ao Império Estadunidense. 
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Multiplicar as Assembléias Populares e a organização 
do povo 

O povo precisa se organizar para defender seus interesses 
fundamentais. Isso exige a participação democrática de todos. Só 
assim poderemos ter uma organização para discutir, apresentar 
soluções e alternativas. Poderemos decidir estratégias e táticas para 
mudar a situação de opressão e exploração na qual vive a grande 
maioria do povo brasileiro. 

Não podemos nos iludir pensando que o sistema capitalista 
no qual vivemos vai garantir a vontade do povo. Essa é uma ilusão. 
Não podemos esperar que os vitoriosos nas eleições, da maneira 
que esses processos ocorrem, automaticamente defendam os 
interesses do povo. Os vereadores, deputados, senadores e todos 
os que assumem cargos no Executivo devem estar sempre junto 
com a população que os escolheu. Eles devem participar das 
Assembléias Populares e, depois, implementar o que o povo decidir. 
É uma proposta de inversão da prática política atual. 
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Como Organizar Uma Assembléia Popular 
Para organizar uma Assembléia Popular, é importante cuidar 

de uma série de aspectos que deverão garantir que ela atinja os 
seus objetivos. Ela pode ser organizada por área geográfica (bairro, 
cidade, região, etc) ou pode ser organizada por temas como moradia, 
reforma agrária, violência urbana, movimento de mulheres, indígenas, 
movimento negro etc. 

Os aspectos mais importantes envolvidos na realização de uma 
Assembléia Popular são: 

1 . a preparação; 

2. a mobilização; 

3. a data e ·o local; 

4. as equipes de trabalho; 

5. a organização do dia; 

6. a continuidade do processo. 

Preparação 
É fundamental , para se preparar uma Assembléia Popular, que 

um grupo se reúna para planejar cada aspecto envolvido na sua 
realização.Este grupo deverá pensar: 

• na melhor data para a Assembléia Popular; 

• no local mais apropriado; 

• na divulgação do evento; 

• na divisão de tarefas entre os membros do grupo; 

• na coordenação do dia; 

• na preparação de materiais que irão subsidiar os de-
bates; 

• no convite aos palestrantes; 

• na avaliação e na continuidade do processo. 

O que deve perpassar toda a preparação é a busca da maior 
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participação possível da população que pretendemos atingir, fornecendo 
a ela informações para os debates e uma dinâmica de trabalho que 
garanta a palavra de cada um/uma, assim como mecanismos 
democráticos e consensuais de deliberação. 

Mobilização 

Para a mobilização, é importante ter clareza da população que 
queremos envolver com a Assembléia Popular, das formas de chegar 
até ela e como. 

É importante se atentar em atingir a população com 
informações claras sobre a importância política do tema a ser 
discutido e da sua participação nele. 

É importante também definir as estratégias de comunicação: por 
carta, cartaz, panfleto, rádio comercial, rádio comunitária, televisão, out
door, carro de som, Internet, avisos orais etc. 

Neste sentido, é preciso pensar as estratégias de comunicação 
dentro dos prazos que antecedem a realização da Assembléia Popu
lar, para que as pessoas fiquem informadas, mobilizadas e dispostas 
a participar com a antecedência necessária. 

Data e Local 
Para planejar uma Assembléia Popular é importante definir uma 

data e um local apropriados para o que se pretende realizar. A data 
deve ser um dia e horário quando houver a maior disponibilidade 
possível dos potenciais participantes, mulheres, homens, 
trabalhadores, jovens, idosos, pessoas das mais variadas crenças e 
religiões, estudantes, desempregados/as etc. O horário é importante 
na medida em que viabiliza as pessoas participarem e voltarem para 
suas casas sem transtorno. 

O local deve ser central para o conjunto de potenciais 
participantes, de fácil acesso por transporte público. As dimensões 
também devem ser condizentes para o público planejado, que 
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garanta a escuta, a fala e o debate por parte de todos/as. É importante 
se organizar espaços onde os filhos/as crianças dos participantes 
possam ficar, em atividades de cunho pedagógico e lúdico. 

A ambientação do local também é importante para que as 
pessoas se sintam acolhidas, confortáveis, sem esquecer de se fazer 
uma decoração com símbolos das lutas e aspirações populares, 
dos nossos heróis, mártires, assim como símbolos das organizações 
populares como bandeiras, cartazes, fotografias etc. 

Equipes de Trabalho 
É importante que o grupo organizador da Assembléia Popular 

forme equipes de trabalho para que todos os aspectos organizativos 
sejam bem cuidados e o próprio evento seja fruto de um esforço 
coletivo. 

Desta forma, é importante se constituir, pelo menos: 

• equipe de mobilização; 

• equipe de finanças; 

• equipe de comunicação; 

• equipe de contatos; 

• equipe de ambientação; 

• equipe de som; 

• equipe de animação; 

• equipe de subsídios; 

• equipe de limpeza; 

• equipe de trabalho com as crianças; 

• equipe de alimentação; 

• equipe de transporte; 

• equipe de segurança; 

• equipe de saúde; 
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• equipe de credenciamento; 

• equipe de registro e sistematização. 

O próprio processo de organização, mobilização e realização 
da Assembléia Popular por meio de equipes de trabalho deve ser 
um processo pedagógico, que envolve e traz para a organização 
mais e mais pessoas dispostas a se engajar com maior profundidade 
nas lutas sociais. Portanto, as equipes de trabalho devem ser abertas 
para a participação de pessoas interessadas até no próprio dia da 
realização do evento. 

Organização do Dia 
É importante que a Assembléia Popular tenha sua organização 

bem planejada, em cada detalhe: 

• horários; 

• dinâmicas; 

• coordenadores; 

• intervalos; 

• místicas; 

• subsídios; 

• equipamento; 

• alimentação. 
O bom andamento e a realização dos objetivos de uma 

Assembléia Popular vai depender do cuidado que se tiver com os 
seus detalhes organizativos. Falhas nesses detalhes podem 
comprometer todo o esforço coletivo empenhado e prejudicar os 
seus resultados . 

Continuidade do Processo 
É importante que se planeje uma Assembléia Popular e que: 

desde logo, também se pense a sua continuidade. Par~ ta_nto, e 
fundamental que se marque um momento de aval1açao da 
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Assembléia com todas as pessoas envolvidas na sua preparação e 
realização. 

A partir dessa avaliação é possível se planejar os próximos 
passos a serem dados, no trabalho de base, no trabalho de formação, 
nas mobilizações populares, na organização de grupos, na ampliação 
e melhor estruturação do movimento local como um todo. 

Assembléia Popular: 
Que Brasil nós queremos? 

No final desta cartilha, vocês vão encontrar um questionário 
para o mutirão de trabalho de base que deverá ser realizado entre 
os meses de maio e junho nas escolas, residências, sindicatos 
locais, pequenas reuniões, universidades, ou outras formas de 
reunir as pessoas e conversar sobre Que Brasil nós queremos? 
No questionário, estará sendo perguntado sobre os principais 
problemas do país e da cidade do entrevistado, assim como as 
soluções propostas. 

As respostas recolhidas devem ser organizadas e 
apresentadas durante as Assembléias Populares locais, estaduais 
e nacional. É uma forma concreta de fazer valer a opinião de um 
número significativo de pessoas, além, é claro, das que estarão 
participando das Assembléias. 
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EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NOS DESTINOS DO PAÍS 

São enormes os desafios para a construção de um Brasil livre, 
justo, soberano e plenamente democrático. Como vimos, nossos 
problemas como povo brasileiro são grandes, seculares e estruturais 
e a classe dominante, embora pequena, é extremamente 
conservadora e aferrada a seus interesses. Os setores populares, 
embora amplamente majoritários e organizados num grande número 
de movimentos, no campo e na cidade, em todas as regiões do 
país, possuem muitas dificuldades para fazer valer seus direitos. 

Nosso sistema político, baseado na chamada "democracia 
representativa", vem mostrando cada vez mais seus limites. As elites 
nacionais e internacionais, com seu poder econômico e político, 
influenciam, controlam ou simplesmente determinam o que devem 
fazer os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Os critérios da representatividade e da igualdade de direitos 
caem por terra frente ao poder avassalador dos recursos econômicos, 
dos /obbies empresariais, das leitur~s dos meios de comunicação 
de massa sempre de acordo com a classe dominante. Junto com o 
poder financeiro, o poder ideológico das elites se infiltra n~s tr~s 
poderes da República e faz deles seus instrumentos de dom1naçao 
de classe. 

Portanto, já é hora de começarmos a pensar e praticar 
alternativas políticas a essa situação, na perspectiva de construção 
do Brasil que queremos. Um instrumento fundamental para essa 
nova construção são as Assembléias Populares - nelas, os setores 
populares poderão exercer livremente seu di~eito à infor_mação, ª? 
debate e à participação nos assuntos que dizem respeito, tanto a 
sua vida cotidiana como à vida nacional. 

O exercício de participação nas Assembléias Populares irá 
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potencializar cada vez mais o povo brasileiro na sua capacidade 
organizativa e na sua formação política. A articulação desta força 
social organizada com mecanismos de intervenção no interior do 
nosso sistema de representação política poderá constituir o 
contrapeso necessário ao poder da burguesia nacional e 
internacional . 

Radicalizar a democracia; defender, garantir e conquistar 
direitos; construir uma nação de acordo com as necessidades e 
anseios das maiorias populares em nosso país - tudo isso será 
possível se inventarmos novas formas de participação popular em 
todo o Brasil. 

Este é o grande desafio colocado diante de nós. 

Março 

PROPOSTAS DE AÇÃO E 
CALENDÁRIO 

08 - Mobilização e luta das Mulheres 

19 e 20 - Dia de Mobilização e resistência contra as guerras e pela 
retirada das tropas militares do Iraque 

Mês intensivo para a coleta de assinaturas da Campanha pelo direito 
ao Plebiscito Popular (Regulamentação do Artigo 14 da Constituição 
Federal) 

Abril 

03 a 09 - Missão de solidariedade e denúncia da situação que se 
encontra o Haiti após a chegada dos militares ao país. 

Encontros Estaduais de Formação, plenárias da Campanha Contra 
a ALCA dentro dos eixos (OMC, ALCA, Livre Comércio, Dívida, 
Amazônia, e Desmilitarização) 

08 a 1 O - V Encontro Nacional de Formadores da Campanha Con
tra a ALCA e o Livre Comércio (Local descentralizado -
São Paulo, Goiânia, Recife e Belém) 

08 a 1 O - 7º Encontro Nacional dos Articuladores/as do Grito dos 
Excluídos - São Paulo 

1 O a 16 - Semana da Ação Mundial contra o neoliberalismo e as 
transnacionais (pichações , ações contra as 
transnacionais, campanha pelo plebiscito, feiras de de
bate com a sociedade). Intensificar no dia 15 de abril. 

15 - Atos nas capitais da Semana de Ação Mundial e 
lançamento da Marcha da Via Campesina (concentração 
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17-

18-

conjunta nas capitais) 

Ato pela Reforma Agrária em Goiânia 

Lançamento da Marcha da Via Campesina e Ato Político 
pela Reforma Agrária e contra o Neoliberalismo - onde 
buscaremos intensificar o debate com a sociedade sobre 
os temas ligados a Reforma Agrária e os eixos da 
Campanha contra a ALCA, Livre Comércio, Dívida e 
outros. 

26 a 30 - Encontro Hemisférico de luta contra o Livre Comércio/ 
ALCA/TLC 's em Cuba 

Maio 
01 - Dia do Trabalhador 

Ato na chegada da Marcha da Via Campesina em Brasília 

Mutirão de consulta ao povo brasileiro - Questionário "Que Brasil 
nós queremos"? 

Junho 
Assembléias populares "Que Brasil nós queremos?" sobre o Modelo 
Econômico nos Municípios 

Julho 
Assembléias populares "Que Brasil nós queremos?" sobre o Modelo 
Econômico nos Municípios 

Agosto 
Assembléias populares "Que Brasil nós queremos?" sobre o Modelo 
Econômico nos Estados 
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Setembro 

Atividades preparatórias para o Grito dos Excluídos e também para 
a Assembléia Popular Nacional 

01 a 07 - Semana da Pátria e Grito dos Excluídos 

19 a 21 - Assembléia Popular Nacional "Que Brasil nós 
queremos?" sobre o Modelo Econômico - Brasília 

Outubro 
12 - Grito dos Excluídos Continental 

12 a 17 - Jornada Mundial das Mulheres 

20 a 23 - Seminário Nacional da 4ª Semana Social Brasileira -
CNBB 

Novembro 
Cúpula das Américas e Cúpula dos Povos das Américas na Argentina 

Dezembro 
Ministerial da OMC em Hong Kong 
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QUESTIONÁRIO PARA O MUTIRÃO DE TRABALHO 
DE BASE "QUE BRASIL NÓS QUEREMOS"? 

CAMPANHA BRASILEIRA CONTRA A ALCA 

Nome do grupo/ pessoa(s): 

Grupo/ família de quantas pessoas: 

Endereço: 

1. Qual é o principal problema daqui da região onde você(s) moram? 

1º 

2º 

32 

4º 

5º 

2. E quais são os 5 principais problemas que o povo brasileiro enfrenta 
hoje? 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
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3. Por que eles acontecem? Qual a causa? 

4. Pelo que você(s) sabe(m) ou ouviram falar, o que o governo tem 
feito para resolver esses problemas? 

5. E se você(s) fosse(m) governo, o que você(s) faria(m) para re
solver esses problemas? 
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6. Pelo que você(s) sabe(m), o que é a ALCA? 

7. Na sua opinião, quem vai se beneficiar mais com o livre comércio 
entre as Américas (ver alternativas abaixo): 
a) o povo do Brasil ( ) b) o povo dos Estados Unidos ( ) 
c) as empresas do Brasil ( ) d) as empresas dos Estados Unidos ( ) 
e) não sabe ( ) 

8. O que você acha que o governo brasileiro deveria fazer em relação 
àALCA? 
a) sair das negociações imediatamente ( ) 
b) seguir negociando ( ) 
c) assinar o acordo da ALCA com os Estados Unidos ( 

9. A Campanha Brasileira contra a ALCA organizou um plebiscito 
em 2002, no qual mais de 1 O milhões de brasileiros votaram, e 90% 
votou contra a ALCA. O que você acha que a Campanha contra a 
ALCA deve fazer de agora em diante? 
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1 O. O Brasil envia todos os anos mais de 50 bilhões de dólares para o 
exterior. Mesmo assim, continuamos devendo 230 bilhões de 
dólares. Portanto, o povo brasileiro já pagou mais do que devia, e 
deveria cobrar essa dívida. O que você acha que se deveria fazer em 
relação à dívida externa? 

Metodologia 
1. Esse questionário é apenas um guia para ajudar o debate das questões, 

informar o povo, e elevar o nível de politização. 
2. Ele pode ser usado em visitas as famílias, nos bairros, ou ser aplicado em 

grupos de debate nas paróquias, sindicatos, igrejas, colégios. 
3. Podemos também organizar grupos de discussão em assembléias e reuniões 

de instâncias de movimentos. 
4. Ele deve ser aplicado durante todo o mês de maio e junho. 
5. Depois de organizado o debate, deve-se ter um grupo por município, para 

reunir as respostas e sistematizar algumas conclusões, para termos um 
"termômetro" sobre o que o povo está pensando. 

6. Devemos apresentar o resultado colhido nesse debate, de forma resumida, 
nas Assembléias Populares municipais que vão acontecer em junho e julho. 

7. Depois, a soma de cada município deve ser apresentada nas Assembléias 
Populares estaduais que acontecerão em agosto. 

8. Em cada município do estado, a Campanha contra a ALGA deve organizar 
um grupo de formadores, que vai analisar as respostas. 

9. O principal é que o questionário seja reproduzido e aplicado no maior número 
possível de espaços e movimentos sociais e no maior número possível de 
municípios e bairros das grandes cidades. 

1 O. Organizar, no município e no estado, um cadastro com nome, endereço e 
e-mail das pessoas ou grupos que participaram para continuar enviando 
material sobre a ALGA. Também devemos mantê-los informados sobre as 
assembléias e mobilizações que ocorrerão nos estados. 
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Assim são os impérios. 
Instalam sanguessugas vorazes 
No flanco dos países subjugados, 
E, gota a gota, dólar a dólar, sugam-lhes 
O ouro, o trabalho, a cultura, a vida. 

Impõem sobre eles pesados tributos, 
Exigindo o cumprimento inflexível 
De leis, metas e acordos unilaterais. 
Com esses e outros mecanismos, 
Arquitetam, por anos e décadas a fio, 
Saques históricos e programados. 

Depois, não satisfeitos ainda com a extorsão, 
Enviam os abutres do FMI e de outros organismos, 
Com pastas e roupas pretas, expressão grave e felina, 
Para triturar e raspar atÉ o último dos ossos 
Toda a carniça que possam encontrar. 

Quando a vítima entra em agonia, 
Ocupam confortavelmente seus tronos, 
Assistindo de cima as turbulências e convulsões 
Das turbas famintas, cegas e insubordinadas 
Que, aos gritos de revolta, vão tomando ruas e praças. 

Do alto de suas torres e mansões, 
Ao abrigo de contas bancárias fabulosas, 
Contemplam indiferentes e a uma segura distância 
O espetáculo da fome e da miséria, do medo e da morte, 
Isentando-se de toda responsabilidade sobre o crime. 

Com olhares de águia assassina, 
Põem-se logo a sobrevoar todo o planeta, 
Degustando com apetite insaciável 
As riquezas e os juros da próxima vítima. 

Pe. Alfredo J. Gonçalves 
Brasília/DF. 21 de dezembro de 2001, 
Em solidariedade com o povo argentino. 

. . . . . . . . . . . . . . . . -.......................................... . 
2 - Auditoria Cidadã da Dívida 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2002 
Porto Alegre - Brasil 

1 - Iniciativa: CAMPANHA JUBILEU SUL 
Coordenação da Auditoria Cidadã da 
Dívida (unafiscobh@alol.com.br) 

2 - Texto: Maria Lucia Fattorelli Carneiro 
3 - Apoio: FISCO FORUM MG (UNAFISCO 

SINDICAL DS/BH, UNAFISCO/MG, 
SINDIFISCO, SINFISCO, SINDIFISP, AAIT, 
AFFEMG, ANFIP-MG), FISCO FORUM RJ, 
ATTAC/MG, PACS, COFECON, 
SINDECON-MG e RJ, SENGE-RJ, 
SINAL-MG, APUBH, UNAFISCO SINDICAL 
(Diretoria Nacional e Delegacias Sindicais 
de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador, Santos, São Paulo, Vitória), 
CREDIFISCO/MG e Instituto Marista. 

4 - Consultoria Técnica: 
Prof. Dércio Garcia Munhoz, 
Prof. Elias Antônio Jorge, 
Prof. Valdemar Servilha, 
Nágela Aparecida Campos, 
Adriano Miglio Porto, 
Roberto Bocaccio Piscitelli. 

5 - Revisão: Maria Auxiliadora Mourão 
Martinez e Jamir Campos de Cerqueira 

6 - Ilustrações: Nivaldo Marques Martins 
7 - Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica: 

Sygno Comunicação & Artes 
8 - Impressão: 

Gráfica Formato Policrom - BH 

Belo Horizonte, 28 dezembro de 2001 . 

O BRASIL PRECISA 
LEVANTAR A CABEÇA E 
CAMINHAR, USUFRUIR DE 
TODAS AS SUAS 
POTENCIALIDADES PARA 
PERMITIR QUE TODOS OS 
seus FILHOS TENHAM 
VIDA DIGNA E ACESSO 
ÀS RIQUEZAS DO PAÍS! 
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1 - Apresentação 
quadro de injustiças sociais em 
nosso País tem-se agravado ano 
a ano, aumentando cada vez mais 
a população dos excluídos, aos 
quais têm sido negados os direi

tos sociais mais básicos, previstos em nossa 
Constituição Federal, artigo 6 °: educação, saú
de, trabalho, lazer, segurança, previdência so
cial, proteção à maternidade e à infância, as
sistência aos desamparados ... 

Ao aprofundar os estudos sobre as cau
sas que levaram o País a acumular essa enor
me dívida social para com os mais pobres, as 
diversas entidades que integram a Campanha 
Jubileu Sul (CNBB/Pastorais Sociais, Cáritas 
Brasileira, MST, CUT, UNE, CMP, CONIC, CESE, 
IAB, CONTAG, FISENGE, REDE BRASIL, 
SINDECON/RJ) chegaram à conclusão de que 
as dívidas públicas - externa e interna - eram 
as responsáveis, as verdadeiras mães gerado
ras da dívida social. 

A fim de popularizar a discussão do tema, a 
Campanha Jubileu Sul realizou o Plebiscito da 
Dívida Externa, na Semana da Pátria do ano 
2000. 

O resultado foi muito importante, apesar do 
boicote da grande mídia e da falta de recursos. 
Intenso trabalho de voluntários permitiu que 
6.030.329 de votos fossem coletados em 
3.444 municípios do País. Mais de 95% des
ses cidadãos votaram NÃO à manutenção do 
acordo com o FMI, NÃO à continuidade do pa
gamento da dívida externa sem a realização da 
auditoria prevista na Constituição Federal de 
1988, e NÃO à destinação de grande parte dos 
recursos orçamentários ao pagamento da dívi
da interna aos especuladores. 

Em respeito ao voto desses cidadãos, a Cam
panha Jubileu Sul aprovou a proposta de reali
zação da "Auditoria Cidadã da Dívida", que visa 
trazer à tona toda a verdade sobre o nosso 
endividamento, levantar documentos e dados 
que demonstrem a ilegitimidade dessas dívidas, 
discutir as conseqüências desastrosas do seu 
impressionante crescimento e pressionar pela 

realização da Auditoria Oficial, prevista na 
Constituição Federal. 

Já existe projeto de lei com esse objetivo no 
Congresso Nacional - PDC nº. 625/2000, mas 
ele está parado há um ano!... 

As esperanças se reacenderam em 
3l/10/200I, quando foi apresentada Proposta 
de Exame da Dívida Externa junto à Comissão 
de Comércio Exterior do Congresso Nacional, 
pelo Deputado Federal Hélio Costa (PMDB-MG). 

Na mesma data em que foi apresentada essa 
Proposta, os jornais publicaram Relatório do 
Banco Mundial registrando a possibilidade de 
o Brasil ter de renegociar a sua dívida externa, 
a exemplo da Argentina. Segundo b§cnicos do 
BIRD, "os atEntados tErroristas rEduziram ain
da mais as pErspEctivas dé crEscimEnto da Eco
nomia global E os paísEs quE mais sofrErão com 
os distúrbios do mErcado dé capitais, na Am?
rica latina, são a ArgEntina E o Brasil, Em vir
tudE da E/Evada dívida ExfErna E dos grandEs 
dtfficits Em conta corrEntE'~ 

Na verdade, o País se encontra altamente 
vulnerável aos humores da economia internaci
onal. É urgente aprofundarmos a discussão 
sobre as causas e razões dessa situação, pois 
estamos diante de um impasse: continuaremos 
convivendo com essa política econômica per
versa, submissa, que se curva aos ditames 
do FMI e privilegia o capital especulativo , ou 
partimos rumo à conquista de nossa verda
deira independência, assumindo postura de 
País soberano e justo. 

A auditoria das dívidas responderá 
algumas perguntas cruciais: 

• Como e por que chegamos a esse ponto? 

• Onde foram efetivamente aplicados os 
recursos captados nos empréstimos? 

• Quanto tomamos emprestado? 
Quanto já pagamos? Ainda devemos? 

Democracia pressupõe informação. 
Povo esclarecido é mais responsável pelo seu próprio destino. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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2 - Retrato do Bra il 

É rico em recursos naturais, humanos e culturais. 
Possui vasta extensão territorial - 8,5 milhões de quilômetros quadrados 
- e extenso litoral - 8 mil quilômetros de belíssimas praias, com enorme potencial 
turístico. 

Suas terras são férteis, com potencial de expansão da área cultivada e da 
produção de alimentos. 
O Brasil produz hoje mais de 90 milhões de toneladas de grãos e exporta 
14 bilhões de dólares em produtos agrícolas e agroindustriais. 

O país detém 14% de toda água doce utilizável do Planeta, além de imensas 
bacias subterrâneas. 

Possuímos a maior e mais diversificada floresta: a Floresta Amazônica, 
que é a região mais cobiçada do mundo pela sua incomparável 
biodiversidade e por suas riquezas ainda não exploradas. 

População considerável - 170 milhões de habitantes - falando a mesma 
língua, o que permite grande integração nacional. 
Somos um povo que desconhece conflitos étnico-raciais significativos. 

O maior parque industrial da América Latina -está no Brasil. Além 
disso, estamos entre os principais líderes nos setores de alimentos, 
têxteis, calçados, siderurgia e equipamentos elétricos. 

Poucos países têm matrizes energéticas tão variadas e 
abundantes. Podemos combinar fontes hidrelétricas com 

termelétricas, eólica, solar e energia a partir da biomassa. 

Até 1998, éramos a 8ª economia do mundo, de acordo 
com o valor do Produto Interno Bruto - PIB. 

Em 2001, passamos para a liª posição. 

\º 
2º 
3º 
Aº 
Sº 
6º 
7º 
8º 
9º 
\0º 
\\º 

dos Un\dOS 
E.sta 
Japão 
p..\Etnanha 
frança 
\ng\atErra 
\tá\\ª ' 
canada 
aras\\ 
cn,na 
E.spanna 
N\É)(\CO 

70SA,3 
4 .8\2,9 
2.09\,7 

\,3A9,\ 
\037,8 
,·02S,A 
·s6S,9 
5A6,S 
542,S 
soA,3 
420,8 

'º 2º 
30 
40 
50 
6º 
70 
8º 
90 
10° 
liº 

Estados Unidos 10.234,9 
Japão 4.129,4 
Alemanha 1.847,3 
Inglaterra 1.392,7 
França 1.299,4 
China 1.172,4 
Itália 1.084,8 
Canadá 721,6 
México 616,5 
Espanha 575,4 
Brasil 522,0 
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Por outro lado ... 
MISÉRIA - 53 milhões de brasileiros, 

vivem abaixo da linha da pobreza, com menos 
de R$BO,OO por mês. 

Ainda se morrem de FOME em nosso 
País, celeiro do mundo. 

Grande parte da população não tem 
acesso à SAÚDE nem à EDUCAÇÃO, como 
prevê a Constituição Federal! 

A saúde pública está cada vez mais 
precária e não atende às necessidades dos 
que não possuem planos de saúde. 

A educação pública é deficitária. Diz-se 
inclusiva, universalista, para todos, mas, na 
verdade, é excludente, pois não prepara o 
cidadão para o trabalho e nem para a 
continuidade dos estudos. 13% da população 
brasileira é analfabeta. 

O Brasil está em posição vergonhosa de 
acordo com o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Ocupa a 69ª posição, 
perdendo para países que detêm riqueza 
muito menor do que o nossa. 

Cresce o processo de favelização, 
principalmente em função do desemprego e do 
subemprego. 

É grande o número de crianças e famílias 
morando nas ruas de nossas cidades - os 
SEM CASA! O déficit habitacional do país é 
de cerca de 6,6 milhões de habitações! 

A condição de vida da população, em 
muitas regiões, é muito ruim, por falta de 
investimento em saneamento básico. 47,2% 
dos brasileiros não contam com rede de 
esgoto e 23% não têm água canalizada. 

r----------------7 
1 Cada dólar investido em 1 

: saneamento gera uma economia de : 
50 dólares, no período de dez 

: anos, em atendimento médico. : 
1 (Antonio C. M. Thame, Gazeta Merc. 20/ 11/200!) 1 
L ________________ J 

r----------------7 
1 Dados do MinlstÉrio da Saúde 1 

1 mostram que, no Brasil, 70% dos 1 

: leitos dos hospitais são ocupados : 

1 
por pessoas que contraíram 

1 
1 moléstias, de uma forma ou de 1 

1 outra, transmitidas pela água. 1 

1 (Antonio C. M. Thame, Gazeta Mercantil 20/ 11/200!) 1 
L ________________ J 

O serviço de segurança pública do País 
está desestruturado, forçando-nos a conviver 
com inaceitáveis índices de VIOL~NCIA 
urbana: 153.000 pessoas morrem por ano no 
Brasil, vítimas da violência. 

Não há justiça na ocupação de nosso 
vasto território. De um lado, temos os maiores 
latifúndios do mundo e, de outro, os SEM 
TERRA. Apenas algumas migalhas do 
Orçamento Federal são destinadas aos 
assentamentos, demonstrando que não há 
política de Reforma Agrária. 

Os dados do desemprego são alarmantes: 
estatísticas mostram que estão fora do 
mercado de trabalho cerca de 14 milhões de 
brasileiros. É importante ressaltar que as 
estatísticas não contam aqueles que 
desistiram de procurar emprego, atingidos 
pela falta de recursos e pela desesperança ... 

É grande o número de profissionais 
submetendo-se a subempregos, em virtude da 
recessão econômica, o que resulta em alta 
rotatividade nos empregos, achatando os 
salários cada vez mais. 

Milhares de empregos deixaram de ser 
criados ou foram extintos em virtude da 
política econômica do governo FHC, que 
incentivou importações e realizou a 
privatização de 

nacionais lucrativas. Essa 
política perversa, que provocou tanto 
desemprego no País, criou milhares de postos 
de trabalho no exterior. 

A produção Industrial do País está em 
declínio e a previsão de crescimento para o 
PIB brasileiro em 2002 é medíocre: apenas 
2%1 Enquanto isso, a China deve crescer 7% 
e a Índia 5,2%1... 

r----------------7 
1 "A taxa média de crescimento no reinado 
1 Cardoso (1995-2002) será de 2,4% ao 
I ano. Esse desempenho justificaria a 

equiparação da era FHC à década 
1 perdida, aquele pesadelo vivido nos anos 
1 80.n (Luiz Gonzaga Belluzzo - Folha de 
1 São Paulo, 16/12/2001) 
L ________________ J 

O descaso 
com o meio 
ambiente é gritante. 
Não há investimento 
nos órgãos responsáveis 
pela fiscalização. Boa parte 
das terras protegidas é presa 
fácil de madeireiras, garimpeiros 
e outros invasores. Além disso, a 
biopirataria, cada vez mais agressiva, 
não é combatida de forma eficaz. 

Também não há justiça fiscal. Para se ter 
idéia da injustiça fiscal, vejamos alguns fatos 
concernentes à tributação: somente os 
impostos indiretos representam 14,1% do 
valor da cesta básica de alimentos e a carga 
tributária representa 34% do nosso PIB. No 
México, que possui PIB semelhante ao nosso, 
a carga tributária é de 16%. 

Os ricos, principalmente empresários do 
sistema financeiro e investidores, conseguem 
se beneficiar por meio de leis tributárias, 
repletas de "brechas" na legislação que lhes 
permitem burlar e fugir dos impostos, 
deixando para a classe trabalhadora, pesada 
tributação na fonte. 

Para complicar tudo isso, a corrupção 
anda solta em vários níveis e, de forma ainda 
mais chocante, na elite política brasileira. 

r----------------7 
1 O Brasil perde, por ano, R$100 bilhões, 
1 nas três esferas administrativas, somente 
I com CORRUPÇÃO! Esse valor é li vezes 

superior aos R$9 bilhões de reais 
1 previstos para investimentos no 
1 Orçamento da União para o ano que vem. 
1 (Jornal "Estado de Minas" de 23/11/2001) 
L ________________ J 

Esse quadro social degradante é 
inaceitável para o País. 

Estamos aquém das nossas 
possibilidades. 

O Brasil tem potencial para nos 
transformar em um povo muito mais feliz . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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3 - Outro Brasil é possível 
Existem várias alternativas de utilização dos recursos do País, que ajudariam a 

desenvolver a economia nacional e a superar a vergonhosa injustiça social. 

Para que tenhamos um outro Brasil é preciso: 

e Defender e recuperar a soberania nacio
nal ; 

• Garantir aos cidadãos os direitos básicos, 
previstos na Constituição Federal, artigo 
6°: educação e cultura , saúde, emprego, 
vestuário, moradia e salários dignos; 

e Adotar regime político que garanta a de
mocracia popular; 

e Praticar política econômica que coloque as 
dívidas sociais acima da dívida financeira; 

e Promover políticas que incluam pobres e 
miseráveis no mercado de trabalho e, con
seqüentemente, no mercado de consumo, 
melhorando as condições de vida da po
pulação e ativando a economia; 

e Incentivar programas de economia solidá
ria, permitindo a inserção das comunida
des excluídas do processo produtivo, a 
partir das oportunidades e riquezas lo
cais; 

e Proteger e incentivar a indústria nacio
nal, através de políticas que estimulem a 
produção e a geração de empregos; 

e Garantir escola pública de qualidade aos 
brasileiros, para que possam exercer ver
dadeiramente a cidadania; 

e Garantir atendimento médico-hospitalar de 
qualidade para todos os brasileiros, espe
cialmente aos mais carentes; 

e Elaborar uma legislação tributária que pro
mova justiça fiscal e distribuição de renda. 
É preciso: desonerar a classe trabalhado
ra, regulamentar o imposto sobre as gran
des fortunas e suprimir as injustiças exis
tentes na legislação atual; 

e Controlar o capital financeiro e limitar as 
taxas de juros; 

e Prestar conta à sociedade dos recursos obti-

dos, para que esta possa exercer o controle 
social sobre a dívida pública; 

e Implementar política agrária justa, que evite 
o êxodo rural; 

• Proteger o meio ambiente e controlar especi
almente nossa rica biodiversidade, e paten
tes fitoterápicas; 

e Democratizar os meios de comunicação; 
e Reverter a privatização das empresas estra

tégicas; 
e Garantir o investimento em infra-estrutura, 

especialmente geração de energia elétrica e 
saneamento básico. 

e Fortalecer os órgãos públicos, de forma a 
garantir prestação de serviço público de 
qualidade à população. 

O objetivo maior de toda nação deve ser a felicidade de seus filhos. 
Para tanto, é necessário buscar desenvolvimento real, 

com distribuição justa das suas riquezas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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4 - Por que isso não é realidade? 
É porque: 

1°) Nossa riqueza estão concentrada nas mãos de poucos. 
Não há justiça na sua distribuição. Em 1999, os 50% mais pobres ficavam com apenas 14% da 
renda nacional. Por outro lado, os 10% mais ricos detinham a metade da riqueza do País. 

2°) A dívida pública (Interna e Externa) está consumindo a maioria dos recursos públicos. 

DÍVIDA PÚBLICA. CENTRO DE TODA 
POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO 

Atualmente, grande parte dos recursos orçamentários é destinada ao pagamento da dívida 
pública, em detrimento dos investimentos necessários para atenuar a enorme "dívida social". 

Veja alguns dados do Orçamento da União para o ano 2001: 

ITENS 
SELECIONADOS 

ORCAMENTO DA UNIÃO - 2001 
PREVISÃO 
PARA O ANO 
(VALORES EM 
BILHÕES DE REAIS) 

Juros e encargos da Dívida ......................... ................................... 71,6 
Amortização da Dívida .................................................................... 70,6 
SERVIÇO DA DÍVIDA ..................................................................... 142,2 

Correspondência 
entre o valor 
destinado à dívida 
e aos Minis1Érios 

Ministério da Saúde .......................................................................... 25,9 ............................................. 66 dias 
Ministério da Educação ..................................................................... 17,9 ............................................. 45 dias 
Ministério da Agricultura e Abastecimento .......................... 6 ,0 ............................................... 15 dias 
Ministério das Minas e Energia .................................................... 4,3 ................................................. 11 dias 
Ministério da Ciência e Tecnologia .............................................. 2,5 ................................................ 6 dias 
Ministério do Desenvolvimento Agrário ................................... 2,2 ................................................ 5 dias 
Ministério do Meio Ambiente ............................................................ 1,2 ................................................ 3 dias 
Ministério da Cultura ........................................................................... 0,4 ..................................................... 1 dia 
Outros itens ................................... ................................................. _ ...... 215,9 
Total Orçamento .............................................................................. 418,5 

Fontt:: St:ert:taria do Tt:souro Nacional {SIAFI -GEINC/CCONT/STN} 

A supremacia dos gastos com a dívida pública demonstra claramente qual é a prioridade 
desse governo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

110 OrçamEnto da União tEm Erro dE origEm1 pois partE da nECEssidadE dE 
produzir suf}Erávits primários E cumprir as mEtas EstabEIEcidas PEio FMt 

o quE /hE dá uma visão financista E não social 11 

(Dep. Fed. Sérgio Miranda PCdoB-MG) 
: ........................................................ . 
·······································~··!··!··!····J~····· Aud1tor1a Cidada da D1V1da - 11 



RESGATE Hl5TÓRICO 

Desde o "descobrimento", o Brasil tem sido 
espoliado. Já levaram muito ouro, prata, pau
brasil e minério. Mutilaram nossas montanhas, 
devastaram florestas e se apoderaram "de ri
quezas naturais sem qualquer cerimônia. Popu
lações inteiras de índios, os verdadeiros donos 
desta terra invadida há SOO anos, foram dizi
madas ... 

Todos esses absurdos foram praticados 
com ç, consentimento da elite social do País, nas 
mãos de quem se concentrava a riqueza e o po
der de decisão. Mais recentemente, essa mes
ma elite permitiu que estatais (a maioria delas 
lucrativas, que levamos anos construindo e ou
tros tantos saneando) fossem privatizadas, 
através da consumação de um dos processos 
de desestatização mais acelerados e drásticos 
de que se tem notícia no mundo; praticamente 
uma rifa irresponsável do nosso patrimônio 
público! 

Nos dias atuais, a espoliação continua sob 
forma de DÍVIDA FINANCEIRA, interna e exter
na. 

A elevada DÍVIDA PÚBLICA nos torna ex
tremamente vulneráveis e DEPENDENTES, com
prometendo nossa soberania, além de estar 
crescendo em ritmo acelerado. 

Em novembro de 2001, a Dívida Externa 
alcançou 2J7 bilhões de dólares e a Dívida In
terna, 675 bilhões de reaisl 

O governo brasileiro tem dado fiel e estrito 
cumprimento às metas estabelecidas pelo FMI. 
Foi tão obediente que algumas metas foram 
suplantadas, como a do superávit primário: pre
cisava economizar 40,2 bilhões de reais para 

pagar juros, em cumprimento ao acordo com o 
FMI. Economizou R$46,6 bilhões - R$6,4 bi
lhões a mais - às custas do sacrifício de diver
sos projetos sociais e irresponsável freio em in
vestimentos e gastos públicos importantes. 

Enquanto honra a vultosa dívida financeira, 
dá um verdadeiro calote na dívida social, con
denando milhões de brasileiros à completa ex
clusão social. 

DÍVIDA EXTERNA 

A história do endividamento externo bra
sileiro se inicia com uma grande infãmia: por 
ocasião de nossa "Independência", no ano de 
1822, as elites dirigentes assumiram uma dívi
da de 1,3 milhão de libras esterlinas que Portu
gal havia contraído junto à Inglaterra, exata
mente para lutar contra a nossa independên
cia! 

A partir de então, a dívida sempre aumen
tou, embora, ao longo dos anos, a remessa de 
recursos do Brasil para o exterior tenha repre
sentado uma verdadeira sangria. 

No ano de 1931, no governo Getúlio Vargas, 
houve a primeira "Auditoria da Dívida Externa 
Brasileira", que apurou diversas irregularida
des: 
• Somente 40% dos contratos encontravam

se devidamente documentados! 
e Os valores reais das remessas eram 

ignorados! 
• Não havia contabilização regular da dívida 

externa federal! 
e As condições dos empréstimos efetuados 

eram onerosas, contendo inclusive cláusulas 
vexatórias, que permitiam ao banqueiro 
internacional cobrar, por suas próprias 
mãos, os impostos, no caso de falta de 
pagamento! 

Na época, houve uma suspensão de paga
mentos e considerável redução da dívida. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DÉCADA DE 70 

Representou um dos períodos mais críticos 
no crescimento do endividamento externo bra
sileiro: havia grande volume de recursos nas 
mãos dos banqueiros internacionais, em virtu
de da transferência para o setor financeiro do 
grande volume de lucros auferidos pelos paí
ses produtores de petróleo. Em razão da explo
siva alta de preços do produto no mercado in
ternacional. Esses recursos foram oferecidos 
aos países em desenvolvimento, inclusive ao 
Brasil, com taxa de juros baixas e atraentes, 
incentivando o endividamento de países caren
tes de recursos. No final da década, decisão uni
lateral dos Estados Unidos elevou as taxas de 
juros internacionais para mais de 20% ao ano, 
aumentando absurdamente as obrigações do 
País para com o exterior. Isso nos obrigou a 
tomar muitos empréstimos apenas para pagar 
os juros, fazendo com que o montante da 
dívida crescesse como uma bola de neve. 

DÉCADA DE 80 

Batizada como "década perdida", quando 
praticamente todos os empréstimos tomados 
foram utilizados para o pagamento dos 
extorsivos juros que os credores internacionais 
nos exigiam. 

• 
• 

RELATÓRIO FHC 
•••••••••••••••••••••• • 

• 
: "A situação QUE ora vivEmos - arrocho : 
• salarial dirEto dos traba/hadorEs do sEtor • 
: público E indirEto dE toda a força dE : 
• trabalho, submissão da polltica : • 
• Econômica às rEgras E monitoramEnto do • 
: FMI, acomodação aos intErESSES dos : 
: grandEs bancos intErnacionais, Etc - não : 
• passa dE uma EncEnação da inEQulvoca : 
• • dEmonstração da falta dE govErno no • 
: Pais." : 
• {SEnador FErnando HEnriquE Cardoso} • 
• • •••••••••••••••••••••• 

• 
• 

A co-responsabilidade dos credores inter
nacionais, bem como a alta de juros, por deci
são do governo americano, foram objeto de 
vários questionamentos, especialmente por par
te de FHC, quando Senador e Relator da Comis
são Especial formada em 1987 para analisar a 
moratória decretada pelo governo brasileiro. 
FHC afirmou que ''. .. a crisE da dívida ExfErna 

do TErcEiro Mundo EnvolvE a co-rEsponsabi/i
dadE dos dEVEdorEs E dos crEdorEs': e ainda 
''. .. 1/ 4 da dívida ExtErna brasi/Eira rEfErE-SE a 
juros sobrE juros, sEm qua/quEr contrapartida 
rEa! dE bEns E sErviços para o país." 

A conclusão de FHC foi categórica e prova 
que ele tinha plena consciência da situação e 
nada fez para modificá-la nesses sete anos de 
seu "governo". 

LEGALIDADE E OFENSA AO 
PATRIMÔNIO MORAL 

Outros questionamentos de ordem jurídica 
e legal foram levantados pelo Senador Severo 
Gomes, primeiro Relator da Comissão de 1989, 
encarregada da Auditoria prevista na Cons
tituição Federal. Examinando os acordos da 
dívida brasileira, o Senador constatou a exis
tência de cláusulas abusivas, como a de "Re
núncia antecipada a qualquer alegação de 
soberania". Nas palavras do ilustre Senador: 

•••••••••••••••••••••• 
• • 
• • 
• "SEm qua/quEr sombra dE dúvida, aqui Está • 
: o ponto mais Espantoso dos Acordos. DE : 
: notar, aliás, a grossEria dos crEdorEs, ou a : 
• pusi/animidadE dos nEgociadorEs • 
• • • brasi/Eiros, admitindo uma cláusula quE, • 
: sobrE fErir os brios nacionais, É : 

: fundamEnta!mEntE inútil, no contExto da : 
• nEgociação ... Esta cláusula rEtrata um • 
: Brasil dE joElhos, sEm brios poupados, : 
• inErmE E inErtE, imolado à • • • • irrEsponsabilidadE dos QUE nEgociaram • 
: Em SEU nomE E à cupidEZ dE SEUS : 
• cl'EdorEs. Pof'Ém, nada há dE sEr dito sobrE • 
: Essa ndanda cláusula mais ExprEssivo do : 
: quE o próprio ilustríssimo Ministro 5Eabra : 
: FagundEs já fEz: 'EstE fato, dE o Brasil : 
• rEnunciar Exp/icitamEntE a a!Egar a sua • 
• • • sobErania, faz dEstE documEnto talvEz o • 
: mais trisiE da História política do País. : 
• Nunca Encontré, Em todos os documEntos • 
• • • históricos do Brasil, nada quE SE parECESSE • 
: com ESSE documEnto, porquE rEnúncia dE : 
: sobErania talvEZ nós tEnhamos tido : 
• rEnúncias iguais, mas uma rEnúncia • 

• : dEclarada à sobErania do Pais É a • 
: primEira VEZ QUE consta dE um documEnto, : 
• para mim histórico. EstE mE parffE um dos • 
: fatos mais gravEs, dE quE somos : 
• contEmporânEos'." : • • (Senador Severo Gomes) 
• 
• •••••••••••••••••••••• 

• 
• 
• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CONCLUSÃO DA COMISSÃO 
DE 1989 

O Relat ório Final dessa Comissão Mista foi 
de autoria do Deputado Federa l Lu iz Salomão, 
que ressaltou a possibilidade de reduzir o mon
tante da dív ida externa, deduzindo-se do prin
cipal consignado pelos bancos que empresta
ram a j uros f lutuantes o excedente em relação 
as taxas praticadas quando da contratação 
desses empréstimos. Em simulações do Banco 
Centra l, essa diferença foi estimada em 34 a 
62 bilhões de dólares. 

Também considerou ind ispensável a reto
mada das investigações E dos processos j udi
ciais tendentes a recuperar as perdas prove
nientes de fraudes E negócios ilícitos, a res
ponsabil izar pena lmente os inf lat ores, bem 
como repatriar as divisas evadidas clandesti
namente. 

Nas palavras do próprio deputado: ·Maner 
bras imf}Ediram quE o rElatório fossE votado 

na Comissão Mista ... SEm o apolo da maioria 
da Comissão, o parEcEr foi /Evado a ExamE 
do PIEnário do CongrEsso ... os partidos ma
joritários na Câmara E no SEnado optaram 
pEla omissão." 

ACORDO BOM PARA 
BANQUEIROS E RENTISTAS 

Esses E outros quest ionamentos foram ig
norados nas negociações posteriores de nos
s a d ív ida ext erna , qu e culminaram na 
concretização de um grande acordo, no ano de 
1994 , quando se trocou a dívida antiga, forma
lizada em contratos, por bônus (títulos públi
cos) , processo que rece beu o nom e de 
"securitização". Na prática, houve efetivo au
mento dos pagament os, além da pulverização 
dos c r edores, agravam ento da nos sa 
vulnerabilidade às oscilações do mercado inter
nacional E exacerbação do processo de depen
dência. 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 
(VALORES EM BILHÕES DE DÓLARES) 

ANO DÍVIDA EXTERNA TOTAL PAGAMENTOS EFETUADOS 

Juros Amortizações 

1981 ............. , ....................... ........... 73,96 ............. ........................................ 9 ,16 ................... .................. ... 6 ,24 

1982 ........... , ........... ....................... 85,30 ····································· ................ 11 ,35 ................... , .................... 6,95 

1983 ···········•·································· 93,56 ..... ..... .......................................... 9 ,55 ................... ............ ........ 6 ,86 

1984 .......... . ............... ................. 102,04 ····································· ............. 10,20 ................... ····················· 6 ,47 
1985 ............................................... 105,17 ······· ······· ···· ·································· 9,66 .................. , .................... 8 ,49 
1986 ............................... ................ 111 ,20 ... .... ................... ..... ................ ..... 9 ,33 ............ ...... ············· ···· ··· ·· 11 ,55 
1987 ........... ............................... ...... 121,19 ............................... ...... ............... 8 ,79 ..................................... 13,82 

1988 ................................................. 113,5 .................................... ············· 19,83 .................. ........ ............ 17,09 

1989 ........... ........................ .............. 115,5 ................ .................... .............. 19,63 ·················· ................... 14,55 
1990 ............................................... 123,4 ............................................... 49,75 ................... .................... 8 ,83 

1991 ............. ............... .................... 123,91 .................................... .............. 8 ,62 ·················· ····· ················ 7,83 
1992 ............................. ............... 135,95 .................................... ................ 7,25 .......... ........ · ................. .... 8 ,57 

1993 ........................ .................... 145,73 .................................................. 8 ,28 ·················· ............. ....... 9 ,98 

1994 ..................... ...................... 148,29 .................................... ... ............ 6 ,34 ·················· ··················· 50,41 
1995 ....... .... ................................. 159,26 .................................................... 8 ,16 ....................................... 11 ,02 

1996 ............................................ 179,94 .................................................. 9 ,84 .................. ..... .... ........... 14,27 

1997 ... ......................................... 199,99 ................................................. 10,39 .................. ················· 28,70 
1998 ........................................... 241,64 ................................ .... ............... 11,95 .................. ·················· 33,59 

1999 ........... ······························ ··· 241,47 .................................... .............. 15,24 ·················· ..... ..... ......... 49,12 

2000 ..... .... ································· 236,16 ............................. ..................... 13,97 ......... ......... ·················· · 31 ,69 

FONTE: Bo!Etins do Banco CEntral E REvista Conjuntura Econômica 
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DÉCADA DE 90 

O endividamento externo na década de 90 
tem características peculiares E resulta da ado
ção pelo governo, de medidas, que provocaram 
incontroláv el E acelerado crescimento do 
endividamento interno. 

É preciso ressaltar ainda que não é apenas 
o valor da dívida externa que influencia no grau 
de vulnerabilidade do País. Há que ser levado 

em consideração o conjunto de compromissos 
para com o exterior, denominado Passivo Ex
terno Líquido, que atingiu a cifra de 360 bi
lhões de dólares em dezembro de 2000. Adi
mensão do passivo externo influencia no cálcu
lo do risco atribuído ao país E, conse
quentemente, provoca elevação nas taxas de 
juros, agravando ainda mais o quadro de 
vulnerabilidade externa. 

(Ver Quadro na página 14) 

Quanto mais se paga, mais se devei 

O montante dos juros E amortizações pagos durante as duas últimas décadas, totaliza 542,83 
bilhões de dólares. Mesmo assim, a dívida externa mais que triplicou no mesmo período, saltando 
de 73,96 em 1981 para 236,16 bilhões de dólares no ano 2000. Isso demonstra a falência da 
política econômica que tanto tem sacrificado a sociedade, privilegiando o pagamento da dívida. 

DÍVIDA INTERNA 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (em títulos públicos) 

ANO Valor 
(bilhões de reais) 

1994 ............. ......... ..................... 59,4 

Crescimento 
Anual 

Crescimento 
Acumulado 

1995 ··· ····· ·············· ···················· 84,6 ······················ ··· ··············· 42% ············· ······· ·································· ······ 42% 
1996 ............................................ 117,8 ....................... ................. 39% ........................................................... 98% 

1997 .......... ............................... 225,7 ···· ·················· ................. 92% .................... ····· ······························· 280% 
1998 ...................... .................. 343,8 ...................... .................. 52% ...................................... ...... ............ 479% 

1999 ...................... ················· 464,7 ······················· ················· 35% .......... ........... ....... ............................. 682% 

2000 .................... ·················· 555,9 ······················ ·················· 20% ····················· ···································· 836% 
AtÉ nov/2001 ....................... 675,0 ........................................... 21% ............................................... ....... 1.036% 

FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central 

Esse aumento absurdo da dívida interna 
decorreu das medidas implementadas pelo go
verno brasileiro, buscando a "estabilização" 
da moeda, que lhe rendeu enormes frutos po
líticos, mas está custando muito caro à na
ção. 

As· principais medidas foram: 

1- Elevação substancial das taxas de 
juros Internas, aumentando a diferença 
entre as praticadas dentro E fora do Bra
sil, com o objetivo de atrair capital estran
geiro especulativo, base de sustentação do 
Plano Real. Essa medida nos tornou extre
mamente vulneráveis, provocando: 
a) crescimento exponencial da dívida pública 

(veja quadro acima). 

b) redução da confiança internacional, pois, 
quanto maiores as taxas de juros pratica
das, menor a possibilidade de o País con
seguir sustentar essa ciranda ao longo do 
tempo. 

Essa política ainda estimulou grandes Em
presas nacionais E instituições financeiras, 
principalmente até 1999, a se endividarem em 
dólares, provocando o crescimento ainda 
maior da dívida externa privada, E da dívida 
interna pública, uma vez que, para obter os 
recursos E efetuar troca de moeda estrangei
ra por nacional , o Banco Central tem de emi
tir títulos da dívida interna; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • Auditoria Cidadã da Dívida - 15 



2- Abertura indiscriminada dos por
tos aos produtos estrangeiros, mediante 
redução de tarifas alfandegárias que 
protegiam a indústria nacional. 

3- Manutenção do cambio artificial
mente valorizado por muito tempo, o que 
provocou incontáveis preju ízos ao Pa ís , na 
medida em que desestimulou as exporta
ções - fonte saudável de se obter recursos 
no exterior - e incentivou indevidamente as 
importações. Com o dólar " barato", os pro
dutos importados chegavam aqu i a preços 
bem atraentes , forçando baixa de preço 
dos produtos nacionais e inviabilizando d i
versas indústrias, principalmen-
te as menores. 

4- Redução do papel do 
Estado na economia, atra
vés da implementação de 
um dos mais agressivos e 
acelerados processos de 
privatização do mundo, en
tregando, a preços irrisóri
os, o patrimônio de setores 
estratégicos. Mu itas em
presas foram vendi
das a estrangeiros , 
que passaram a ad
quirir parcela con
siderável de seus 
insumos no exte
r ior, bem como 
remeter lucros 
para seus paí
ses , aumentan
do nossa necessi
dade de divisas (moeda 
estrangeira). Ressalte-se 
ainda que várias vendas de 
empresas estatais foram 
viabilizadas com financia
mento do BNDES - Banco 
Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social ; 

5- Produção de 
superávits primários, através do aume 
to da carga tributária de forma perversa, 
aumentando os tributos indiretos que one
ram até a cesta básica, mas de forma não 
transparente à população e do corte de 
gastos públicos, a fim de garantir o paga
mento dos juros da dívida. 

Além dessas medidas, outros fatos influ-

enciaram no crescimento da dívida interna, 
tais como: 

A) saneamento das empresas públicas 
- medida que visou tornar as empresas 
públicas mais enxutas, lucrativas e 
atraentes, fazendo com que o processo de 
privatização fosse tão rápido; 

B) assunção de dívidas dos Estados e 
Municípios, com grande transferência de 
recursos para o setor financeiro, uma 
vez que houve resgate de títulos podres, 
negociados com enorme deságio no 
mercado, pelo valor integral de face; e 

C) programas de 
socorro aos bancos 
privados (PROER 1) e, 
mais recentemente, aos 
bancos públicos (PROER 
li) . 

A DÍVIDA AFETA 
DIRETAMENTE A 
VIDA DO CIDADÃO 

O endividamento brasi-
1 ei ro alcança patamares 
altíssimos e cresce em rit
mo acelerado. 

Essa situação afeta a 
vida de todo cidadão bra
sileiro, na medida em que 
o comprometimento dos 
orçamentos públicos com 
a dívida ameaça perigo
samente o atendimento às 
necessidades básicas da 
sociedade. 

é por causa da 
dívida que: 

• os st:rviços públicos dt: 
saúdt:, Educação, 

s1:gurança E outros 1:stão st:ndo 
dt:smontados a cada dia; 

• os apost:ntados E os s1:rvidor1:s públicos 
1:stão t1:ndo suas pt:nsõt:s E v1:ncim1:ntos 
arrochados; 

• os inv1:stim1:ntos públicos 1:stão 
suspt:nsos; 
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• o númt:ro dt: d1:s1:mpr1:gados cr1:sc1: a 
cada dia, porqut: os govt:rnos, nos trtffs 
nívt:is, obt:dt:et:ndo à lt:i dt: 
Rt:sponsabilidadt: Fiscal, não Um 
rt:cursos para abrir E 1:stimular postos dt: 
trabalho; 

• o País não tt:m 
inv1:stido t:m pt:squisas 
cit:ntífico-tt:enológicas; 

• a qua/idadt: do 1:nsino 
público piora a cada ano, 
condt:nando o país à ignorância E 
ao subd1:s1:nvolvim1:nto; 

• o gov1:rno 1:stá privatizando as 
1:mpr1:sas públicas, isto É, 1:ntr1:gando
as, a prt:ços irrisórios, à iniciativa 
privada 1:strangt:ira dt:pois dt: 
sant:á-las t: modt:rnizá-las com 
dinht:iro do BNDES; 

• nossa sobt:rania 1:stá amt:açada ... 

OPÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO 

A opção do governo brasileiro de se sub
meter às imposições do FMI, seguindo à risca 
o receituário recessivo que determina 
enxugamento dos gastos públicos, abertura 
comercial, privatizações e elevação das taxas 
de juros, tem agravado a situação do País e 
coloca em risco a nossa soberania. 

Cabe ressaltar aqui a grande contradi
ção a que assistimos hoje, diante da crise eco
nômica mundial. 

e A grande potência mundial - Estados Uni
dos - acompanhada pelos países mais de
senvolvidos, Inglaterra e França por exem
plo, tem procurado seguir u_ma política eco
nômica considerada SAUDAVEL, adotando 
medidas que visam o fortalecimento de sua 
economia. 

e Por outro lado, a política econômica prati
cada pelo governo brasileiro, principalmen
te por imposição do FMI, cujo maior sócio e 
mandante são os Estados Unidos, segue na 
contramão. Vejamos o paralelo na página 
seguinte: 
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Medidas adotadas pelo 
governo brasileiro 

1. Aumento das taxas de juros - No início 
do ano, a taxa básica de juros brasileira 
era de 16,5%. De junho a1É novembro de 
200I alcança 19%, uma das maiores do 
Planeta! 

2. Enxugamento dos investimentos e 
gastos públicos, para cumprir as 
metas de superávit fiscal impostas pelo 
FMI e garantir o pagamento dos juros 
da dívida pública; 

3. Aumento da carga tributária, que já 
alcança o absurdo patamar de 34% do 
PIB, desacelerando ainda mais a 
economia; 

4. Abertura indiscriminada e unilateral 
dos portos, fazendo crescer as 
importações, acirrando-se a competição 
dos importados com os produtos 
nacionais, com o objetivo de baixar os 
preços e reduzir a inflação. Essa medida 
rendeu polpudos frutos políticos ao 
governo atual, mas arrebentou inúmeras 
indústrias nacionais e provocou enorme 
desemprego no País, além de influenciar 
negativamente em nosso Balanço de 
Pagamentos. 

Medidas adotadas pelo 
governo dos Estados Unidos 

1. Redução drástica das taxas de juros: 
no início do ano, a taxa de juros 
americana era de 6 ,5% e em novembro 
de 2001 alcança 1,8%; 

2. Aumento dos gastos públicos, 
promovendo investimentos e 
viabilizando diversas ações, a fim de 
aquecer a economia. 

3. Redução de Impostos, a fim de permitir 
aumento do volume de recursos nas 
mãos da população, para garantir 
aumento do consumo interno; 

4. Política de rígido controle das 
importações, através de barreiras 
tarifárias e não tarifárias, aplicação de 
sanções a produtos importados e 
adoção de medidas de proteção à 
indústria nacional. 

DÁ PARA ENTENDER ? 

A política econômica adotada 
pelo atual governo tem sido 

boa para quem? ... 
"O setor financeiro foi o que mais 

se beneficiou nos sete anos de governo FHC. Os bancos aumentam com facilidade 
o preço dos serviços prestados, o que explica as altíssimas margens de lucro. " 

(Revista " Isto É"- n°1675) 
"Quem aplicou R$100 na poupança em agosto de 94, tem hoje, R$324". 

Quem pediu emprestado a mesma quantia, deve R$160 mil." 
(Revista " Isto É"- n°1675) 

O Saco sem fundo 
A mesma quantia de R$100 corrigido pelo índice da 
poupança (linha verde) e pelos juros cobrados no 

cheque especial (linha vermelha) 
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5 - Dependência 
O processo de endividamento tem sido uma 

forma de manter os países subdesenvolvidos 
eternamente dependentes, reféns do capital 
especulativo. 

O ALCA - Acordo de Livre Comércio das 
Américas - proposto e articulado pelos Esta
dos Unidos, é o coroamento final dos manda
mentos do "Consenso de Washington" e consti
tui enorme ameaça aos países endividados, pois, 
caso implementado, vai piorar ainda mais a si
tuação de dependência e agravará os proble
mas sociais. 

Exemplo vivo e recente dos danos que esse 
processo pode causar é a Argentina. O gover
no da Argentina 
seguiu à risca os 
mandamentos do 
"Consenso de 
Washington": 
privatizou tudo, 
liberou as impor
tações de forma 
indiscriminada e se 
entregou ao capital ex-
terno, atrelando o valor do peso 
argentino ao dólar americano e 
desorganizando por completo ~ 
sua economia. O resultado foi 
desastroso: explosão da dívida pública, com
prometimento do futuro do país e extrema de
pendência. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • "O ALCA É o tiro final QUE Está • 
: sEndo prEparado para Eliminar • 

• 
• a sobErania brasilEira". • 

• : (Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães) • 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A situação atual da Argentina está sendo con
siderada como uma catástrofe: a economia está 
em flagrante queda livre; a política vive crise sem 
precedentes e desemprego recorde. Juntamente 
com o alastramento da pobreza e da miséria au
mentam o clima de desespero da população, pro
vocando degradação e revolta social. 

Enfrentando simultaneamente queda na ar
recadação tributária e aumento dos compromis
sos com o endividamento, em função do 
elevadíssimo risco atribuído ao país, o governo 
argentino tem sido obrigado a enxugar todos 

os gastos públicos, promovendo, inclusive, re
dução dos salários dos servidores públicos e 
dos proventos dos aposentados. 

Diante da situação desesperadora em que 
se encontra a Argentina, o primeiro a lhe vi
rar as costas foi o próprio FMI, que nega no
vos empréstimos. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: "É improvávEI QUE os Estados Unidos : 
• apóiEm o pEdido da ArgEntina dE nova • 
: ajuda ao FMI' : 
• Paul O'Neil, Secretário de Tesouro dos • 
: Estados Unidos (Folha de SP, 01/11/2001) : 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Depreende-se que o país caiu no engodo da 
abertura comercial, privatização e dolarização, 
obedecendo passo a passo às definições de 
Washington. Quando tudo deu errado, os man
dantes deram-lhe as costas ... 

No Brasil, para honrar compromissos com 
o pagamento de juros, importações e remessa 
de lucros e dividendos ao exterior, a dependên
cia de capital externo tem crescido a cada ano. 
Por isso, o governo brasileiro teve que recorrer 
novamente ao FMI, submetendo-se às suas exi
gências ... 

A dependência econômica gera dependên
cia política, na medida em que os credores e 
os organismos financeiros internacionais nos 
impõem metas a serem cumpridas, 
engessando os governos e direcionando as 
decisões políticas. 

A enorme dependência de capital externo nos 
torna altamente vulneráveis, ou seja, qualquer 
mudança no cenário econômico internacional se 
reflete em nossa economia e nos afeta direta
mente. Essa fragilidade se torna muito perigo
sa no momento atual, quando os principais pa
íses do mundo enfrentam crises em suas eco
nomias e, para complicar ainda mais, os Esta
dos Unidos trava guerra contra o terrorismo, e 
ataca o Afeganistão, criando situação de gran
de incerteza. 

Diante desse quadro, os fluxos de investi
mentos para países que lutam para crescer, 
como o Brasil, se reduzem drasticamente. Se 
nossos compromissos já foram assumidos, e 
os recursos externos não vêm, como os honra
remos? 

Os investidores sabem de nossas dificulda
des e, por isso, atribuem altas taxas de risco 
ao Brasil, fazendo os juros crescerem, oneran
do ainda mais as nossas obrigações. Parece que 
estamos encurralados. 
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6 - Qual é a saída 
Em primeiro lugar, é preciso abrir essa "caixa preta da dívida" 

e tomar conhecimento da verdade.. 
As perguntas que todo cidadão brasllelro deve fazer, 

diante do quadro atual, são: 

• Como e por que 
chegamos a este ponto? 

e De onde veio toda essa 
dívida pública? 

• Quem contraiu tantos 
empréstimos? 

e Onde foram aplicados 
os recursos? 

• O que o povo lucrou com 
esse endividamento? 

Para responder clara
mente a essas questões e a 
tantas outras, propomos a 
realização de uma Auditoria 
Cidadã da Dívida, que reve
lará toda a verdade sobre o 
processo de endividamento 
e as possibilidades de redu
ção do montante das dívidas 
interna e externa. 

No Brasil, o momento é 
mais que apropriado para 
essa Auditoria, pois o pró
prio Banco Central anunciou, 
em setembro de 2 0 01, um 
"erro" de 32,7 bilhões de 
dólares no montante de nos-
sa dívida externa. Os dire-
tores do Banco Central declararam que parte da diferença era decorrente da utilização de novo 
critÉrio para a classificação de empréstimos, e a outra parte se referia a dívidas já pagas e não 
captadas pelos s istemas do órgão. Há tantas dúvidas sobre esse procedimento que ele mereceu 
requerimento de informações - SF RQS nº 6 28/2001, de 25.10.2001 - do Senador Eduardo Suplicy 
(PT-SP) ao Ministro da Fazenda. 

Acreditamos que a Auditoria da Dívida será um importante passo na busca de nossa verdadei
ra independência e no resgate de nossa soberania, seriamente comprometida em função do proces
so de endividamento a que as elites políticas nacionais e internacionais nos submeteram. 
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7 - Por que defendemos a 
Auditoria da Dívida 

A auditoria cidadã da dívida pretende dis
secar todos os fatos já relatados e esclare
cer a verdadeira natureza da dívida. Apenas 
para citar alguns questionamentos: 

1) Os números do endividamento são uma 
caixa preta: quanto, efetivamente, tomamos 
emprest ado? qual a destinação dos 
recursos? quanto já pagamos? por que 
temos taxas de juros tão altas? 

2) Quais foram os negociadores da dívida nos 
últimos 30 anos e quem assinou os 
diversos cont ratos e acordos? 

3) A que se destinaram os novos empréstimos 
nos últimos 7 anos? 

4) É possível verificar a existência efetiva do 
ingresso dos recursos? 

5) A dívida é um mecanismo de promoção do 
desenvolvimento nacional, possibilitando 
recursos para investimentos essenciais, ou 
é mecanismo de transferência dos 
escassos recursos dos países mais pobres 

para a elite endinheirada dos países 
mais ricos? 

6) Quanto efetivamente está entrando 
e saindo do país como capital 
especulativo camuflado sob o nome de 
"investimento direto"? 

7) Quem são os detentores dos títulos 
da dívida pública brasileira e, portanto, 
os beneficiários dos juros mais altos 
do planeta? 

8) Qual a porcentagem da nossa 
produção que é destinada ao 
pagamento de juros? 

9) Em que montante o País vem sendo 
onerado, ao longo dos anos, com 
elevadas "taxas de risco" estipuladas 
unilateralmente pelos credores ? Se o 
"risco" não se efetivou, entendemos que 
estas parcelas deveriam ser 

consideradas como pagamento antecipado 
do pr incipal. Na verdade, estas elevadas 
taxas de risco sempre fizeram parte de 
uma estratÉgia de espoliação! 

10) Por que foram eliminados os mecanismos 
de controle institucional dos capitais 
especulativos, especialmente a partir de 
1991? 

li) A razão para a grande crise que estamos 
enfrentando realmente decorre de fatores 
externos (agora se diz que a culpa é da 
crise Argentina; antes foram Rússia, 
México, Coréia etc), ou se trata de total 
falta de controle sobre o crescimento das 
nossas dívidas e do nosso passivo 
externo? 

12) Quanto da dívida externa brasileira 
resultou de estatização de dívida privada 
de empresas e bancos? 

13) Quanto da dívida brasileira resulta da 
simples capitalização dos elevados juros? 
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14) Quais foram os "esqueletos" (dívidas 
antigas) incorporados à dívida pública? 
A que se referem? Quais os montantes? 

IS) A que níveis de endividamento foram 
levadas as grandes empresas estatais 
(Eletrobrás, Petrobrás, Nuclebrás, Vale do 
Rio Doce e outras) para fins estritamente 
financeiros, não ligados a investimentos e 
desenvolvimento das próprias empresas 
tomadoras? 

16) Qual é a parcela do endividamento 
brasileiro vinculada a projetos 
fracassados total ou parcialmente -
Transamazônica, Usinas Nucleares e 
tantas obras inacabadas? 

17) Quais são os impactos, na vulnerabilidade 
externa do Brasil, da política de 
endividamento interno em títulos cambiais? 

18) Quais foram as conseqüências da 
"securitização" da dívida? 

É preciso dar transparência a essas 
questões e tantas outras. 

Mas de cabeça erguida! De joelhos, nãol 

Nós, cidadãos deste País, que pagamos 
impostos E cumprimos nossas 
obrigaçõEs para com o Estado, tEmos o 
dirEito dE sabEr toda a vErdadE sobl'E 
nosso EndividamEnto. Afinal, somos nós 
QUE efetivamente pagamos a conta ... 
OuErEmos discuti-la dE forma consciEntE, 
dE cabEça Erguida/ 

8 - Glossário 

AUDITORIA - Instrumento de investigação que 

visa examinar documentos, informações, dados his

tóricos, financeiros ou contábeis. 

BALANÇO DE PAGAMENTOS - Contabiliza to

dos os dólares que entram e saem do país. 

Banco Mundial ou Bird - Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - É uma 

das organizações nascidas do Acordo de Bretton 

Woods (USA - 1944). Foi criado inicialmente para 

financiar a reconstrução dos países atingidos pela 

guerra. Seu objetivo declarado ao longo das déca

das seguintes foi promover o desenvolvimento eco

nômico e social dos países do Terceiro Mundo. A 

partir da década de 80, ele e o FMI passaram a in

fluir nas políticas macroeconômicas e na própria 

definição do desenvolvimento dos países devedores, 
ao promover "Programas de Ajuste Es

trutural ", concedendo empréstimos em 
troca do compromisso dos governos 
endividados de colocar em prática políti

cas de ajuste, marcadamente neoliberais. 

BID - Banco lnteramericano de De
senvolvimento - Instituição criada em 

1959 para acelerar o desenvolvimento 
econômico e social de seus estados-mem
bros da América Latina e Caribe. Está in
tegrado por 46 nações, entre as quais 
29 países da região e 18 da Europa, Ásia 

e Oriente Médio. A sede do banco está 
em Washington. Sua política é semelhan
te à do Banco Mundial. 

"CONSENSO DE WASHINGTON" -
é o nome atribuído às conclusões da reu

nião ocorrida em novembro de 1989, na 
capital norte-americana, da qual partici

param funcionários do governo dos Estados Uni

dos e dos organismos financeiros internacionais, 

com o objetivo de proceder a uma avaliação das re

formas econômicas empreendidas nos países lati

no-americanos. Serviu para ratificar as propostas 

de implementação do ideário neoliberal na região, re

comendadas pelos Estados Unidos. 

DÍVIDA PÚBLICA - é a dívida do Poder Público 

(federal, estaduais e municipais) e das empresas 

estatais. Ela pode ser interna ou externa. 

DIVIDA INTERNA - É contraída no País e por

tanto, paga em moeda nacional. Corresponde aos 
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débitos assumidos pelo governo brasileiro junto a 

instituições financeiras, empresas e pessoas resi

dentes no país e decorre, em sua quase totalidade, 

da emissão de títulos públicos, vendidos no merca

do financeiro. A fim de atrair o volume de capital 

necessário à rolagem (refinanciamento) da própria 

dívida, o governo brasileiro tem oferecido atraentes 
taxas de juros. 

DIVIDA EXTERNA - É contraída no exterior e 

tem que ser paga em moeda estrangeira. É compos
ta de duas parcelas: Pública e Privada: 

Pública - Parcela da dívida externa que tem ori

gem no próprio governo e nas empresas estatais 

Privada - Dívida contraída pelas empresas priva

das, mas que, em quase 100% dos casos, conta 
com o aval do governo federal, que se dá através 

do registro da dívida junto ao Banco Central. Por

tanto, embora de responsabilidade do setor pri

vado, em diversas situações, a dívida privada re

gistrada acaba sendo assumida pelo governo. 

FMI - (Fundo Monetário Internacional): Fundo 

instituído em 1945, após a Segunda Guerra Mundi

al, para o qual várias nações contribuem com uma 

parcela, podendo fazer empréstimos proporcionais 

à sua cota. Foi criado para zelar pela moeda e a "saú

de" econômica de seus países membros. Na verda

de, onde chega com seus empréstimos e programas 

de ajuste estrutural cria um caos econômico, pois 

são condicionados ao cumprimento de metas, com 

os objetivos básicos de adaptar o país a uma maior 

mobilidade do capital internacional e realizar cortes 

profundos em áreas estrau§gicas para seu desen

volvimento. 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - é o 

índice calculado pela ONU, que reflete a situação de 

desenvolvimento de cada país, baseando-se em da

dos sobre as condições de vida da população, como 

expectativa de vida, nível educacional e renda per 

capita. 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Lei que 

estabelece normas de finanças públicas limitando os 

gastos públicos e obrigando o administrador a cum

prir um ajuste fiscal, com a finalidade de garantir 

prioritariamente o pagamento dos juros e encargos 

da divida pública. 

ORÇAMENTO DA UNIÃO : É a Lei Federal que 

estipula as receitas e as despesas da União em um 

determinado ano (exercício financeiro). As receitas 

são estimadas de acordo com a previsão de arre

cadação tributária, levantamento das demais fon

tes de recursos públicos e com as despesas, isto é, 

como serão gastos esses recursos . São a própria 

manif estação da vontade ou decisão política do go

verno. 

PASSIVO EXTERNO LIQUIDO : É o conjunto de 

compromissos que o País tem para com o exterior, 

compreendendo a Dívida Externa e as demais obri
gações decorrentes dos investimentos estrangeiros 

realizados no País, tais como remessas de lucros e 
dividendos. 

RECURSOS PÚBLICOS - Representam todos 

os recursos que o Estado dispõe para administrar, 

oriundos da arrecadação de tributos, obtenção de 

empréstimos e financiamentos, emissão de moeda, 

emissão de títulos públicos, venda de patrimônio, 

rendimentos obtidos pelo patrimônio estatal e ou
tros. 

RISCG-PAÍS - É uma taxa calculada por 

agências especializadas, todas estrangeiras 

(Moody's, Standard & Poors, SR Rating, Fitch), que 

reflete, na visão dos investidores, qual é a possibili

dade de o país pagar ou não suas dívidas - interna e 

_principalmente externa. A base é o título do Tesouro 

dos Estados Unidos, considerado risco zero. Quan

to maior for a taxa de risco de um país, mais altos 

serão os juros que o governo terá de pagar para 

renovar seus empréstimos ou obter novos recursos. 

SECURITIZAÇÃO - É a operação, acordada en
tre credor e devedor, que transforma uma dívida re

gulada em contrato em dívida em títulos que podem 

ser negociados ao portador no mercado. 

SOBERANIA - Propriedade ou qualidade que 

caracteriza o poder político supremo de Estado como 

afirmação de sua personalidade independente, de sua 

autonomia plena e governo próprio, dentro do terri

tório nacional e em suas relações com outros Esta
dos. 

SUPERÁVIT PRIMÁRIO - É a diferença positi

va entre as Receitas e as Despesas Orçamentárias, 

sem comutar juros e correção monetária da Dívida. 

TITULOS PÚBLICOS - São papéis emitidos pelo 

poder público, com o objetivo de captar recursos 

junto à sociedade. Esses títulos são negociados no 

mercado financeiro do país ou no exterior. Garan

tem, ao portador, o pagamento de determinado ren
dimento em uma data futura, correspondente às ta

xas de juros. 

TRANSAÇÕES CORRENTES - Parte do balan-
ço de pagamentos, composta por, 

Balança comercial - Registra as exportações e 

as importações 
Balança de serviços - Registra receitas e despe

sas de serviços, tais como viagens internacio

nais, transportes, seguros e rendas de capitais, 

tais como lucros, dividendos e juros 
Transferências Unilaterais - Doações e outras 

transferências sem contrapartida. 
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50 anos da CNBB 
Comunhão, participação e missão 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi fundada 
em 14 de outubro de 1952, na cidade do Rio de Janeiro. Participaram da 
reunião de fundação os cardeais, os arcebispos ou seus representantes 
e o Núncio Apostólico, Dom Cario Chiaria. 

Como primeiro presidente da CNBB foi eleito o Cardeal Dom Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Mota, e como primeiro secretário-geral, Dom 
Helder Pessoa Câmara, um dos principais idealizadores da CNBB. 

A aprovação da criação da CNBB pelo Papa Pio XII contou com o 
apoio decisivo de Monsenhor Giovanni Battista Montini, mais tarde o 
Papa Paulo VI. 

Em 1962, a CNBB, respondendo a um apelo do Papa João XXIII à 
América Latina, elaborou o Plano de Emergência, uma experiência de 
Pastoral de Conjunto. Os bispos deram mais consistência à CNBB ao 
criarem os "Regionais", com objetivos mais concretos e melhores 
condições de trabalho. 

A participação dos bispos no Concílio Vaticano li (1962-65) propiciou 
à CNBB uma unidade e um dinamismo altamente benéficos ao trabalho 
colegial e à pastoral de conjunto. Nesse contexto surge o PPC - Plano de 
Pastoral de Conjunto, 1966-1970, que iria aplicar as diretrizes do Vaticano li 
na vida das comunidades eclesiais em todo o Brasil. 

A CNBB, em sua missão evangelizadora, vê-se sempre diante de 
grandes desafios: uma evangelização inculturada diante do pluralismo 
cultural e religioso, a opção evangélica pelos pobres e marginalizados, a 
defesa dos direitos humanos, a superação da miséria e da fome e a 
promoção de um desenvolvimento sustentável com justiça social. Tudo 
isso requer da Igreja novo ardor missionário, renovação de suas 
instituições e de seus métodos pastorais. 

A força e a credibilidade da CNBB, nestes 50 anos, deve-se à 
fidelidade ao Evangelho, à unidade entre os bispos e à solidariedade 
prestada ao povo - sobretudo às pessoas mais pobres - na defesa e no 
atendimento de seus justos anseios, tendo em vista o bem comum. 
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CERIS 

O Centro de Estatística Religiosa 
e Investigações Sociais - CERIS contribui para 
que os setores mais pobres e exclu1dos da sociedade 
obtenham melhoria de suas cond1çoes de vida. por meio 
do estímulo a reflexões e praticas sociais 
transformadoras. 

A r e a s  d e  a ç ã o  d o  CERIS 

C e n s o  A n u a l  d a  I g r e j a  C a t ó l i c a  n o  B r a s i l  -
Acompanhamento e registro da presença de todas as instâncias da Igreja Católica no 
Brasil. Publicado como Anuario Catolico. 

B a n c o  d e  D a d o s  e E s t a t í s t i c a  - Informações sobre a Igreja e a sociedade 
brasileiras e suporte às pesqu sas e ao Censo Anual. 

P r e s e n ç a  p ú b l i c a  - Intervenção no debate das questões nacionais. por intermédio 
de seminanos. foros de reflexão, movimentos e atividades diversas. 

P e s q u i s a s  - Utilizando metodologias diversificadas, realização de pesquisas nas 
áreas do fenômeno religioso, de gestão e trabalho em empresas sociais. além de temas 
ligados ao desenvolvimento local. 

M o n i t o r i a ,  a v a l i a ç ã o  e p l a n e j a m e n t o  - Acompanhamento de projetos de 
intervenção social, na perspectiva de fortalecer suas capacidades executiva e propositiva. 

A s s e s s o r i a  e P r o g r a m a s  D i o c e s a n o s  - Capacitação de pastorais sociais de 
dioceses no domínio de instrumentos de plane1amento, monitoramento e avaliação. 

S e r v i ç o  d e  Aná l i se  d e  P ro je tos  - Elaboração de pareceres técnicos sobre projetos 
sociais. 

F u n d o  d e  A p o l o  a M i n i p r o j e t o s  - Apoio a grupos informais e movimentos 
populares, associações e pastorais, para que possam fortalecer sua independência e 
autodeterminação. 

Assesso r i a  n a  A r e a  d o  T raba lho  - Apoio pedagógico em função de mudanças no 
mundo do trabalho 

P u b l i c a ç õ e s  - Livros e subsídios além do Anuário Católico. Em 2001 lançou a nova
série CADERNOS CEAIS, com reflexoes sobre temas atuais. 

CERIS - Contro de Estatística 
R 'lglo e lnvestigaç6os Sociais 

Rua Dr Julio Ottoni, 571 / 3• subsolo. 
Sta TeresJ 20241-400 Rio de Janeiro RJ Brasil. 
e-mail: ceris u ceris.org br 
http://\\ ww.ceri s. org. br 
Tel.: 21 2558 2196 Fax: 21 2285 7276 

O Centro de Estat1stlca Religlosu e 
Investigações Sociais  (Ceris) é uma 
sociedade ci\ll sem fins lucrati, os, filantró-
pica, de ass1stênc1a social e promoção cultu-
ral, com sede e foro na cidade do Rio de 
Janeiro, RJ. fundado em 1 • de ou1ubro de 
1962 pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e pela Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB). 
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Apresentação 

O CERIS é uma organização multifacética. Realiza pesquisas,

acompanha projetos sociais e pastorais, faz avaliações e dá pareceres, financia 

iniciativas na base da sociedade e mantém, permanente, o Censo Anual da Igreja 

Católica do Brasil. A partir de todas essas atividades foi constituindo um sólido e 

abrangente banco de dados. E, nesse contexto, a publicação do Anuário Católico 

tem sido uma de suas mais expressivas atividades. Ao comemorar quarenta anos, o 

CERIS solicitou ao padre Evandro Ruiz Alves Costa, por vários anos seu diretor-

executivo e desde antes encarregado do Anuário Católico, de analisar a série de 

dados das várias edições, para retirar algumas lições e descobrir tendências históricas. 

É para mim uma grande satisfação fazer esta apresentação, entre outros motivos, porque 

conheço e estimo muito o autor do presente trabalho. Ele tem uma grande habilidade 

para lidar com números, que desta vez são tantos! Hoje em dia, trabalhar com dados 

quantitativos se tornou mais fácil, devido aos bons serviços que prestam os com-

putadores. Estes, porém, supõem a inteligência humana e só em função dela funcionam. 

No início da vida do CERIS, criado em 1 º de outubro de 1962, o manejo dos 

números era manual. Lembro o trabalho que se tinha para tirar os(as) religiosos(as) 

da estrutura das circunscrições eclesiásticas e relacioná-los também conforme as 

estruturas das províncias dos(as) religiosos (as). 

Outro testemunho que queria dar, como primeiro diretor do CERIS e isto por 

dezesseis anos - é acerca da seriedade dos dados do CERIS. Houve de muitos casos 

em que uma diocese fornecia um endereço para um padre religioso e a respectiva 

congregação dava outro. Nesses casos, o CERIS não desempatava o assunto por 

conta própria, mas se dirigia a ambos os informantes para tirar a dúvida. 



Poderia contar ainda tantas outras histónas que estão por detras destas scries 

estatísticas. cobrindo os últimos 40 anos: 1962 a 2002. De1'\cmos, porém, isso dc 

lado e passemos a fazer ainda duas considerações que me pareccm ser 11nport.mtes. 

A primeira se refere ao \ alor da informação estat1st1ca. l::.sse \ alor. às \'ezcs. não 

aparece. quando se pode contar com uma boa mfonnação cstat1st1ca. Trata-se de .ilgo 

semelhante ao que acontece com a comida: quando se tem. nem sempre se \ aloriza 

de\ idamente. mas se não a te\ e. então. s11n. se sente quão importante ela é. O que 

seria da IgreJa Catohca no Brasil se não pudesse contar com a informação estat1stica 

da qual hoje. com a graça de Deus. dispõe'? 

A segunda consideração e acerca das possibilidades amda não exploradas pelo autor 

do presente trabalho. Uma delas fica por conta de cada juri dição ccles1astica 

(diocese) Caso ela quisesse saber qual seria sua po. ição cm relação à media estatística 

da sua rcspecti\a grande região ( orte. 1\ordeste. etc) e da média nacional, bastava 

fazer as de\ idas comparações. Confesso que ao percorrer os dados do presente 

trabalho. me deu a curiosidade de saber como se classifica. no conjunto das dioceses 

da minha região "',ordeste e do Pais. a diocese pela qual atualmente sou responsável 

como bispo 

Outra possibilidade seria fazer um estudo, a partir dos dados existentes, da situação, 

sob o ponto de vista estatístico. das pro\mcias dos(as) rehg1osos(as) do País. 

Uma terceira possibilidade - esta, porem, mais exigente cons1stma num estudo, 

compaginando as séries estat1st1cas com a evolução h1stónca da Igreja e do Brasil 

no período em questão. 

Quem sabe se o autor do presente trabalho. que soube fazê-lo tão bem, não vai 

futuramente explorar ainda mais esta mina preciosa dos dados estatísticos, colhidos 

com tanta dedicação e cuidado ao longo de todos estes anos pelo CERIS Pelo 

trabalho realizado, parabéns! Pelos que eventualmente ainda vai realizar, um convite! 

+ Affonso Fe/ippe Gregory

Bispo de Imperatriz e presidente do CERIS 

Introdução 

A s  duas primeiras edições do Anuário Católico do Brasil 
foram publicadas em 1957 e em 1960 pela Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil. Com a fundação do CERIS, em 1962, a elaboração e a publicação 

do Anuário passaram a ser uma de suas atribuições estatutárias. No seu 40º 

aniversário, celebrado neste ano, o CERIS está publicando mais uma edição 

da obra, a décima sob a sua responsabilidade. 

Talvez se devesse alterar o título "Anuário", já que a sua publicação anual 

até agora nunca foi possível, por diversas razões, embora também, na ver-

dade, Jamais tenha sido cobrada. O que se tem procurado garantir, sempre, 

é um bom equilíbrio entre demanda e atendimento quanto ao tipo de infor-

mações que o trabalho apresenta. De qualquer forma, o título Anuário tor-

nou-se tradicional e é com este nome que ficou conhecido no meio eclesial. 

Conhecido e apreciado, por ser a única fonte disponível de informações, em 

nível nacional, sobre a presença institucional da Igreja Católica no País. 

Esse fato torna o Anuário imprescindível para a comunicação interna na 

própria Igreja, em várias instâncias, além de extremamente útil como fonte 

de consulta para outros interessados. 

Dada a imensa extensão do território nacional, seria inviável incluir, num 

único compêndio, uma informação completa sobre a Igreja toda, que abar-

casse a complexidade da sua constituição, da sua presença e da sua atuação em 

todo o País. O Anuário Católico tem, portanto, não poucas limitações, 



algumas das quais se podem ir superando mediante um empenho que seja 

compartilhado entre a equipe do CERl e o conJunto de responsáveis pelo 

fornecimento periódico das informações. 

Mas. para aquilo a que até agora e propô oferecer uma informação básica 

acerca da pre ença institucional da IgreJa no Brasil . o Anuário Católico é 

de indiscutl\el qualidade. A pesquisa sobre os dados nele contido e que nos 

po sibilitou a redação do pre ente texto. que trata da e\'Ol11çüo da presença 

da Igreja 110 País entre 1960 e 2000. sublinhando exatamente aqueles aspec-

tos que con tituem a informação mais importante da obra: a estrutura 

organi=atirn da IgrcJa e o seu quadro de agentes. 

A escolha de 1960 e 2000 como anos referenciais para o estudo deveu-se às 

seguintes razões: por contemplarem um penodo de 40 anos, em alusão ao 

40º ani\ersário do CERIS; para fazer homenagem à CNBB, incluindo no 

estudo os dados de uma edição do Anuário publicada sob sua responsabilidade; 

e para aproveitar os dados colhidos pelo IBGE em anos censitários, uma vez 

que será em relação com a dinâmica populacional brasileira no refendo 

período que analisaremos a evolução da presença da IgreJa no País. 

Dinâmica populacional e estrutura 
organizativa básica da Igreja Católica 

Evolução do contingente populacional no Brasil 

Entre 1 960 e 2000 a popu lação brasileira
aumentou praticamente em 100 milhões de 
pessoas, passando de cerca de 71 milhões para 
quase 170 milhões de habitantes. Isso representa 
um incremento ao redor de l 39% no decurso de 
40 anos, cujo ritmo década por década e cuja 
mcidência região por região - podem ser 
verificados pelo exame do Quadro 1. 

Um esclarecimento inicial: neste trabalho, 
os dados relativos ao estado de Tocantins estão 
sempre computados na Região Norte, à qual 
passou oficialmente a pertencer mesmo nos anos 
em que o seu território atual ainda era parte de 
Goiás e da Região Centro-Oeste. 

Os números do Quadro I permitem cálculos 
que nos levarão a duas constatações importantes. 

OU A DR O 1 - EVOLUÇÃO DO CONTINGENTE POPULACIONAL POR GRANDES REGIÕES 
DO BRASIL (1960-20001 

GRANDES REGIÕES POPULAÇÃO RECENSEADA (1.000 HAB.l 
1960 1970 1980 1991 2000 

Norte 2.930 4.188 6.767 10.257 12.894 

Nordeste 22.429 28.675 35.419 42.470 47.693 

Sudeste 31.063 40.332 52.581 62.661 72.297 

Sul 11.892 16.684 19.380 22.117 25.090 

Centro-Oeste 2.678 4.630 7.004 9.412 11.617 

BRASIL 70.992 94.509 121.151 146.917 169.591 -
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 

Evolução do contingente populac,onal no Brasil 9 



Primeira: no período considerado, o crescimento 
da população brasileira não ocorreu de forma 
homogênea nas diferentes regiões. A taxa \ cri-
ficada no Sudeste ( 132, 7° o) é a que mais se 
aproximou da taxa média nacional ( 138,9 ° 0). 
Cresceram menos as populações do orde ' te 
(112,6 ° 0) e do Sul ( l l l º o), ao mesmo tempo 
em que dispararam a populaçõe do Centro-
Oeste e do orte - respecti\ amente 333,< 0 o e 
340, 1 º o (ver Grafico 1 ). 

despencou para 16,2 º o nos anos 70 e continuou a 
reduzir-se nos anos seguintes: 14, 1 ° o na década de 
80 e 13.4° 0 no último período. 

Entre todas as regiões, o ordcstc foi a que 
registrou \ ariações menos bruscas nos mdices de 
crescimento populacional ao longo dos 40 anos 
considerados: :!7,8 º o na primeira década, 23,5 º 'o 
na segunda. 19,9 ° 0 na terceira e 12,3% na última. 
Foi a unica região em que a população cresceu, 
em cada uma das quatro décadas. a taxas sempre 

GRAFICO 1 - EVOLUÇÃO PERCENTUAL DO CONTINGENTE POPULACIONAL DO BRASIL 
POR GRANDES REGIÕES (1960-2000) 

'!E, 4 0 0  . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

300 

200 

• 
100 

º    = - - -
1960 

None - - Nordeste 

Fonte IBGE - Censos Demográficos 

1970 

_ . . _ S u d e s t e  

Segunda: o ritmo do crescimento populacional 
vem-se desacelerando paulatinamente, tanto no 
País como um todo como em cada uma das regiões. 
A taxa de incremento médio nacional, de 33, 1 % 
na década de 60, caiu para 28,2% na década de 70, 
para 21,3% na década de 80 e para 15,4% na década 
de 90. Na Região Sudeste, o incremento 
populacional foi de 29,8% no primeiro decênio, 
subiu ligeiramente para 30,4% no segundo, mas 
caiu significativamente para 19 ,2% no terceiro e, 
no quarto, para 15,4%, igualando-se assim à taxa 
média nacional dos anos 90. Na Região Sul, após 
um crescimento de 40,3% nos anos 60, o índice 
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1980 

Sul 

1991 

Centro Oeste 

2000 

· · ·+-BRASIL

inferiores à média nacional e onde, a julgar pelo 
ocorrido nos anos 90, a população menos cresce 
hoje em todo o País. A população da Região Norte 
cresceu a taxas de 42,9% na década de 60, de 
61,6% na de 70, e de 51,6% nos anos 80, mas no 
último período o percentual reduziu-se para 
25,8%. E o crescimento populacional no Centro-
Oeste, de 72,9% nos anos 60, baixou, na década 
seguinte, para 51,3% e mais ainda nos dois 
períodos mais recentes: para 34,4% e depois para 
23,4%. Embora bem inferiores aos índices 
registrados nos anos anteriores, as taxas obser-
vadas no último período mostram que as 
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GRAFICO 2 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS GRANDES REGIÕES NO TOTAL DO 
CONTINGENTE POPULACIONAL DO BRASIL (1960-2000) 

% 
50 

None 

Fonte: IBGE - Censos Demográf1cos 

Nordeste 

1960 

populações do Norte e do Centro-Oeste continuam 
a ser as únicas a crescer, hoje, em um ritmo 
superior à média nacional. 

Ambas as constatações diferentes ritmos e 
incidências regionais do crescimento populacional 
brasileiro indicam, sobretudo, a ocorrência, ao 
longo desses 40 anos, de uma população em 
movimento. Isto será melhor observado adiante, 
ao examinarmos mais de perto cada uma das 
regiões. Por enquanto, verifiquemos as alterações 
resultantes desse fenômeno na participação de 
cada região na composição do contingente 
populacional brasileiro (ver Gráfico 2). 

Embora a ordem de importância de cada região 
na composição da população nacional não tenha 
sofrido modificação, ganham em participação as 
regiões Norte ( de 4, 1 % em 1960 para 7,6°10 em 
2000) e Centro-Oeste (de 3,8 °10 para 6,9%, 
respectivamente) e perdem sobretudo o Nordeste 
(de 31,6% para 28,1%) e o Sul (de 16,7% para 
14,8%). A participação do Sudeste no contingente 
populacional do País quase não se alterou: diminuiu 
apenas 1,2 ponto percentual ( 43,8% em 1960 e 
42,6% em 2000). 

Evolução do contlngenle populac,onal no Brasil 

Sudeste Sul 

2000 

Centro-Oeste 

Mesmo que não decisivas, as alterações não 
deixam de ser significativas. Basta considerar que 
a soma das populações do Norte e do Centro-
Oeste, que em 1960 equivalia a apenas um quarto 
da população do Nordeste e a menos da metade 
(47,2%) da do Sul, em 2000 já equivale a mais 
da metade (51,4%) da população do Nordeste e 
quase se iguala (97, 7°10) à do Sul. Densidades 
demográficas à parte, evidentemente. 

Diferentes ritmos e incidências 

regionais do crescimento .... 

populacional brasileiro - indicam. 

sobretudo. a ocorrência. ao longo 

desses 40 anos, de uma 

população em movimento 
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Evolução da estrutura organizativa básica da Igreja 

A estrutura básica da organização da Igreja 
Católica está constituída pelas suas juri '<lições 
canônicas principais: as Circunscrições Eclesiastica · 
nas suas diferentes categorias (arquidiocese· e 
dioce e • prelazias e abadias territoriais. alem das 
circun crições pessoais) e. dentro e constttutiYas de 
cada circunscrição, as suas , anas Paroq111as. 

Para leitores e, entualmente pouco afeitos a 
e sa terminologia: cirnmsc riç,10 edesiasflca é cada 
uma das unidades autônoma' (designada· as im 
como igrejas locais ou partirnlar1.s) cm que está 
subdi, idida, para efeito pa torais e adminis-
trativos. a única Igreja Catolica. A circun crição 
eclesiastica t1p1ca é a diocese. com o seu temtono 
delimitado. eu poYo e o clero a seu sen iço, ob a 
autoridade espiritual de um bispo para ela 
especificamente designado, o qual pode eventual-
mente ter bispos auxiliares ou coadJutores que o 
ajudem no trabalho. 
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Todo o empenho da Igreja em 

estruturar-se organizativamente 

para fazer face ao incremento 

da população não evitou que 

cada circunscrição tivesse, 

ao final do período, em média. 

quase 40% a mais de habitantes 

do que tinha no início 

Dioceses próximas entre si agrupam-se, mas 
sem perder a própria a11to110111ia. cm províncias 
ecle ·iasttcas sob a presidência de uma delas, a 
qual passa a ser designada como arquidiocese, 
assim como seu bispo recebe o título de arcebispo. 

As prela::.ias são em tudo como se fossem 
dioceses. mas recebem este nome por serem 
c1rcunscnções amda em procesw de conso-
lidaçiio, J ª  que se localizam geralmente cm áreas 
remotas e de poucos recursos humanos e ma-
tcrnu · para o desempenho do trabalho eclesial. 

4badias territoriais, muito raras, são peque-
nos territórios e respectiva população confiados ao 
gO\emo espiritual de um abade (superior de um 
mosteiro ou comento de monges), o qual, para 
isto, é equiparado a um bispo, com as prerrogativas 
próprias deste título e respectivo ofício. 

Todas as circunscrições acima elencadas são 
jurisdições autônomas circunscritas a um de-
terminado território e respectiva população. Mas 
existem também circunscrições eclesiásticas 
especialmente criadas para o atendimento es-
piritual de determinados grupos da população 
(por exemplo, fiéis de tradições católicas orien-
tais com ritos próprios, militares e outros grupos) 
onde quer que eles re'iidam. Por não estarem 
restritas a determinado território, recebem o no-
me de circunscrições pessoais e, como as an-
teriores, para cada uma delas é designado o bispo 
próprio. 

As paróquias, como já  dito, são apenas 
jurisdições internas de cada circunscrição 
eclesiástica, a ela integradas e dela constitutivas. 

O número dessas jurisdições da Igreja no 
Brasil ( circunscrições eclesiásticas e suas paró-
quias) pode ser observado no Quadro 2, de modo 
a se verificar a evolução ocorrida, região por 
região, entre os anos de 1960 e 2000. 
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QUADRO 2 - JURISDIÇÕES ECLESIÁSTICAS NO BRASIL POR GRANDES REGIÕES 
1960 e 2000 

CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIÁSTICAS PARÓQUIAS 2 

Grandes 
Regiões 

Arquidioceses Dioceses Prelazias Circunscrições Total 
e/ou Abadias Pessoais 1 

Territoriais 

1960 2000 1960 2000 1960 2000 1960 2000 1960 2000 1960 2000 

Norte 2 4 19 

Nordeste 9 9 27 62 

Sudeste 11 1 5 4 1 68 

Sul 3 6 19 38 

Centro-Oeste 3 4 7 2 1 

BRASIL 1 28 3 8  9S 208 

' Apenas aquelas com designação de bispo exclusivo 
2 

Inclusive as quase-paróquias 

Fontes: CNBB e CEAIS Anuário Católico do Brasil 

Ao longo desses 40 anos, o número total de 
circunscrições eclesiásticas no Brasil aumentou 
de 154 para 267, e o de paróquias saltou de 4.002 
para 8.602. Entre as primeiras, o aumento maior 
ocorreu exatamente nas circunscrições ecle-
siásticas típicas, ou seja, as dioceses, que 
passaram de 95 para 208. O número de ar-
quidioceses passou de 28 para 38, o que significa 
que dez novas províncias eclesiásticas foram 
constituídas. Diminuiu pela metade o número 
de prelazias, sinal de que muitas delas conse-
guiram consolidar-se plenamente como igrejas 
locais e elevadas, portanto, à categoria de 
dioceses. E foram instituídas canonicamente 
uma nova abadia territorial e cinco circuns-
crições pessoais. 

A criação de novas jurisdições eclesiásticas 
se deu, como acontece normalmente, via 
desmembramentos de territórios das jurisdições 
já existentes, seja para diminuir distâncias e em 
vista de maior racionalidade da ação da Igreja, 
seja principalmente para fazer face ao 
incremento ou à mobilidade da população a cujo 
serviço ela quer estar. 

Evolução da estrutura organ,zat,va básica da lgreJa 

20 
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3 1 

11 

2 3 

3 

1 6 s 

54 

22 

14 

1S4 

508 

1.875 

88 1.953 3.848 

45 820 1.717 

29 153 654 

267 4.002 8.602 

A questão que deve ser colocada, então, é se 
tal evolução da estrutura organizativa da Igreja, 
no decorrer dos 40 anos em foco, respondeu 
adequadamente à dinâmica populacional brasileira 
no mesmo período, conforme anteriormente visto. 
Para isso, passemos imediatamente aos dados 
apresentados no Quadro 3, que efetua o cru-
zamento entre incremento populacional e evolução 
da estrutura organizativa básica da Igreja no 
período considerado, por meio do recurso a re-
lações médias observáveis em 1960 e em 2000. O 
quadro introduz também em nossa análise o com-
ponente área, fator importante para a eficiência 
da ação eclesial no serviço à população. 

O número total de circunscrições 

eclesiásticas no Brasil aumentou 
de 154 para 267, e o de 
paróquias saltou 
de 4.002 para 8.602 
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QUADRO 4 - CRESCIMENTO POPULACIONAL POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO (REGIAO SUL, 1960-2000) 

Unidades da População lndices de crescimento populacional, População 
Federação em 1960 por periodo ('o) em 2000 

(1,000 hab.) 1961 a 1971 a 1981 a 1992 a Total (1,000 
1970 

Paraná 4.296 62.9 

Santa Catarina 2.147 36.5 

Rio Grande do Sul 5 449 24.0 

REGIÃO 11.89 2 40,3 

BRASIL 70.992 33.1 

Fonte. IBGE - Censos Demogréficos 

Entre 1960 e 2000. o incremento populac,onal 
no Sul ( 111 ° o) foi, como J3 \ isto. o menor entre
todas as regiões do Pais. A umca década em que a 
população regional cre ceu proporcionalmente mais 
do que a nacional foi a de 60 (40° 0 contra 33 o) -
e isto em decorrência do forte fluxo migratório 
para o estado do Paraná. cuja população cresceu. 
atipicamente, cerca de 63 °•0 naqueles anos. Esse 
altíssimo mdice de crescimento literalmente 
desabou, nas duas décadas segumtes. para cerca de 
11 % e de 9%, respectivamente, bem abaixo dos 
registrados nos outros dois estados da região, o 

O melhor desempenho da Igreja 
ocorreu na Região Sul, com boa 

tradição em termos de recursos 
humanos e beneficiada pelo fato de 

seu crescimento populacional ter 
sido o menor do País 
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1980 1991 2000 hab.) 

10.7 .9 13,2 122.5 9.558 

25.8 23.1 17,9 149.2 5.350 

17.6 15.0 11.5 86.9 10.182 

16,2 14.1 13.4 111,0 25.090 

28.2 21.3 15.4 138,9 169 591 

que mdica a ocorrência, entre 1971 e 1991. de uma 
reversão do fluxo migratório anterior: agora, do 
Paraná para outros estados e, ou regiões. Nos 
últimos anos do período, seu crescimento 
populacional equiparou-se ao da média regional. 

O estado do Sul onde a população mais vem 
crescendo proporcionalmente é Santa Catarina: nas 
três últimas décadas a população do estado 
aumentou sempre mais do que a média da região 
e, nas duas últimas, mais até mesmo do que a média 
nacional. Se, ao longo dos 40 anos, a população 
cresceu 111 °10 na região e 139% no País, em Santa 
Catarina esse crescimento foi de quase 150%. 

O menor crescimento foi o registrado no Rio 
Grande do Sul. Com índices sistematicamente 
abaixo dos verificados no País, a população 
aumentou em cerca de apenas 87% no decorrer 
dos 40 anos considerados, muitos pontos 
percentuais abaixo do crescimento populacional 
nos outros dois estados da região o que parece 
ser um indicativo claro de perda de parcelas da 
população, também via migrações. Apesar disso, 
ainda é o estado mais populoso, embora perca 
para o Paraná em densidade demográfica. 

Vejamos agora como a Igreja no Sul se 
reorganizou ao longo do período. A Figura 1, a 
seguir, permite visualizar a evolução havida em 
termos das circunscrições eclesiásticas na região. 
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FIGURA 1 - SEDES DE CIRCUNSCRIÇOES ECLESIÁSTICAS - REGIÃO SUL 

1960 
• • •

• • • 
• • 

• • 
• • •

• 

Fontes· CNBB e CEAIS - Anuário Católico do Brasil 

O número total de circunscrições eclesiásticas 
na Região Sul passou de 22, em 1960, para 45, 
no ano 2000. No Paraná foram constituídas três 
novas províncias eclesiásticas. aumentando assim 
de uma para quatro as arquidioceses, e oito novas 
dioceses foram criadas, além de erigida uma 
circunscrição pessoal. Nos demais estados, a 
reorganização eclesiástica limitou-se à criação 
de novas dioceses (cinco em Santa Catarina e 
oito no Rio Grande do Sul). Na região como um 
todo e em cada um dos estados, pode-se ver que, 
um pouco mais ou menos, o número de circuns-
crições dobrou ao longo dos 40 anos em foco. 
Uma pergunta que fica é por que o Rio Grande 
do Sul, cujas área e população são maiores que 
as do Paraná, permaneceu, diferentemente deste 
último, como uma única província eclesiástica 
(apenas uma arquidiocese). A evolução do número 
de paróquias na Região está demonstrada no 
Quadro 5. 

O maior dinamismo ocorreu, mais uma vez, 
na Igreja do Paraná, cujas paróquias triplicaram 
em 40 anos. Em Santa Catarina, o número prati-

Anâl se por unldad s da F"odoroçfto 

• 

2000 • •• •• •• • 
/ •

• • 
• .,,...• • • • • • • • • • • • 

• • •
• Dioceses 

Circunscrições Pessoais 

QUADRO 5 - NÚMERO DE PARÓQUIAS POR 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(REGIÃO SUL, 1960 e 2000) 

Unidades da Federação Paróquias , 

1960 2000 

Paraná 

Santa Catarina 

Rio Grande do Sul 

REGIÃO 
' Inclusive as quase-paróquias 

238 733 

159 307 

423 677 

820 1.717 

Fontes: CNBB e CEAIS - Anuário Católico do Brasil 

camente duplicou, e no Rio Grande do Sul 
aumentou em apenas 60°10. 

O resultado, em termos de relações médias, 
do incremento populacional e da reorganização 
eclesiástica em cada estado da Região Sul, pode 
ser observado no Quadro 6, a seguir. 
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QUADRO 6 - AREA E POPULAÇÃO POR JURISDIÇOES ECLESIASTICAS, RELAÇOES MÉDIAS 
POR UNIDADES DA FEDERAÇAO (REGIAO SUL 1960 e 20001 

Unidades Area por 
da Federaçao Circunscrição 

Eclesiastica' 
(1.000 Km21 

1960 2000 

Paraná 25.0 1 1. 7 

Santa Catarina 19. 1 9 ' 

Rio Grande do Sul ' l . ' 16." 

REGIÃO 26.2 13.1 

BRASIL 55.J J  .s 
Consideradas apenas as clrcunscuções terrotorla1s 

2 
Inclusive as quase-paróquias 

RELAÇOES MEDIAS 

Populaçao por Populaçio  or 
Circunscriçao Paroquia 
Eclesiastica (1.000 hab.l 
(1.000 hab.l 

1960 2000 1960 2000 

_'\J .o s., 1.0 1   .1 1 l .0 

429,4 515.0 t:1.5 17,4 

6()'i 4 59Q,0 12.9 1 '·º
S40.S SS7.6 14.S 14,6 

461,0 6 l S,:! 17, 7 19. 7 

Fontes: IBGE - Anuário Estatlsuco do Brasil e Censos Demogrâf1cos 
CNBB e CEAIS Anuário Católico do Brasil 

A duplicação do numero de circunscrições 
eclesiasticas e de paróquias no Sul garantm à Igreja 
na região a manutenção, praticamente inalterada. 
das relações habitantes por c1rcun cnçào e por 
paróquia ao final dos 40 anos, alem de ha\  er 
reduzido pela metade a área média de suas 
c1rcun cnções. 

A Igreja no Paraná foi a que mais melhorou 
suas relações médias. principalmente no que se 
refere às paróquias. No R10 Grande do Sul, ela 
ficou um pouco a dever na criação de no \  as 
paróquias. embora tenha sido ágil na criação de 
novas dioceses. Mas em Santa Catarina, por ser 

e<;te o estado cuja população mais cresceu e vem 
crescendo proporcionalmente, cada circunscrição 
ecles1ásttca já atendia em média, no ano 2000, a 
uma população 25% maior do que em 1960, e 
cada paróquia uma população 29% maior. 

Região Sudeste 

O incremento populacional nos estados do 
Sudeste, a região mais populosa e a mais den-
samente povoada do País, pode ser observado no 
Quadro 7. a seguir. 

QUADRO 7 • CRESCIMENTO POPULACIONAL, POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO (REGIÃO SUDESTE, 1960-2000) 

Unidades da População 
Federação em 1960 

(1.000 hab.) 

Minas Gerais 9.960 

Espírito Santo 1.418 

Rio de Janeiro 6.710 

São Paulo 12.975 

REGIÃO 31.063 

BRASIL 70.992 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 
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Índices de crescimento populacional. 
por per,odo o/ai 

1961 a 1971 a 1981 a 1992 a Total 
1970 1980 1991 2000 

16,9 17,2 15,2 13,6 79,4 

14,1 27.6 25,9 19,0 118,2 

35,8 26,1 11,3 12,4 114,1 

38,4 41,3 24,3 17,2 184,9 

29,8 30,4 19,2 15,4 132,7 

33, 1 28,2 21,3 15,4 138,9 

População 
em 2000 

(1.000 hab.J 

17.866 

3.094 

14.367 

36 970 

72.297 

169 591 
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Como anteriormente visto, o incremento 
populac1onal na região foi o que mais se aproximou 
do índice médio nacional entre 1960 e 2000. O 
estado de São Paulo aparece como o que teve o 
maior crescimento no período (cerca de 185%), 
índice mfcrior apenas aos observados nos estados 
do Norte e Centro-Oeste do País. Em números 
absolutos, certamente foi o principal destino 
migratório nacional. Mais acelerado nos anos 60 e 
70, o ritmo do crescimento populacional no estado 
continuou mais intenso do que a média da região e 
do País também nas duas décadas seguintes. 
Contudo, de 1980 para cá, é a população do Espírito 
Santo a que mais vem crescendo proporcionalmente 
na região. 

Nos anos 60 a população do Rio de Janeiro 
aumentou quase ao mesmo ritmo da de São Paulo. 
A partir de 1971 esse ritmo foi-se desacelerando, 

a ponto de nas duas últimas décadas fazer do 
Rio o estado onde a população menos cresce hoje 
na região. Apesar disso, dada a sua pequena 
extensão territorial, continua a ser, disparadamente, 
o mais densamente povoado de todo o País. 

O aumento de menos de 80% ocorrido, ao 
longo dos 40 anos, no contingente populacional 
de Minas Gerais (contra os 133% da região e os 
139% do País), indica que este estado perdeu 
parcelas importantes de sua população via 
migrações para outros estados e/ou regiões. Em 
todo o País, apenas a Paraíba (no Nordeste) teve, 
no período, um crescimento populacional menor 
do que o de Minas Gerais. 

A Figura 2, a seguir, apresenta as alterações 
ocorridas na estrutura administrativa da Igreja 
na região no que concerne às suas circunscrições 
eclesiásticas. 

FIGURA 2 - SEDES DE CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIÁSTICAS - REGIÃO SUDESTE 

• Arquidioceses

• • Dioceses
1960 

Prelazies e/ou • •• Abadias Territoriais

Circunscrições Pessoais• • 
• • •• 

• 
• • • 

• • • • 
• • • • • • • •• •• • • •

• ,._ • 
.t• •• •• • • • •• 

• 

Fontes: CNBB e CEAIS - Anuário Católico do Brasil 
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Na região, o número de circunscnçoes 
eclesiásticas passou de 54 para 88 ao longo do 
período. No estado de São Paulo o número de 
dioceses mais que duplicou ( de 16 para 35), uma 
no\a provmcia eclesiastica foi constitu1da (de 
cinco para eis arquidioceses) e três circuns-
crições pessoais foram erigidas. Em Minas 
Gerais, o estado mais extenso do udeste. as sedes 
de arquidiocese passaram de três para sei . foram 
criadas cinco no\as dioceses (uma d d a s  
anteriormente prelazia) e erigida uma abadia 
territorial. {.;ma nova d1oce ·e foi cnada no 
Esp1rito Santo e duas no Rio de Janeiro 

Por unidade da Federação. a e\ olução do 
número de paroquias pode ser verificada no 
Quadro 8. 

QUADRO 8 - NÚMERO DE PAROQUIAS POR 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(REGIÃO SUDESTE, 1960 e 20001 

Unidades da Federação 

Minas Gerais 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

REGIÃO 

lnc1usive as quase-paróquias 

Paroquias t 

1960 

789 1 303 

66 11 

306 541 

79'2 1 886 

1.953 3.848 

Fontes: CNBB e CERIS - Anuário Catóhco do Brasil 

O número de paróquias aumentou 138% no 
estado de São Paulo, ao redor de 79% no Espírito 
Santo, de 77% no Rio de Janeiro e de 65% em 
Minas Gerais. 

Tanto em termos de circunscrições ecle-
siásticas como de paróquias, a reestruturação 
administrativa da Igreja na região não foi 
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s1 (iciente para atender ao crescimento popu-
lacional no pcnodo estudado, o que resultou 
numa piora das relações medias que envolvem o 
fator população (, cr Quadro 9). 

Com um crescunento populacional pouco 
abai,o do registrado no Pais, ao final dos 40 anos 
cada circunscrição eclesiastica no Sudeste acusava, 
em media. um aumento de 43 °,o no numero de 
habitantes. Para uma melhor ideia de que isto 
significa. basta calcular que, para manter a mesma 
relação média obsenada no início do período, a 
Igreja na região precisaria ter criado quase o 
qmidruplo de no\as circunscrições das 34 que 
efcti,·amcnte criou. 

O resultado menos ruim foi o apresentado 
pela IgreJa cm Minas Gerais (30% a mais de 
habitantes por circunscrição), seguido pela IgreJa 
de São Paulo (36 °10 a mais), embora por motivos 
d1stmtos: o primeiro, pelo fato de a população 
mme1ra ter sido a que menos cresceu na região, 
e o segundo por ter sido a que mais dmamismo 
demonstrou na sua reorganização administrativa 
face ao aumento da população. No Espírito 
Santo. cuJa população, conforme Já observado, 
é a que relativamente mais vem crescendo no 
Sudeste nos últimos 20 anos, cada circunscrição 
passou a atender a uma população, em média, 
64% maior. 

A situação mais problemática é a da Igreja no 
Rio de Janeiro: no estado tradicionalmente de maior 
densidade demográfica no País, em 40 anos foram 
criadas apenas duas novas dioceses, o que significa 
que cada circunscrição deve atender, no ano 2000, 
a uma população, em média, 75% maior do que 
em 1960. Isso sem falar que pelo fato de ser a 
região mais populosa do País, a relação habitantes 
circunscrição certamente paga o preço de também 
abrigar as duas megalópoles nacionais as 
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro , além 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que 
constitui em conjunto com a capital mineira uma 
úntca circunscrição eclesiástica. Um desafio que 
permanece. 
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QUADRO 9 - ÁREA E POPULAÇÃO POR JURISDIÇÕES ECLESIÁSTICAS, RELAÇÕES MÉDIAS 
POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO (REGIAO SUDESTE, 1960 e 2000) 

Unidades Área por 
da Federaçao Circunscrição 

Eclesiástica 1 

(1,000 Km 2
) 

1960 2000 

Minas Gerais 27,9 20,2 
Espírito Santo 15,2 11,4 
Rio de Janeiro 4,9 4,0 
São Paulo 11,8 6,1 
REGIAO 17, 1 10,9 

BRASIL 55,3 32,5 

' Consideradas apenas as circunscrições territoriais 
1 Inclusive as quase·paróqu1as 

RELAÇÕES MÉDIAS 

População por População  or 
Circunscrição Paróquia 
Eclesiástica ( 1.000 hab.) 
(1.000 hab.) 

1960 2000 1960 2000 

474,3 616,1 12,6 13,7 
472,7 773,5 21,5 26,2 
745,5 1.306,1 21,9 26,6 
617,8 840,2 16,4 19,6 
575,2 821,6 15,9 18,8 

461,0 635,2 17,7 19,7 

Fontes: IBGE Anuário Estatístico do Brasil e Censos Demográficos 
CNBB e CERIS - Anuário Católico do Brasil 

Em termos de paróquias, o desempenho da 
Igreja na região foi bem melhor: um aumento 
médio de apenas 18°10 no número de habitantes 
paróquia, vanando de 9% em Minas Gerais a 
cerca de 22% no Espírito Santo e no Rio de 
Janeiro. Na média, cada paróquia no Sudeste 
continuou a responder por menos habitantes do 
que no Brasil, como um todo, embora cada 
circunscrição eclesiástica na região seja cm 
média quase 30% mais populosa. 

A reorgantzação administrativa da Igreja no 
Sudeste reduziu em 36 °10 a área média de suas 
circunscrições, que passou de 17,1 mil km 2 em 
1960 para 10,9 mil km' em 2000. As circuns-
crições eclesiásticas no Sudeste permaneceram, 
assim, como as menos extensas de todo o País. 
O índice de redução variou de 18% no Rio de 
Janeiro a 48% cm São Paulo. 

Anállso por unidades da Federação 

A relação habitantes por 
circunscrição no Sudeste 
certamente paga o preço de a 

região também abrigar as duas 

megalópoles nacionais 

Região  ordcste 

O Quadro 1 O, mostra o crescimento popula-
cional no Nordeste entre 1960 e 2000 em cada 
um dos estados que o compõem. É a segunda 
região mais populosa e a terceira de maior 
densidade demográfica. 
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QUADRO 10 • CRESCIMENTO POPULACIONAL POR UNIDADES DA FEDERAÇAO (REGIÃO NORDESTE, 
1960-2000) 

Unidades da População 
Federação em 1960 

lndices de crescimento populacional, 
por periodo ("oi 

Populaçao 
em 2000 

(1.000 hab.) (1.000 hab.) 1961 a 1971 a 1981 a 1992 a Total 
1970 1980 1991 2000 

Maranhão 2.492 

Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

REGIÃO 

BRASIL 
22.429 

70.992 

Fonte: IBGE Censos Demográficos 

21.9 

27.8 

33.1 

O índice de incremento populacional no 
1'-.ordeste ( 112.6%) foi o segundo mais baixo do 
Pais· ficou mais de 26 pontos percentuais abaixo 
do crescimento ocorrido no Brasil e menos de 
dois pontos percentuais acima do registrado na 
Região Sul. Década por década, o aumento de 
sua população ficou abaixo do da média nacional, 
evidenciando a ocorrência, ao longo de todo o 
período, de um êxodo de nordestinos para outras 
regiões do País. 

Apenas a população do Rio Grande do Norte 
cresceu a uma taxa pouco superior à nacional, 
da qual se aproximou também a registrada em 
Sergipe. As populações que menos cresceram 
foram as da Paraíba (o menor índice de todo o 
País) e de Pernambuco, estados que puxaram para 
baixo o índice médio do incremento populacional 
regional. Dada a pouca extensão de seus 
territórios, Alagoas e Sergipe são os estados mais 
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34,9 20.3 14.5 126.4 5.643 

26.1 18.0 10.1 124,8 2.841 

16.6 122.2 7.418 

19.9 24.9 14.8 139.6 2.772 

14.9 13.9 7.4 70.4 3.439 

18.8 14.1 11.1 91.2 7.912 

25.3 24.9 12.2 121.8 2.819 

27.0 29.0 19.4 134.5 1.782 

26.6 23.5 10.2 118, 1 13.067 

23.5 19,9 12,3 112,6 47.693 

28.2 21.3 15.4 138,9 169.591 

densamente povoados do Nordeste. Piauí e 
Maranhão são os de menor densidade demo-
gráfica, e a Bal11a segue como o estado mais 
populoso. A população do Ceará já está quase 
se igualando à de Pernambuco, dado o baixo 
crescimento verificado neste último. 

As alterações ocorridas cm termos da orga-
nização eclesiástica na região podem ser observa-
das na Figura 3. Trinta novas circunscrições ecle-
siásticas foram criadas na região, o que elevou o 
número total de 41 para 71. A Igreja na Bahia foi 
a que mais desmembramentos realizou: criou doze 
novas dioceses de um total anterior de apenas oito 
circunscrições. No Ceará foram estabelecidas cinco 
novas dioceses e mais que dobrando (de quatro 
para nove) o número das circunscrições. Quatro 
prelazias no Maranhão foram promovidas a dio-
ceses e seis novas dioceses foram criadas, dobrando 
assim (de seis para doze) o número de circuns-
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FIGURA 3 • SEDES DE CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIÁSTICAS - REGIÃO NORDESTE 

1960 

• • 

•• • 

2000 

• ••• •/· • ••• • • •f• • . / .·r 
• 

• 
• 

• 

• 
•• 

• •
• 

• • •J ....... • • • • •• 

• • • • 
• Arquidioceses

• 
• Dioceses • 

Prelazias e/ou 
Abadias Terrhoriais

Fontes: CNBB e CEAIS - Anuário Católico do Brasil 

crições eclesiásticas no estado. Três novas dioceses 
foram criadas no Piauí, além de outra que era 
anteriormente prelazia, o que elevou de quatro para 
sete o número de circunscrições. Duas novas 
dioceses foram criadas em Pernambuco, uma na 
Paraíba e outra em Alagoas. Rio Grande do Norte 
e Sergipe atravessaram os 40 anos sem qualquer 
alteração no número de circunscrições eclesiásticas. 
Nenhuma nova província eclesiástica foi cons-
tituída na região, nem mesmo na Bahia, apesar do 
seu extenso território e da numerosa população. O 
número de arquidioceses permaneceu, portanto, 
inalterado ao longo de todo o período estudado: 
apenas uma por unidade da Federação. 

O Quadro 11 mostra a evolução no número 
de paróquias na região. 

An6hse por unidades da Federação 

QUADRO 11 NÚMERO DE PARÓQUIAS POR 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(REGIÃO NORDESTE, 1960 e 2000) 

Unidades da Federação Paroquias' 

1960 2000 

83 
44 

Maranhão 
Piauí 
Ceará 

- - 4 - -

214 
142 
260 

Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

REGIÃO 
Inclusive as quase-paróquias 

132 
58 

245 

903 

94 
166 
268 
103 
94 

534 

1.875 

Fontes. CNBB e CEAIS Anuário Católico do Brasil 
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No ano 2000 o número de paroquias na 
região atingiu pouco mais que o dobro do que 
era em 1960. Proporcionalmente, o aumentos 
maiores ocorreram no Piam e no 1aranhão. e 
os menores no Rio Grande do orte e em 
Pernambuco. o demai estado o numero de 
paróquias aumentou, um pouco mais ou um 
pouco menos, na mesma proporção que se 
verificou na media da região. 

Vejamos como ficaram as relações médias antes 
e depois das mudança, ocomdas (Quadro 12). 

responder aos desafios presentes e cm curso, pelo 
menos nos a ·pcctos que estamos analisando. 
Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco, 
por e:-..emplo, chegaram ao ano 2000 com uma 
população mcd1.1 por circunscrição cclcs1ástica 
superior à registrada para o estado de São Paulo, 
cuja população nesse ano equi\ alia a quase três 
, ezes a soma das populações daqueles e cuja 
dens1d.1de dcmografica era o dobro da densidade 
media desses três estados. 

'\Jo Ceara. essa fragilidade da IgreJa vem de 
longe. cm 1960. a relação habitantes c1rcuns-

QUADRO 12 - AREA E POPULAÇAO POR JURISDIÇOES ECLESIASTICAS, RELAÇOES MÉDIAS 
POR UNIDADES DA FEDERAÇAO IREGIAO NORDESTE, 1960 e 20001 

RELAÇOES MEDIAS 

Unidades Area por Populaçao por População vor 
da Federação Circunscrição Circunscrição Paroquia 

Eclesiastica' Eclesiastica 11.000 hab.) 
11.000 Km1) 11 000 hab.l 

1960 2000 1960 2000 1960 2000 

Maranhão 55.2 27.6 415,3 470.3 30,0 26,4 

Piauí 63.2 36.1 316,0 405.9 28,7 20.0 

Ceará 36,4 16,2 835,0 824,2 25,3 28,5 

Rio Grande do Norte 17,7 17,7 385 7 924,0 19,9 29,5 

Paraíba 13.5 10,8 504,5 687,8 24,3 20,7 

Pernambuco 14,4 11,2 591, 1 879,1 25,7 29,5 

Alagoas 14,6 9,7 635,5 939,7 25,9 27,4 

Sergipe 7,3 7,3 253,3 594,0 15,8 19,0 

Bahia 70,9 28,3 748,9 653,4 24,5 24,5 

REGIÃO 38,0 21,9 547,0 671,7 24,8 25,4 

BRASIL 55,3 32,5 461,0 635,2 17,7 19,7 

Consideradas apenas as circunscrições territoriais 
2 

Inclusive as quase-paróquias 

Fontes: IBGE - Anuário Estatístico do Brasil e Censos Oemográf1cos 

CNBB e CEAIS - Anuário Católico do Brasil 

Os números demonstram uma fragilidade 
crônica da infra-estrutura eclesiástica na região 
e a conseqüente dificuldade da IgreJa em 
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cnçao era mais grave até mesmo do que a 
observada no Rio de Janeiro, que tinha o dobro 
de sua população e uma densidade demográfica 

Codernoa Ccri& 3 

quase sete vezes maior. Mesmo acusando uma 
leve melhora nessa relação média ao longo do 
período, o resultado alcançado pela Igreja no 
Ceará no ano 2000, embora agora bem melhor 
do que no Rio de Janeiro, ainda a coloca bem 
próxima da situação cm São Paulo, que tem uma 
população cinco vezes superior e uma densidade 
demográfica três vezes maior que a do Ceará. 

Em seis dos nove estados do Nordeste o 
número médio de habitantes/circunscrição 
eclesiástica é, no ano 2000, superior à média 
nacional. Isto já ocorria em cinco deles, em 1960. 
Mesmo com um crescimento populacional bem 
abaixo da média do País, em estados como 
Paraíba e Pernambuco cada circunscrição teve 
um aumento no número médio de habitantes bem 
próximo e até superior, respectivamente, àquele 
verificado para a Igreja do Brasil. A Igreja na 
Bahia foi a que melhor conseguiu reestruturar-
se para fazer face ao aumento da população do 
estado: ao multiplicar por 2,5 vezes o número 
de circunscrições, diminuiu o número médio de 
habitantes circunscrição em cerca de 13% ao 
longo do período o melhor desempenho da 
Igreja cm todo o País, tanto mais expressivo se 
observarmos que, a exemplo do Ceará, em 1960 
a relação habitantes. circunscrição eclesiástica na 
Bahia era também pior do que a que ocorria no 
Rio de Janeiro. 

Em relação à criação de novas paróquias, o 
maior dinamismo ocorreu, pela ordem, nas 
igrejas do Piauí, da Paraíba e do Maranhão, que 
conseguiram diminuir o número médio de 
habitantes entre 30 e 12%, compensando assim 
o aumento ocorrido na relação habitantes
circunscrição. Na Bahia, novas paróquias foram
criadas no mesmo ritmo do crescimento
populacional no estado, de forma que a relação
média habitantes/paróquia permaneceu exata-
mente a mesma entre 1960 e 2000. Nos demais
estados, essa relação média piorou, de cerca de 

Análise por unidades da Federação 

A Igreja no Nordeste conseguiu 

criar, proporcionalmente, 
. . . ..... mais novas cucunscnçoes 

do que no Sudeste, a região 

mais rica do País 

6% em Alagoas a 48% no Rio Grande do Norte. 
Na média da região, o desempenho da Igreja 
neste particular foi razoável: embora continue, 
cronicamente, entre as mais populosas do País, 
cada paróquia no Nordeste atendia em média, 
no ano 2000, a uma população apenas 2,4% 
superior à que atendia em 1960. Isso significa, 
ao longo dos 40 anos, um desempenho, portanto, 
bem melhor do que o apresentado pela Igreja no 
Sudeste, que registrou, como vimos, um aumento 
de 18% na relação habitantes paróquia. 

Os desmembramentos territoriais efetuados 
para a criação de novas dioceses na região 
reduziram a área média das circunscrições 
eclesiásticas do Nordeste em 42%; tal índice 
variou entre 0°10 nos estados onde nenhuma nova 
diocese foi criada (Rio Grande do Norte e 
Sergipe) e 60 º10 na Bahia, onde mais des-
membramentos ocorreram. No ano 2000. uma 
circunscrição eclesiástica no Nordeste, tinha, em 
média, o dobro da extensão territorial de uma 
no Sudeste, mas em 1960 tinha mais do que o 
dobro. Isto indica que, apesar da fragilidade 
crônica já mencionada, a Igreja no Nordeste 
ainda conseguiu criar, proporcionalmente, mais 
novas circunscrições do que no Sudeste, a região 
mais rica do País. 
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orte e Centro-Oeste 

Chegamos agora às regiõe que ti, eram. 
proporcionalmente. o maior incremento popu-
lacional no penodo em todo o País. Por terem 
experimentado proces o muito emelhantes um 
grande salto demográfico decorrente de uma forte 
afluência migratória • orte e Centro-Oeste serJo 
examinado conjuntamente nos aspectos que 
e tamos con iderando ne te trabalho. 

O Quadro 13 mo tra o incremento popula-
cional ne a regiões entre 1960 e 2000. por cada 
unidade da Federação. 

Ambas as regiões mais que quadruplicaram suas 
populações. que passaram. cada uma dela • de cerca 
de três milhões para ao redor de doze milhões de 
habitantes ao longo do penodo. A abertura de novas 
fronteiras agrícolas. a expansão das atividades 
e\.trat1, 1sta . •  1 implantação de grandes projetos, a 
constrnção de no, as estradas. a criação de Brasília 
são as razões bem conhecidas do fluxo migratório 
para cs ·a reg1õe ·. A constituição de novos estados 
nos antigo temtónos federais Acre, Rondônia, 
Roraima e Amapa . além da divisão dos antigos 

QUADRO 13 CRESCIMENTO POPULACIONAL POR UNIDADES DA FEDERAÇAO (REGIÕES NORTE 
E CENTRO-OESTE, 1960-20001 

Unidades da Populaçao Indicas de crescimento populacional Populaçao 
Federação em 1960 por periodo (11',) em 2000 

11.000 hab.) 1961 a 1971 a 1981 a 1992 a Total (1.000 hab.) 
1970 1980 1991 2000 

Região Norte 2.930 42,9 61,6 51,6 25,7 340,1 12.894 

Rondônia 71 64.8 329,9 124,8 21,8 1840,8 1.378 

Acre 160 36,2 40,8 35,8 33,6 248,1 557 

Amazonas 721 33,3 50,8 45,1 33,8 290,1 2.813 

Roraima 30 44,8 95,2 163,4 50,0 980,0 324 

Pará 1.551 41,7 59,6 47,7 19,5 299,1 6.190 

Amapá 69 68,1 55.1 60.5 64,7 589,9 476 

Tocantins 328 63,7 37,6 24,5 25,6 252,4 1 156 

Região Centro-Oeste 2.678 72,9 51,3 34,4 23,4 333,8 11.617 

Goiás 1.626 51,3 31,3 24,2 24,6 207,3 4.997 

Distrito Federal 284,5 120,5 32,7 27,8 1338,7 2.043 

Mato Grosso do Sul 580 74,3 38,6 27,0 16,6 257,8 2.075 

Mato Grosso 330 85,8 90,9 72,9 23,7 658,2 2.502 

AMBAS AS REGIÕES 5.608 57,2 56,2 42,8 24,6 337,1 24.511 

BRASIL 70.992 33,1 28,2 21,3 15,4 138,9 169.591 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 
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territórios dos estados de Mato Grosso e Goiás para 
a criação de dois novos estados, são uma 
conseqüência natural do novo grau de ocupação 
dessas regiões, cujas populações, embora nos 
últimos anos num ritmo menos acelerado, ainda 
continuam crescendo bem mais que nas demais 
regiões brasileiras. 

Os índices médios do crescimento populacional 
no Norte e Centro-Oeste escondem, porém, as 
verdadeiras explosões demográficas ocorridas cm 
Rondônia, no Distrito Federal e em Roraima, cujas 

populações aumentaram, respectivamente, quase 
vinte, quinze e onze vezes no período, e mesmo 
no Mato Grosso (mais de sete vezes) e no Amapá 
(quase sete vezes). Pará e Amazonas praticamente 
quadruplicaram suas populações. Nas duas regiões 
a população que menos cresceu relativamente foi 
a de Goiás no ano 2000 o triplo da que era em 
1960. 

Vejamos, observando as Figuras 4 e 5, como a 
Igreja procurou readequar-se administrativamente 
face às mudanças ocorridas nas duas regiões. 

FIGURA 4 - SEDES DE CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIÁSTICAS - REGIÃO NORTE 

• 
1960 

• • •

• Arquidioceses• 
• Dioceses

Prelazies e/ou 
Abadias Territoriais 

2000 

Fontes: CNBB e CEAIS - Anuário Católico do Brasil 
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Embora localizadas na 

região menos 1abitada do País. .., 

as paróquias do Norte estão 

hoje entre as mais populosas. 

em média, de todo o Bra ' i l  

Onze novas circ1111scrições eclesiás11cas foram 
criadas na Região Norte: quatro no Amazonas, 
quatro no Pará, duas no Tocantins e uma cm Ron-
dônia. De ·se total, seis dioceses. uma arquidiocese 
e quatro lll1\as prela11as. Além disso, houve maior 
consolidação da estrutura cclesiásttca na regiiio. 
com a ele, ação à categoria de dioceses de doze 
anttgas prelazia· e de uma destas a arquidiocese. 
Duas nO\ as pnn  ínc1as cclcsrnst1cas. portanto. 
foram constitu1das (de duas para quatro arqui-
dioceses). exatamente nos novos estados que 
superaram a marca de I mtlhào de habitantes 
(Rondônia e Tocantins). 

o Centro-Oeste. as alterações ocorridas es-
tão assim configuradas: 

FIGURA 5 • S E D E S  DE CIRCUNSCRIÇOES ECLESIASTICAS - REGIÃO CENTRO-OESTE 

1960 

• • • • • • • • •
• 

• 
• 
• ?

Fontes: CNBB e CERIS - Anuário Católico do Brasil 

2000 

• 
• • 
• •• 

• 
• • 

• Arquldioceaes 

• Dioceaes

• Prelazia• e/ou 
Abadias Territoriais

• Circunscrições Pessoais

• • • • • •• 
• • 
• 

Cadernos  Car ia 3 

O número de circunscrições passou de catorze 
para vinte e nove, com a criação de onze novas 
dioceses (seis em Goiás, três em Mato Grosso e 
duas no Mato Grosso do Sul) e de três novas 
prelazias (duas cm Mato Grosso e uma no Mato 
Grosso do Sul), além de erigida uma circunscrição 
pessoal. Três antigas prelazias de Mato Grosso 
foram elevadas a dioceses (em duas delas houve 
mudança na localização de suas respectivas sedes) 
e uma diocese de Mato Grosso do Sul a arqui-
diocese, elevando de três para quatro o número 
de províncias eclesiásticas na região. 

O Quadro 14 mostra a evolução no número 
de paróquias nas duas regiões. 

QUADRO 14 • NÚMERO DE PARÓQUIAS POR 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

(REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE, 1960 e 20001 

Unidades da Federação Paróquias1 

1960 2000 

Região Norte 173 508 

Rondônia 5 68 

Acre 9 25 

Amazonas 50 121 

Roraima 2 12 

Pará 80 189 

Amapá 5 19 

Tocantins 22 74 

Região Centro-Oeste 153 654 

Goiás e Distrito Federal 87 392 

Mato Grosso do Sul 34 111 

Mato Grosso 32 151 

AMBAS AS REGIÕES 326 1.162 

' Inclusive as quase-paróquias 

Fontes: CNBB e CERIS - Anuário Católico do Brasil 

Análise por unidades da Federação 

O número de paróquias praticamente triplicou 
na Região Norte e mais que quadruplicou no Centro-
Oeste. O maior aumento relativo verificou-se em 
Rondônia (1.260%), seguido de Roraima (600%), 
os dois estados do Norte onde a população mais 
cresceu. Os números relativos ao Distrito Federal 
estão embutidos nos de Goiás, pelo fato de o Anuário 
Católico de 1960 ainda não informar os dados 
específicos da recém-criada Arquidiocese de Bra-
sília, o que nos impede de calcular a evolução aí 
ocorrida, que provavelmente foi a maior dentre todas 
as unidades da Federação no Centro-Oeste. 

Verifiquemos então, nas diferentes unidades, 
os resultados dos esforços de reestruturação 
administrativa da Igreja nas duas regiões, por 
meio da comparação, entre 1960 e 2000, das rela-
ções médias envolvendo área, população e 
jurisdições eclesiásticas (ver Quadro 15). 

Como já anteriormente observado, as circuns-
crições eclesiásticas do Norte têm em média, no 
ano 2000, o triplo de habitantes que tinham em 
1960, e as do Centro-Oeste pouco mais que o 
dobro. Mas, também aqui, tais números médios 
escondem os enormes saltos ocorridos nas 
circunscrições localizadas em Rondônia, Roraima 
e Amapá, que chegaram ao final do período com 
uma população em média treze vezes, onze vezes 
e sete vezes maior, respectivamente, que 40 anos 
atrás. Na Região orte, foi em Tocantins que o 
número de habitantes circunscrição menos aumen-
tou ao longo do período. o Centro-Oeste, a 
população da Arquidiocese de Brasília, que se 
confunde com a do Distrito Federal, aumentou 
catorze vezes, o maior salto na relação habitantes 
circunscrição entre as unidades da Federação de 
todo o País, embora isto não conste em nosso 
Quadro, onde, como já dito, os números do Distrito 
Federal estão misturados com os de Goiás . 

Esse considerável aumento, em todas as unidades 
da Federação, nas médias de habitantes/circunscrição 
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QUADRO 15 • AREA E POPULAÇAO POR JURISDIÇÕES ECLESIASTICAS, RELAÇOES MEDIAS 
POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO (REGIOES NORTE E CENTRO-OESTE, 1960 e 2000) 

RELAÇOES MEDIAS 

Unidades Area por Populaçao por Populaçao ror da Federação Circunscrição Circunscriçao Paroquia 
Ecles ast c ' Eclesiástica (1.000 hab,) 
(1.000 m (1.000 hab.) 

1960 2000 1960 2000 1960 2000 

Região Norte 168,2 113,8 127,4 379,2 16.9 25,4 

Rondônia 119.3 79.5 35.5 459.3 14.2 20,3 

Acre 76.6 76.6 80.0 279,0 17,8 22,3 

Amazonas 263.0 157., 120.2 281.3 14.4 23,2 

Roraima 225, 1 225. 1 30,0 324.0 15,0 27,0 

Pará 1 "6 6 104,4 193.9 515,8 19,4 32,7 

Amapá 14 , . 5  146,5 69.0 476,0 13,8 25,0 

Tocantins 92,,  55.1 109.3 231,2 14,9 15,6 

Região Centro-Oeste 114,6 57,3 191,3 400,6 17,5 17,8 

Goiás e Distrito Federal 57.7 2 ,  .8 294.7 541.5 20,3 18.0 

Mato Grosso do Sul 119.2 59.6 193.3 345,8 17.0 18,7 

Mato Grosso 180 3 90,1 66 O 250,2 10,3 16,6 

AMBAS AS REGIÕES 147,5 88,0 151,6 389,1 17,2 21,1 

BRASIL 55,1 32,5 461,0 635,2 17, 7 19, 7 

Consideradas apenas as c1rcunscroções terrttoroa1s 
• Inclusive as quase-paróquias

Fontes: IBGE - Anuároo Estatístico do Brasil e Censos Demográficos 
CNBB e CEAIS - Anuároo Católico do Brasil 

era mesmo de se esperar, de um lado, pelo 
espetacular incremento populacional ocorrido nas 
duas regiões e, de outro, pelo fato de tal incremento 
não haver alterado decisivamente as suas caracte-
rísticas que - comparadas com as demais -
permanecem como os grandes vazios demográficos 
do País e, como tais, as mais desafiadoras para a 
Igreja.em termos de sua infra-estrutura organizativa. 
Basta observar que Norte e Centro-Oeste são as 
únicas regiões que, no ano 2000, continuam a ter a 
categoria de prelazia entre as suas circunscnções 
eclesiásticas. Nenhuma nova circunscrição foi 
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possível criar em Roraima, Acre e Amapá. E mesmo 
com todos os desmembramentos reali7ados, as 
enormes extensões a serem cobertas pela ação da 
IgreJa em ambas as regiões permanecem como o 
seu maior desafio: como já anteriormente observado, 
a área média de uma circunscrição eclesiástica no 
Norte ainda continua dez vezes maior que uma no 
Sudeste e, nesta última, cinco ve?es menor que uma 
circunscrição do Centro-Oeste. 

Essa dificuldade estrutural da Igreja refletiu-
se também na evolução das relações habitantes/ 
paróquia, principalmente nos estados do Norte, 
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onde cada paróquia chegou, no ano 2000, com 
uma população cm média 50% maior do que tinha 
cm 1960 e equivalente à população média de uma 
paróquia do Nordeste, embora a densidade 
demográfica desta região seja quase dez vezes 
maior do que a daquela. Em estados como Acre e 
Roraima o número médio de habitantes/ paróquia 
cresceu 80%, no Amazonas mais de 60% e no Pará 
quase 70%. Aliás, entre as unidades da Federação 
de todo o País, foi a Igreja do Pará que registrou, 
cm 2000, a mais alta média de habitantes, paróquia: 
32. 700 pessoas. Com tudo isto, embora /oca-
li=adas na região menos habitada do País, as 
paróquias do Norte estão hoje, juntamente com 
as do Nordeste, entre as mais populosas, em média, 
de todo o Brasil.

Anal se por unidades da Fedoroç o 

No Centro-Oeste, o desempenho da Igreja 
neste particular foi plenamente satisfatório: a 
relação média habitantes/paróquia permaneceu 
estável ao longo dos 40 anos, não obstante o 
crescimento populacional na região. Apenas no 
Mato Grosso, com características semelhantes às 
dos estados do Norte e cuja população só não 
cresceu mais do que a do Distrito Federal, a 
Igreja não conseguiu criar novas paróquias no 
mesmo ritmo do aumento da população. A 
exemplo do ocorrido na Igreja do Amazonas, 
cada paróquia no Mato Grosso chegou ao ano 
2000 com um número médio de habitantes mais 
de 60% superior ao registrado em 1960. 
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Evolução do contingente clerical 

QUADRO 16 - CONTINGENTE CLERICAL POR GRANDES REGIÕES (BRASIL, 1960-2000) 

CONTINGENTE CLERICAL HABITANTES 

Grandes Regiões B i s p o � Presbrteros r Diáconos i - - Total Por Clerigo 
(1.000) 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 
Sul 

Centro-Oeste 

1960 2000 1960 

20 

46  

68 

45 

104 

145 

1 30 68 

 4 0  

423 

1.974 

5.0c 7 

2.294 

- - N ã o  distribuídos 1 

354 

162 

2000 1960 2000 1960 2000 1960 2000 

980 

2.978 

6.9c 3 

3.673 

1.171 

732 

71 443 

22 l 2.020 

365 5.155 

1.096 

3.204 

7.493 

6,6 

11,1 

6,0 

330 2.324 4.071 5,1 

467 364 1.278 ' 7,4 

23 162 7S5 

11,8 

14,9 

9,6 

6,2 

9,1 

BRASIL 
1 

174 402 10.294 16.517 978 t0.468 17.897 1 6,8 9,5 
1 

Não estão distribuídos por regiões os clérigos temporariamente no exterior por motivo de estudo ou trabalho e os sem 
informação de residência na época da apuração. 

Fontes: CNBB e CEAIS - Anuário Católico do Brasil 

Alguns esclarecimentos iniciais: nos números 
referentes ao contingente episcopal estão incluídos 
também os bispos denominados resignatários ( em 
1960) ou eméritos (em 2000) que, embora já  
afastados dos respectivos cargos por motivo de 
idade ou doença,pennanecem clérigos e, como tais, 
em geral continuam a prestar serviços próprios 
desta sua condição à comunidade eclesial. Quanto 
aos diáconos, os números referem-se estritamente 
aos diáconos permanentes, que começaram a surgir 
na Igreja do Brasil apenas a partir do início dos 
anos 70, e que são assim chamados para distingui-
los daqueles que recebem o ministério diaconal 
como mera etapa transitória ( e em geral bastante 
curta) na sua preparação para o ministério no grau 
de Presbiterato. 
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O Quadro 16 mostra a evolução do efetivo 
clerical da Igreja Católica no Brasil entre 1960 
e 2000, distribuído pelas grandes regiões. 

No ano 2000, o contingente total de clérigos 
era 71 % maior do que em 1960. Tal índice de cres-
cimento ficou muito aquém do incremento po-
pulacional observado no período, do que resultou 
uma piora nas relações médias habitantes/clérigo, 
tanto no País como um todo como em cada uma das 
regiões. 

A Região Sul foi onde tal relação média menos 
se agravou (cerca de 22% a mais de habitantes/ 
clérigo), o que a mantém como a de clero mais 
numeroso em relação à população residente. Mas, 
considerando que o crescimento populacional desta 
região foi proporcionalmente três vezes menor do 
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que o observado no Centro-Oeste, foi neste último 
que a Igreja conseguiu o resultado mais expressivo: 
um aumento de 23% no número de habitantes/ 
clérigo. Na Região Sudeste, a relação habitantes/ 
clérigo agravou-se em 60% no decorrer do período, 
afastando-a ainda mais da situação no Sul: se em 
1960 o número de habitantes/clérigo no Sudeste já 
era 18% maior do que no Sul, em 2000 ele passou 
a ser 55% maior. Embora menos do que no Sudeste, 
o agravamento dessa relação na Região Nordeste
(34% a mais de habitantes/clérigo) confirma esta
última como a região onde o clero católico, face à
população residente, é o menos numeroso de todo
o País - mais uma característica daquela fragilidade
institucional da Igreja local a que antes nos 
referimos. Mas foi a Região Norte que registrou o 
maior agravamento dessa relação média: 11,8 mil 
habitantes/clérigo no ano 2000, 79% a mais do 
que os 6,6 mil que havia em 1960. 

Por cada um dos diferentes graus ministeriais, 
abstemo-nos aqui de comentários acerca do 
contingente de diáconos, pelo fato de esse 
ministério ainda não haver sido instituído (como 
ministério permanente) em 1960, ano referencial 
de partida deste estudo. Em relação à evolução 
do contingente de bispos, não há muito a 
acrescentar, já que o seu efetivo vai estar sempre 
diretamente relacionado com o número das 
circunscrições eclesiásticas, de cuja evolução já 
nos ocupamos. O número de bispos, tanto em 
1960 como em 2000, aparece superior ao de 
circunscrições, seja pela existência de bispos 
auxiliares e coadjutores, seja pela inclusão, no 
contingente, daqueles que já se tinham afastado 
do cargo, embora não da condição clerical, 
conforme já dito. 

Mas algumas observações parecem-nos 
oportunas em relação especificamente aos 
presbíteros, numericamente o componente mais 
significativo do contingente clerical. Mesmo 
sendo a região mais populosa e mais densamente 

Evolução do contingente clerical 

povoada do País, foi  no Sudeste que o contin-
gente presbiteral menos cresceu (apenas 37% ao 
longo dos 40 anos) - e isto apesar da infra-
estrutura da Igreja na região, na qual se 
concentra praticamente um terço de todas as 
circunscrições eclesiásticas do Brasil. No outro 
extremo, com todas as precariedades carac-
terísticas do Norte e do Centro-Oeste- os vazios 
demográficos do País - e onde o número de 
circunscrições eclesiásticas, somadas ambas as 
regiões, não chega a um quarto do total do País, 
fo i  exatamente nessas regiões que o número de 
presbíteros mais aumentou (respectivamente 
132% e 23 l %). Nas regiões Nordeste e Sul, cujas 
populações cresceram menos do que no Sudeste, 
o aumento do contingente presbiteral superou o
ocorrido nesta última região em 14 e 23 pontos
percentuais, respectivamente (aumento de 51 %
no Nordeste e de 60% no Sul).

As dinâmicas observadas 

nos últimos anos indicam 

a prevalência de uma tendência 

atual no sentido de o número 

de presbíteros no Brasil passar, 

pela primeira vez, a crescer 

proporcionalmente mais do que 

a população do País 
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No total, o número de presb1teros subm de 
10.294 para 16.517, um aumento de 60 o. indice 
inferior à metade do incremento populacional 
registrado no País. Mas esse descompasso entre 
o crescimento populacional e o do efeti\ o de
presbíteros não pode ser tomado. sem mais. como
configuração de uma tendência, ja que a simples
comparação entre dois momentos distintos é
insuficiente para detectar a e ,  oluçào em
processo. Dados acerca do contingente
presb1teral em anos intermediários do período
em questão. e-.:traídos das séries histoncas
disponíveis no CERIS. nos permitirão obsenar
melhor as tendências em curso. conforme
ilustrado no Grafico 3. 

dos anos 80), caracterizada por um elevado 
numero de pedidos de dispensa da condição 
clerical, que resultou numa di111i1111i<;i'io do con-
tingente presb1teral naquela decada. Mas, como 
bem ilustra o Grafico, a partir dos ,\nos 80 esse 
contingente recuperou o processo de crescimento, 
a ponto de alcançar, nos anos 90, um índice de 
111cremento muito proxuno ao do crescimento 
populacional \ s  d1n..1m1cas observadas nos 
ult1mos ,mos tndices decrescentes de aumento 
populacional e crescentes de aumento do efetivo 
prcsbiteral - indicam a p re ,  alência de uma 
temh;ncia atual 110 sentido de o 111Í111ero ele pres-
l>iteros 110 Brasil passar, pela primeira 11e=. a 

GRAFICO 3 • CRESCIMENTO POPULACIONAL E DO CONTINGENTE PRESBITERAL 
Indicas Percentuais por Periodos - Brasil, 1960-2000 

33,1  

1961-1970 

-3,1 

1971-1980 

Fontes: IBGE - Censos Demográficos 

1981-1991 

CNBB e CERIS Anuário Catóhco do Brasil 
CERIS - Serviço Permanente de Estatística 

O grande descompasso que havíamos acima 
observado decorre, principalmente, da chamada 
'"crise dos anos 70" (e que avançou até meados 
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� População 

Contingente Presb1teral 

1992-2000 

crescer proporciona/mente mais do que a população 
do País, atenuando assim, progressivamente, o 
descompasso antes verificado. 

C a d e r n o s  Cero1 3 

Caracterização do contingente presbiteral 

Continuando a destacar os presbíteros, dada a sua 
participação majoritária na composição do corpo 
clencal, os dados contidos nas edições de 1960 e de 
2000 do Anuário Católtco do Brasil permitem-nos 
sublinhar alguns elementos referentes ao seu perfil e 
venficar a evolução aí ocorrida no decorrer desses 40 
anos. As informações disponíveis são, basicamente, as 
relativas à sua incardinação, à sua nacionalidade e à 
sua idade, que passaremos agora a considerar. 

Incardinação dos presbíteros 

Novamente aqui é necessário um esclarecimento 
para os eventuais leitores pouco fam1ltarizados com 
o vocabulário ecles1ást1co. Na Igreja Católica
coexistem duas categorias de clero: o clero secular 
(ou diocesano) e o clero regular (ou religioso). 
Bispos, presbíteros e diáconos do clero secular são 
aqueles vinculados a uma determinada circuns-
crição eclesiástica, na qual, por este motivo, são 
incardínados. E bispos, presbíteros e diáconos do 
clero regular são aqueles provenientes dos diversos 
institutos (ordens e congregações religiosas, 
sociedades de vida apostólica) a que são filiados e a 

cujas regras obedecem, a exemplo dos irmãos e das 
irmãs, e nos quais estão incardinados, indepen-
dentemente da circunscrição eclesiástica onde atuam. 
Assim dito, é uma caracterização propositalmente 
simplificadora. Na verdade, existem algumas nuances 
terminológicas que exigiriam melhor explicitação, mas 
que não vêm ao caso para efeito deste texto específico. 

Não se trata de uma distinção irrelevante. Uma 
igreja local estará sempre mais solidificada quanto 
mais numeroso for o seu clero secular, vale dizer, o 
seu quadro de agentes institucionais próprios nela 
incardinados. Por outro lado, as prelazias, que são 
igrejas locais ainda em processo de consolidação 
(como já dito quando tratamos das diferentes 
categorias de circunscrições eclesiásticas), carac-
terizam-se como tais, entre outros fatores, exata-
mente por não disporem de pessoal institucional 
próprio, nelas incardinado, e necessitarem, assim, 
da colaboração decisiva do clero regular para o ser-
viço religioso de suas populações. 

Verifiquemos, então, como evoluiu entre 1960 
e 2000 o contingente de presbíteros segundo a sua 
incardinação no clero secular e no clero regular, 
por cada uma das regiões do País (ver Quadro 17). 

QUADRO 17 CONTINGENTE PRESBITERAL, SEGUNDO A INCARDINAÇÃO, POR GRANDES REGIÕES 
(BRASIL, 1960 e 2000} 

Grandes Regiões 
1960 

lncardinaçao 
No No 

Clero Clero 
Secular Regular 

Norte 74 349 
Nordeste 1.087 887 
Sudeste 2 103 2.984 
Sul 810 1.484 
Centro-Oeste 44 310 
Não distribuídos 

, 
154 8 

BRASIL 4.272 6.022 

CONTINGENTE PRESBITERAL 

Total 

423 
1.974 
5 087 
2.294 

354 
162 

10.294 - ---

2000 
lncardinação 
No No 

Clero Clero 
Secular Regular 

384 596 
1.937 1.041 
3.984 2.999 
1.835 1.838 

502 669 
296 436 

8.938 7.579 

Total 

980 
2.978 
6.983 
3.673 
1.171 

732 
16.517 

-
· · or motivo de estudo ou trabalho e os sem 

' Não estão d1stribufdos por regiões os presbíteros temporariamente no exterior P 

informação de residência na época da apuração. 

Fontes: CNBB e CERIS - Anuário Católico do Brasil 
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A colaboração dos 

padres do clero regular continua 

decisiva. sobretudo nas regiões   

Norte e Centro-Oeste 

Os números mostram principalmente o 
aumento da participação dos padres do clero 
secular na composição do contingente presbiteral 
no Brasil, do qual passam a constituir a parcela 
majoritária: de 41,5 ° o do total em 1960, eles já 
somam 54, 1 % no ano 2000. E a tendência em 
curso é a de confirmação sempre mais clara dessa 
dinâmica. Segundo as séries históricas do banco 
de dados do CERIS. após a já mencionada ··crise 
dos anos 70", que afetou a ambas as categorias 
de presbíteros, a recuperação do crescimento do 
seu efetivo, a partir dos anos 80, \ em ocorrendo 
exclusivamente entre os do clero secular, cujo 
número aumentou em 73% de 1980 a 2000, em 
contraposição a uma literal estagnação do número 
de padres do clero regular. 

Esse resultado é um claro indicativo de for-
talecimento das igrejas locais, que se vão tornando 
paulatinamente menos dependentes do clero 
regular para o serviço presbiteral de suas co-
munidades, tanto no País como um todo quanto 
em cada uma das regiões. Mas a colaboração dos 
padres do clero regular continua decisiva 
sobretudo nas regiões Norte e Centro-Oeste, as 
únicas a ainda terem, como já visto, prelazias entre 
suas circunscrições eclesiásticas. Nessas regiões 
eles constituíam, respectivamente, 82,5% e 87,6% 
do total de presbíteros em 1960 e ainda cor-
respondiam a 60,8% e 57, l % do total em 2000. 
Uma constatação interessante e inevitável, 
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exatamente pelo que apresenta de parodoxal, é a 
referente às situações que se observam nas regiões 
Sul e Nordeste: os padres do clero regular 
constituíam, no Sul, cerca de 65 º 'o do total de 
presbíteros em 1960 e, no ano 2000, ainda 
respondiam pela metade desse contingente; no 
Nordeste, os padres seculares, que já somavam 
pouco mais da metade do cfeti, o presbiteral em 
1960, aumentaram sua participação para 65% do 
total em 2000. Se for verdade, como afirmamos, 
que um clero secular expressivo é uma das 
caractcnsticas da pujança de uma igreja local, 
então tais números jogariam por terra tudo o que 
anteriormente foi dito aqui quanto à tradicional 
solidez da Igreja no Sul e à sua fragilidade crônica 
no ordeste. Porém, o que realmente ocorre, ao 
nosso ver, é que a menor presença relativa de 
padres seculares no Sul do que no Nordeste tem, 
neste caso, pouco a ver com a força ou a fra-
gilidade das respectivas igrejas e muito mais com 
a dificuldade dos institutos religiosos no Brasil 
de assumirem mais decididamente o desafio do 
Nordeste. O clero secular ali tem sido tradi-
cionalmente majoritário pela simples razão de que 
o clero regular tem sido, também tradicional-
mente, pouco presente na região, ao contrário do 
que tem ocorrido no Sul. Aliás, esta seria a
explicação mais imediata para o fato de as relações
habitantes/clérigo nessas duas regiões serem
precisamente a melhor (no Sul) e a pior (no Nor-
deste) entre todas as regiões do País, conforme
há pouco pudemos verificar.

Nacionalidade dos presbíteros 

A segunda comparação que pode ser feita 
entre os anos de 1960 e 2000 quanto ao perfil 
do contingente presbiteral no Brasil é a referente 
à nacionalidade dos padres. Observemos, para 
isto, a figura do Gráfico 4. 
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GRAFICO 4 COMPOSIÇÃO DO EFETIVO PRESBITERAL POR NACIONALIDADE E SEGUNDO 

A INCARDINAÇÃO - BRASIL, 1960 e 2000 

Efetivo Total Presbíteros do 
Clero Secular 

Presbíteros do 
Clero Regular 

1960 

2000 

• Brasileiros, inclusive naturalizados 

Fontes: CNBB e CERIS - Anuário Católico do Brasil 

A participação dos brasileiros (natos ou 
naturalizados) no contingente presbiteral total 
aumentou em 21,5 pontos percentuais, passando 
de 59, l % dos padres, em 1960, para 80,6% no 
ano 2000. 

Considerando apenas os padres do clero 
secular, os de nacionalidade brasileira, que já 
constituíam cerca de 84% do total em 1960, 
avançaram ainda mais, atingindo, em 2000, a 
praticamente 90% do total. Mas foi entre os 
padres do clero regular que a participação dos 
de nacionalidade brasileira mais aumentou: de 
pouco mais de 40%, passaram a constituir quase 
70% do total. 

A lógica dos números é fácil de ser entendida. 
Pelo fato de o clero secular, como já dito, estar 
vinculado diretamente às igrejas locais, constituindo 
o que chamamos de agentes institucionais próprios,
nada mais natural que, na Igreja do Brasil, seja
integrado por brasileiros, senão na totalidade,

Caracter•zação do contingente presb,teral 

Estrangeiros • Sem informação 

certamente na sua imensa maioria. A presença de 
estrangeiros ocorre mais comumente entre o clero 
regular, que, em relação às necessidades de pessoal 
das igrejas locais, atuam mais em um nível 
supletivo. Para a Igreja no Brasil, sempre foi 
imprescindível, dada a carência de padres seculares, 
a colaboração dos padres do clero regular, muitos 
dos quais oriundos de institutos com sede no exterior. 
A vinda destes, contudo, diminuiu bastante dos anos 
70 para cá (maior dificuldade para a obtenção de 
visto de permanência durante o regime militar, 
diminuição de vocações para a vida religiosa em 
seus próprios países) - esta, aliás, é a razão 
determinante para a estagnação do número de padres 
do clero regular acima observada. Diferentemente 
do clero secular, o seu efetivo parou de crescer e as 
baixas naturais passaram a ser repostas, ano a ano, 
com a entrada de novos padres oriundos do próprio 
Brasil, daí a crescente participação de brasileiros 
na composição do seu contingente total. 
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Composição etária do contingente 
presbiteral 

QUADRO 18 • COMPOSIÇÃO ETÁRIA DO CONTINGENTE PRESBITERAL POR INCARDINAÇAO 
(BRASIL, 1960 E 2000) 

Faixas etarias 1960 
(anos) Presb1teros Presb1teros 

do Clero do Clero 
Secular Regular 

Até35 941 1 224 

36 a 45 1.126 1 "'95 

46 a 55 911 1 'il9 

56 a 65 46t- 5 5 

66 a 75 2.'4 2t-, 

76 e mais 1.9 200 

Subtotal 3.919 5.596 

Sem informação 353 426 

Total 4.272 6.022 

Idade média 46.5 45.6 

Fontes· CNBB e CEAIS - Anuário Ca16hco do Brasil 

Os números apresentados no Quadro 18 
permitem verificar as alterações ocorridas. entre 
1960 e 2000. quanto a composição etária do 
contingente presb1teral da Igreja no Brasil. 
Cálculos feitos a partir deles nos possibilitam 
verificar que os padres mais novos, com idade 
até 45 anos, que em 1960 constituíam 53 ,5°/o do 
contmgente presb1teral, diminuíram sua parti-
cipação, no ano 2000, para 45, 1 % do total. Na 
outra ponta, os padres mais idosos, aqueles com 
mais de 65 anos, que em 1960 somavam apenas 
10% do total, em 2000, já constituem quase um 
quarto (2 3 ,2%) do contingente. Houve, portanto, 
um envelhecimento do efetivo presbiteral, já que 
a idade média dos padres subiu de 46 para 49,7 
anos no decorrer do período. 

Mas o ritmo desse envelhecimento foi 
distinto entre os padres do clero secular e os do 
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2000 
Total Presb1teros Presb1teros Total 

do Clero do Cloro 
Secular Regular 

2.165 2.102 988 3.090 

2.921 2.684 1.646 4.330 

2.430 1.412 1.263 2.675 

1.043 1.100 1.452 2.552 

567 1.005 1.368 2.373 

3,-9 592 !-54 1.446 

9.515 8.895 7.571 16.466 

779 43 8 51 

10.294 8.938 7.579 16.517 

46.0 47,9 54,4 49,7 

clero regular. Entre os primeiros, cujo efetivo, 
conforme vimos, vem aumentando rapidamente 
a partir dos últimos 20 anos e se renovando pelo 
número crescente de novas ordenações, a idade 
média subiu apenas 1,4 ano, passando de 46,5 
anos em 1960 para 47,9 anos em 2000. Já entre 
os do clero regular, dada a estagnação do seu 
efetivo as novas ordenações ocorreram cm um 
número suficiente apenas para recompô-lo 
anualmente , a idade média subiu de 45,6 para 
54,4 anos, um envelhecimento méd10, portanto, 
de quase nove anos ao longo das quatro décadas. 

Os números registrados em 1960 e 2000 não 
nos permitem, por si só, concluir por uma 
tendência atual de envelhecimento do contingente 
presbiteral no Brasil. Novamente aqui precisamos 
recorrer a dados de anos intermediários (no caso, 
1970 e 1985, para demarcar bem o antes e o 
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depois do período mais crítico que atingiu o 
efetivo presbiteral, a que já nos referimos) para 
nos darmos conta do processo real em curso. 
Observemos o Gráfico 5, a seguir. 

rejuvenescimento, motivado pela renovação do 
efetivo de padres seculares, principal fator do 
crescimento atual do contingente: sua idade 
média caiu de 50,7 para 47,9 anos. E mesmo 

GRAFICO 5 • EVOLUÇAO DA IDADE MÉDIA DOS PRESBÍTEROS - BRASIL, 1960-2000 

Anos 

,5 

46,0 

4 ,6 45,8 

1960 1970 

Fontes· CNBB e CEAIS Anu6rio Catól ico do Brasil 

CEAIS - Serviço Permanente de Estatística 

O envelhecimento acima observado no decorrer 
dos 40 anos foi conseqüência direta da já 
mencionada "crise dos anos 70". O eie'vado número 
de pedidos de dispensa do ministério presbiteral, 
sobretudo entre os padres mais novos de ambos os 
cleros, e a diminuição drástica da vinda de padres 
do exterior, principalmente missionários mais 
Jovens do clero regular, resultaram cm que a média 
de idade do efetivo prcsbiteral no Brasil saltasse de 
46,3 anos, em 1970, para 51,6 anos em 1985. Entre 
os padres do clero secular, a idade média subiu de 
47,l para 50,7 anos nesses 15 anos e, entre os do 
clero regular, o aumento foi de 45,8 para 52, 3 anos. 

Superada a crise, a partir de 1985 o processo 
anterior de e11velhec1111e11to cedeu lugar a 11111 

Caracterlzaçlo do cortmgonte presb,teral 

54,4 

1985 2000 

- - - Presbíteros do 
Clero Secular 

- - - Presbíteros do 
Clero Regular 

Contingente 
Presbiteral Total 

que a idade média dos padres do clero regular 
continuasse a subir após o período da crise, o 
ritmo de seu envelhecimento desacelerou-se: de 
6,5 anos entre 1970 a 1985, para 2. 1 anos entre 
1985 e 2000. o cômputo geral, o contingente 
presbiteral da Igreja no Brasil, que envelheceu 
pouco mais de cinco anos ao longo dos quinze 
anos anteriores a 1985, remoçou quase dois anos 
ao longo dos quinze anos subseqüentes. O gráfico 
deixa claro, portanto, que apesar do enve-
lhecimento do contingente presbiteral registrado 
no decorrer dos 40 anos do nosso estudo, a 
tendência predominante nos últimos anos e que 
continua atualmente em curso é a de seu 
rej11venesci111e11to. 
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Contingente presbiteral e contingente episcopal: 
algumas comparações 

As análises precedentes mostraram que, 
segundo a alterações ocorridas entre os anos de 
1960 e 2000 em tem10 de seu perfil, o co11ti11ge11te 
presbitera/ da Igreja 110 Bras,I ,·em em/11i11do 110 
sentido de se tornar cresce11teme11te .H'c11/ar, 
predomi11a11teme11te a11tócto11e e. hoje. ten-

de11cialme11te mais j owm Neste nosso trabalho. 
pareceu nos mteressante vertl'icar se tal e \  oluçào 
\ em ocorrendo lambem no contingente episcopal. 
dado que é dentre os presb1teros que se escolhem 
e se nomeiam os bispos. \ s  figuras do Grafico 6 
nos aJudarào a estabelecer ess,1s comparações. 

GRAFICO 6 INCARDINAÇAO, NACIONALIDADE E COMPOSIÇAO ETARIA 
Comparaçao entre os contingentes presblteral e episcopal 

BRASIL, 1960 e 2000 
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6.1. INCARDINAÇÃO 

1960 2000 
63,7 

58 8 

41 5 

54 1 

45 9 
49 6 50 5 

36 3 

Presblteros Presblteros Bispos 

No Clero Secular (%) No Clero Regular (%) 

6.2. NACIONALIDADE 

1960 

78 6 

69 8 

0 2  

Presbíteros Bispos 

Brasileiros (%) 

2000 

80 6 

19 4 

Presbfteros 

74,4 

25 6 

Bispos 

Estrangeiros (%) 

6.3. COMPOSIÇÃO ETÁRIA - PERCEllrTUAIS DOS CONTINGENTES POR FAIXA ETÁRIA 

76 e ma,s 

66 a 75 

56 a 65 

46 a 55 25,5 

36 e 45 30,7 

Até 35 

Faixas etárias 
(Anos) 

22,7 

1 9 6 0  2000 

4, 1 8,8 

6,0 14.4 

11,0 15,5 

16,2 

26,3 

18,8 

CONTINGENTE PRESBITERAL 

Fontes: CNBB e CERIS - Anuário Catóhco do Brasil 

76 e mais 

71 a 75 

66 a 70 

61 a 65 

56 a 60 

51 a 55 

46 a 50 

Até 45 

1960 

4,8 

5,9 

5,4 

7,7 

17,9 

12,5 

24.4 

21,4 

2000 

3,B 

21, 1 

22,4 

16.6 

16,9 

11,8 

6.4 

1,0 

Faixaa et,riaa CONTINGENTE EPISCOPAL 
(Anos) 
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Para as comparações pretendidas, descartamos, 
dentre os presbíteros, aqueles sem informação 
quanto à nacionalidade e à idade e, dentre os bispos, 
os que já haviam se afastado do cargo, isto é, os 
resignatários ou eméritos. 

Em relação à incardinação: o Gráfico 6.1 
mostra que enquanto os pre\-híteros do clero secular 
aumentaram a sua participação no contingente 
de 41,5%, cm 1960, para 54, 1 % cm 2000, os 
bispos do clero secular, que constituíam 63,7% 
do lotai cm 1960, diminuíram sua participação 
para 49,5% no ano 2000. 

Quanto à nac,onaltdade, como podemos 
observar no Gráfico 6.2, os brastleiros, que no 
contingente presbiteral avançaram de 59,8% para 
80,6% do total, no contingente episcopal 
regrediram de 78,6°10 para 74,4% do total. 

Entre 1960 e 2000. portanto. a emlução do 
contingente episcopal ocorreu, no que se refere à 
mcardinação e à nacionalidade dos bispos, na 
direção contraria em que emluiu o contingente 
pre,;biteral. Não obstante, há que se constatar, 
conforme mostram os gráficos, que a composição 
do contingente episcopal tomou-se, no ano 2000. 
bem mais compatível com a composição do 
contingente presbiteral do que o era em 1960. 

Com um resultado final de maior distan-
ciamento entre os dois contingentes foram as 

evoluções diferentes ocorridas quanto à com-
posição etária de cada um. As pirâmides etárias 
apresentadas no Gráfico 6.3 para os dois con-
tingentes ilustram bem as distintas dinâmicas. No 
caso dos presbíteros, entre 1960 e 2000, um 
pequeno estreitamento da base (relativa às faixas 
de menor idade) e correspondente alargamento da 
metade superior (referente às faixas de maior 
idade), mas sem maior comprometimento da 
configuração piramidal anterior resultado do 
envelhecimento do seu efetivo, processo já 
comentado (e ultimamente revertido), que elevou 
em 3,7 anos a idade média dos padres no decurso 
das quatro décadas. 

No caso dos bispos, a configuração piramidal 
em 2000 apresenta-se nitidamente invertida em 
relação à de 1960, conseqüência da diminuição 
drástica, da ordem de 38,4 pontos percentuais, 
daqueles localizados nas duas faixas de menor idade, 
cuJa participação desabou de 45,8% para apenas 
7,4% do efetivo total, e do aumento considerável 
de 31,2 pontos percentuais registrado na parti-
cipação dos de idade superior a 65 anos, que antes 
soma\am 16, I % do total e passaram a constituir 
47.3% ao final do período. Isso elevou de 53,8 
para 63,6 anos a sua idade média: no ano 2000, os 
bispos católicos no Brasil eram, em média, dez anos 
mais \·elhos do que seus colegas em 1960. 

Os diáconos: perfil do contingente em 2000 

A inex1stênc1a. em 1960. do diaconato como 
ministério permanente obrigou-nos, neste texto. 
a nos abster de maiores considerações a respeito, 
Já que nosso estudo tem por objeto principal. 
precisamente. o exame de evoluções ocorridas 
a partir daquele ano. 

Isso não nos impede de, pelo menos. informar 
aqui as características do seu contingente no ano 
2000, quanto aos mesmos elementos considerados 
cm relação aos presbíteros e aos bispos. 

Dos 978 diáconos existentes no Brasil no 

Os d!Aconos perfil do conungente cm 2000 

ano 2000, 98% estão i11cardi11ados no clero 
secular e 97% são de nacionalidade brasileira 
o que caracteriza esse ministério como voltado
essencialmente para as necessidades das igrejas 
locais e como uma das expressões do seu próprio 
rosto. Mas não existe unanimidade na Igreja do 
Brasil quanto à sua necessidade ou oportunidade. 
Com efeito, instituído já há 30 anos, esse 
ministério permanece inexistente em mais da 
metade (56.5%) das circunscrições eclesiásticas do 
País. Voltando aos números do Quadro 16, que 
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mostra o contingente de clérigos e sua distribuição 
pelas regiões brasileiras, podemos \Cri ficar que mais 
de 70° o do diáconos estão nas regiões Sudeste e 
Sul, um índice de concentração maior do que a que 
ocorre entre os presb1teros. Entretanto. mesmo 
ne a regiõe . não há diáconos. rcspectl\amcntc. 
em metade e em 30% das circun criçõcs eclesiásticas 
No Centro-Oeste eles estão presente em apenas 40º o

das circunscrições. no ordeste em somente um 
terço delas e, no Norte. cm menos de 20º o 1 sso 
demonstra que es e ministerio tem sido pouco 
mlori=ado. eja em seu cansma própno. eJa mesmo 
como recurso para compen ·ar a falta de presb1tcros 
nas igrejas onde tal escassez é maior. 

As innàs e os irn1àos 

Em nos a caracterização inicial do que de-
nominamos de agentes mstituc1ona1s da Igreja. 
incluímos. alem dos clengos. tambem os leigos e 
leigas consagrado (as) ao seniço da IgrcJa nos 
diversos in titutos e ou congregações rclig1osas 
existentes: os irmãos e as irmãs. CUJO contingente 
e respectivas distnbu1çào e e \  oluçào passaremos 
agora a considerar. 

Essa reticência por parte da Igreja face ao 
ministério diaconal aparece tambem na rd11tâ11cia 
da /11stit11içéio em co,!f"eri lo (011 .fti=t; .. /o atratil'O) 
aos nuli,· jowns: no ano 2000, os presbíteros com 
atl! 45 anos constituem quase a metade do respectivo 
contingente e os diáconos nessa fah.a etúna não 
chegam a 10° o do seu total. a outra ponta, os com 
idade superior a 65 anos somam mais de um terço 
do contmgcnte dai result.1 que a idade media dos 
di.iconos no Brasil. de 60.4 anos. seJa bem mais 
próxima da dos bispos do que da dos prcsb1tcros. o 
que não de1,a de ser muito curioso. 

E aqui nos defrontamos com uma primeira 
grande ltmitaçào para o obJetivo principal deste 
trabalho a edição de 1960 do Anuáno Católico do 
Brasil omite totalmente as informações sobre tal 
contingente, restringindo-se ao efetivo clerical. Para 
supnr esta lacuna. tivemos que recorrer aos dados 
informados pelas circunscrições eclesiásticas do Brasil 
à Santa Sé e que constam no Anuário Pont[ficio 
publicado pelo Vaticano cm 1961. Com base cm tais 
informações foi possível constrmr o Quadro 19. 

QUADRO 19 - IRMÃS E IRMÃOS: EVOLUÇÃO DO CONTINGENTE POR GRANDES REGIOES 
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(BRASIL, 1960 e 2000) 

Grandes Regiões 1960 2000 

Irmãs lrm-o Total Irmãs l,maos Total 

Norte 821 53 874 1.917 201 2.118 

Nordeste 3.859 238 4.097 6.783 493 7.276 

Sudeste 14.497 1.281 15.778 13.545 1.371 14.916 

Sul 8.980 1.639 10.619 9.570 1.196 10.766 

Centro-Oeste 618 161 779 2.135 283 2.418 

Não distribuídas(os) 1 
2.031 167 2.198 

BRASIL 28.775 3.372 32.147 35.981 3.711 39.692 
1 

Não estão d1stnbufdas(os): as (os) temporariamente no exterior, as (os) hcenc1adas(os) e as (os) sem destinação na data da apuração. 

Fontes: Cidade do Vaticano - Anuário Pontifício 1961 
CERIS Anuário Católico do Brasil 2000 

Cadernos Cena 3 

O recurso aos dados do Anuário Pontifício 
não deixou de resultar em algum prejuízo para a 
nossa análise, e isto por uma simples razão: no 
caso dos membros dos institutos e congregações, 
as informações sobre o seu contingente, quando 
fornecidas pelas circunscrições eclesiásticas 
( 1960), tendem a ser menos confiáveis do que 
quando fornecidas pelos próprios institutos 
(2000). Temos motivos para suspeitar, por 
exemplo, de que o contingente de 28.775 irmãs 
cm 1960 está subestimado: estatísticas da 
Conferência dos Religiosos do Brasil já conta-
bilizavam, apenas um ano depois, um total de 
35.039 irmãs. Em vez, portanto, do aumento de 
25% do seu contingente ao longo dos 40 anos, 
conforme sinalizado cm nosso Quadro - o que 
já seria muito pouco, bem menor que o ocorrido 
no efetivo clerical - ,  parece-nos mais correto 
concluir que o que efetivamente houve foi uma 
estagnação do número de irmãs, assim como de 
irmãos, entre 1960 e 2000. 

Melhor, então, deixar um pouco de lado a 
evolução do seu contingente, para fixar nossa 
atenção, principalmente, na evolução havida cm 
sua distribuiçcio. 

Uma primeira constatação é que, no ano 2000, 
a distribuição do contingente de irmãs e irmãos 
pelas diferentes regiões do País ficou, impres-
sionantemente, bastante próxima da distribuição 
antes venficada para o contingente clerical. No 
Norte e no Centro-Oeste, regiões consideradas 
conjuntamente de fronteira, estão 12, 1 % das irmãs 
e irmãos e 13,8 °10 dos clérigos; no Nordeste, 19,4% 
e 18, 7%, respecti\amente; e no Sul e Sudeste 
juntos, onde a presença da Igreja é mais 
concentrada, 68,5% das irmãs e irmãos e 67,5% 
dos clérigos. De forma que as observações j á  
feitas para o contingente clerical quanto à 
desproporcionalidade da sua distribuição regional 
em relação à da população brasileira valem 
igualmente para as irmãs e os irmãos. 

As I m s e os irmãos 

A desproporcionalidade 

na distribuição regional dos 

clérigos ocorre também entre 

as irmãs e os irmãos 

Não obstante, é preciso reconhecer o esforço 
realizado por esses agentes, no decorrer das 
quatro décadas, no sentido de ampliarem sua 
presença nas regiões mais desafiadoras do País. 
Tanto as irmãs como os irmãos mais que 
dobraram os percentuais de seus contingentes no 
Norte e Centro-Oeste, percentuais que aumen-
taram também no Nordeste em quase 50% entre 
as irmãs e em quase 100% entre os irmãos. Em 
contrapartida, diminuíram os níveis de sua 
presença nas duas regiões mais privilegiadas, o 
Sudeste e o Sul: 13,5 e 14,2 pontos percentuais 
a menos nos contingentes feminino e masculino, 
respectivamente. 

Tal esforço se inscreve, aliás, naquele mais 
amplo e envolvente do conjunto dos membros dos 
institutos e congregações, clérigos inclusive, que, 
para efeito de simplificação, podemos chamar 
aqui de religiosos e religiosas. Deixando de lado 
os que foram designados bispos, que pela natureza 
do cargo deixam de ter a mesma mobilidade 
potencial dos demais, e sem computar o pessoal 
não distribuído, verifiquemos as mudanças 
ocorridas nos percentuais do seu efetivo total nas 
diferentes regiões, comparando-as com as 
alterações havidas na distribuição da população 
brasileira (ver Gráfico 7). 
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GRAFICO 7 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇAO E DO CONTINGENTE DE RELIGIOSOS(AS), 

POR GRANDES REGIOES - BRASIL, 1960 e 2000 

1960 7,9'lí, 2000 14 8% 
16,7% 

31,6% 

43,8% 42 6% 

População Populaçlo 

31,7% 28 3% 

18,6% 

49 2 
401% 

Religlosos(as) Religlosos(as) 

• Norte e Centro Oeste • Nordeste Sudeste Sul 

Fontes: ISGE - Censos Demográf,cos 
CNBB e CERIS - Anuário Catõhco do Sras 
Cidade do Vaticano Anuário Pon11flc10 1961 

Enquanto os habitantes do Sudeste e do Sul. 
juntos. diminuíram sua participação relati\ a no 
total da população brasileira em apenas 3, 1 
pontos percentuais, os(as) religiosos(as) 
residentes nessas regiões reduziram em 12,5 
pontos a sua participação relativa no respectivo 
contingente. Com isto, ganharam em parti-
cipação principalmente os(as) religiosos(as) 
residentes no Norte e Centro-Oeste - que, 
juntos, passaram de 6% para 13% do total -,  
acompanhando, assim, com ligeira vantagem, o 
aumento de 7 ,9% para 14,5% verificado na 
participação dos habitantes dessas regiões no 
total da população do País. E enquanto o 
percentual da população brasileira residente no 
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Nordeste reduziu-se de 31,6 para 28, 1 %, o de 
religiosos e religiosas subiu de 13, 1 para 18,6% 
do seu efetivo total. 

Sem dúvida, repetimos, trata-se de um esforço 
redistributivo digno de nota, principalmente tra-
tando-se de um contingente que, como vimos, 
permaneceu praticamente inalterado ao longo do 
período. Mas que não elude a relação inversame11te 
proporcional que ainda persiste, no ano 2000, entre 
os percentuais da população residente no Sul 
(14,6%) e no Nordeste (28, 1 %) e os dos religiosos 
e religiosas que servem nestas regiões (28,3% e 
18,6%, respectivamente). Esse fato já foi visto e 
comentado em relação ao clero regular e se reforça 
ao juntarmos ao seu efetivo os demais membros dos 
institutos - as irmãs e os irmãos. 

C a d e r n o ,  Cor11 3 

Considerações finais 

Com vistas sobretudo ao futuro, parece-nos 
útil destacar aqui, à guisa de conclusão, os pontos 
principais do estudo realizado e as questões neles 
envolvidas, incorporando aos dados novas 
informações colhidas no Censo 2000 e que foram 
divulgadas pelo IBGE Justamente quando 
finalizávamos o nosso trabalho redac1onal. 

1. As altas taxas de crescimento populacional
registradas nas últimas quatro décadas obrigaram
a Igreja Católica no Brasil a ir readequando a
sua "capacidade instalada" - estruturas orga-
nizativas e agentes institucionais - às exigências
das novas situações demográficas no País. Ritmos
regionais diferenciados do incremento popula-
cional, além do maior ou menor potencial das
capacidades instaladas preexistentes, cond1-
c1onaram, cm cada caso, o grau de satisfa-
toriedadc resultante dos esforços empreendidos
nesse sentido pela Instituição.

2 Esses esforços, aliás, 11ão foram poucos, 
considerando-se os desafios que precisaram ser 
e1tfre11tados. Tanto nas áreas mais remotas do 
País, onde a população cresceu mais velozmente 
e onde era mais precária a infra-estrutura 
ecles1ást1ca, quanto naquelas onde a Igreja já 
dispunha de uma boa infra-estrutura mas teve 
de defrontar-se com verdadeiras explosões 
demográficas, como as ocorridas nos grandes 
centros urbanos. Registre-se aqui que os fluxos 
migratórios 1ntcr-rcg1ona1s que puderam ser 
detectados na primeira parte do nosso texto 
perdem cm relevância para a principal grande 
migração que foi a ocorrida do campo para a 
cidade e que elevou de 45% para 81 º'o do total a 
parcela da população brasileira residente em 
áreas urbanas. 

Conslderoções finais 

3. Mas o crescimento populacional desacelera-
se em todo o País. O rápido declínio da taxa de 
fecundidade (média de 2,3 filhos por mulher em 
idade férti 1, no ano 2000, variando de 2, 1 no 
Sudeste a 3,2 no Norte) já acena para uma
estabilização da população brasileira no médio
prazo. Também tendem a diminuir as migrações
de grandes distâncias e, graças aos movimentos
de retorno, os saldos migratórios regionais. O
crescimento urbano vai-se desconcentrando,
red1rec1onando-se das capitais para as cidades de 
menor porte, de forma que, diferentemente do 
ocorrido nos últimos 40 anos, quando precisou
reagir praticamente atropelada pelos aconte-
cimentos, a nova perspectiva propicia à Igreja
o fôlego necessário para a planificação do futuro
da sua presença, em vista da melhor qualidade 
do seu serviço. 

4. Cem milhões a mais de pessoas fazem
formidável diferença para qualquer instituição
que se pretenda a sen iço do povo. No caso da 
Igreja, dadas as diferenças regionais quanto ao 
potencial de sua infra-estrutura, não se pode
esperar que pudesse absoner uniformemente, em 
termos de capacidade reorganizativa, os impac-
tos de um incremento populacional de tal
magnitude. Seria ilusório pretender, por
exemplo, que ela conseguisse garantir no ano 
2000, em todas as regiões, as mesmas relações
médias habitantes jurisdições eclesiásticas de 40 
anos atrás, como ocorreu excepcionalmente no 
sul do País, onde dispunha de condições mais
fa\orá\eis. Assim como seria um equívoco
pensar que seja possível ou mesmo desejável
igualar tais relações em todo o território
nacional, como se, também nesse aspecto, cada
igreja particular não houvesse de ter o próprio
rosto. Em áreas mais densamente povoadas,
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A nova perspectiva propicia 
à Igreja o fôlego necessário para 

a planificação do 
futuro da sua presença, 

em \ ista da melhor 
qualidade do seu sen iço 

1greJas locais mais populosas. Mas isso não 
justifica a permanência daquelas defasagens mais 
flagrantes, que precisam ser corrigidas, e de 
certas situações paradoxais que se manifestam 
no cotejo entre regiões, que necessitam ser 
enfrentadas. Pensamos que os casos mais 
evidentes estão bem identificados na primeira 
parte do nosso trabalho. E, corno dizíamos, a 
Igreja tem agora o momento mais favorável para 
a realização desta tarefa. 

5. Muito da eficiência e da qualidade do serviço
eclesial inviabiliza-se exatamente onde as
demandas reais ou potenciais de grandes
contingentes humanos ultrapassam as possi-
bilidades da "capacidade instalada" das igrejas
locais para o seu atendimento. Onde isto continua
ocorrendo, é preciso desmembrar, vale dizer,
aproximar-se mais, adquirir maior visibilidade,
fazer-se mais reconhecível como igreja particular.
O fato de que as relações médias habitantes/
jurisdição tenham, via de regra, se agravado
menos para a categoria paróquia do que para a
categoria circunscrição eclesiástica apenas
comprova que, quanto mais perto e imediatas
as instâncias decisórias, mais ágeis as respostas
aos desafios que se vão colocando. Só que o
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recurso à simples multiplicação do número de 
paróquias não é suficiente e pode mesmo resultar 
co11traprod11ce11te, já que pode estar contribuindo 
para uma diluiçüo ainda maior da fisionomia 
própria que cada igreja particular há de ter para 
que o povo possa nela melhor se reconhecer. 

6. Como já se sabia - e os dados agora divul-
gados permitem melhor quantificar-, diminui a
proporçiio de católicos 110 população brasileira.
Essa queda acentuou-se ainda mais nos anos 90, 
quando a redução da participação deles foi
superior à acumulada nas quatro décadas
precedentes (apenas entre 1991 e 2000, uma
queda de dez pontos percentuais). Em maior ou 
menor grau, a diminuição ocorreu em todas as 
regiões e em cada unidade da Federação. No ano 
2000 o número de católicos correspondia a 73,8%
da população brasileira, oscilando de 68,8% no 
Centro-Oeste a 80, I % no Nordeste, de 57 ,2% 
no R10 de Janeiro a 91,4% no Piauí.

Sem pretender estabelecer associações imediatas e 
simplistas, dado não tratar-se de fenômeno de causa 
única - e as exceções estarão aí para comprovar 
isso - ,  não deixa de ser interessante observar que, 
em geral, os percentuais de católicos reduziram-se 
mais nas áreas onde a população mais se expandiu: 
nas fronteiras do Norte e Centro-Oeste do País e 
no Sudeste, onde o processo de urbanização tem 
sido mais intenso. As dez unidades da Federação 
onde a proporção de católicos hoje é menor estão, 
todas, localizadas nessas regiões, exatamente 
aquelas onde a relação habitantes/circunscrição 
eclesiástica mais se agravou. E os quatro estados 
"menos católicos" são também aqueles que, dentro 
de suas respectivas regiões, tiveram o maior 
aumento relativo no número médio de habitantes/ 
circunscrição: Rondônia e Roraima (Região Norte), 
e Rio de Janeiro e Espírito Santo (Região Sudeste). 

Cadernos Ceris 3 

A isto se poderia contrapor o dado de que o 
Nordeste permanece como a região "mais 
católica" do País, apesar de, em alguns dos seus 
estados, o número médio de habitantes/ circuns-
crição eclesiástica ser superior ao registrado no 
muito mais populoso estado de São Paulo e de a 
relação habitantes/paróquia continuar sendo, 
hoje na companhia no Norte, a mais problemática 
entre as regiões brasileiras. De fato, sete dos nove 
estados nordestinos ocupam as primeiras posições 
entre as unidades da Federação com maiores 
percentuais de católicos. Mas é preciso observar 
também que fo i  exatamente no Nordeste que a 
participação relativa dos evangélicos mais 
cresceu na última década. Seis estados da região 
figuram entre os oito onde a proporção de 
evangélicos aumentou mais significativamente 
nos anos 90. Assim, se de um lado Rondônia, 
Espírito Santo, Roraima e Rio de Janeiro são, 
hoje, os quatro estados "menos católicos" ( e os 
"mais evangélicos") do País, de outro lado 
Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará 
são os quatro onde a pertença evangélica mais 
cresceu entre 1991 e 2000. 

7. Os esforços da Igreja no sentido da sua
reorganização face ao incremento populacional
no País foram enormemente dificultados pelas
expressivas baixas no seu quadro de agentes
institucionais ao longo de toda a década de 70 e
até meados dos anos 80, o que retardou em muito
o processo da evolução do seu efetivo, conforme
verificamos na segunda parte deste texto. O
descompasso em relação ao aumento da popu-
1 ação ficou evidente. Superada a crise, o 

panorama hoje é outro. O crescimento do 
contingente clerical ocorre de forma consistente,
puxado principalmente pelo aumento signi-
ficativo das ordenações para o presbitério
diocesano (ou secular), e tudo indica que o

Considerações f1na1s 

número de presbíteros - parcela majoritária do 
clero - passará em breve a crescer proporcio-
na/mente mais do que a população. E embora não 
se percebam sinais claros de crescimento do 
contingente total de membros dos institutos 
religiosos (clérigos, irmãs e irmãos), que se 
ressentem ainda da diminuição drástica havida na 
vinda para o País de religiosos e religiosas do 
exterior, o número de vocações autóctones vem 
conseguindo, pelo menos, recompor anualmente e 
renovar paulatinamente os seus quadros. 

O crescimento do clero diocesano vem sendo um 
fator decisivo para o fortalecimento das igrejas 
locais em todo o País, mas sobretudo no Norte e 
Centro-Oeste, as tradicionalmente mais dependentes 
do clero dos institutos para o serviço presbiteral 
das suas comunidades. Essa colaboração nunca 
faltou e continua imprescindível, também da parte 
dos demais religiosos e religiosas, dado o 
incremento populacional em ambas as regiões. Mas, 
entre todas as regiões, o Nordeste continua sendo 
a mais carente de pessoal e, portanto, a mais 
prioritária para uma atenção diferenciada e mais 
programática da parte dos institutos religiosos. 

Entre todas as regiões, o 
Nordeste continua sendo a mais 
carente de pessoal e, portanto, a 
mais prioritária para uma 
atenção diferenciada e mais 
programática da parte dos 
institutos religiosos 
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8. Pode-se afirmar, então, que em relação ao 
quadro de agentes, as per pecti\ as para a Igreja
Católica no Brasil são hoje, sem dúvida, bem
melhores do que 20 anos atras. Isto, porém, caso
ela queira dar-se por satisfeita com a mera
repetição, apena mais reforçada, da mesma
maneira de constituir-se, de ser publicamente
reconhecida e de atuar. Mas o po\o de Deus não
teria direito a per ·peCh\ as mais estnnulantes para
o futuro da sua Igreja'?

Oportuno transcre\er aqui algumas das e,pec-
ta t Í \  as dos presb1teros reunidos no seu 9° 

Encontro acional em f e \  e reiro deste ano: 
"Insistimos no resgate da eclesiologw de co-
munhão e participa{ cio, ·egundo a perspectiYa 
do Vaticano II. Cremos numa Igreja( ... ) que le1·e 
a serio o protagonismo dos cri'>tãos leigos e 
leigas. a ampliação de participação da mulher 
nos ministérios e nas 111stancias de decisão e de 
poder, ( ... ) o increme11to do mi11istério do 
diáco110 perma11e11te. Acreditamos no valor e na 
importância dos Co11selhos Diocesa11os e Paro-
quiais, 11ão só con.rnltirns, mas deliberati1·os 110 
diversidade dos mi11içtérios ( ... ) Lamentamos 
profundamente que, apos a insistência de tantos, 
ainda persista, na IgreJa do nosso País, pouca 
se11sibilidade da hierarquia eclesiástica para com 
as cerca de 70 mil com1111idades eclesiais que 
11ão têm a celebração dominical da Eucaristia. 
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Elas, embora bem orga111zadas e reunindo-se com 
regularidade, são pril'adas do rncrossa11to direito 
de celebrar .,·e111a11alme11te a Ceia do Se11hor. 
Sabemos que, para garantir esse direito, é 
necessário re1·er as 111odalidades do 111i111stério 
presbiteral, fixadas por longa tradição, mas ho1e 
i11adeq11adas à realidade e distantes da práxis 
do O\ o Testamento e da IgreJa Antiga. Senti-
mos, como sempre mais urgente, .1 coragem de 
.·(:forma que de\ olni às comunidades, espe-
cialmente às menores e mais pobres, a possi-
bilidade de realizar o memonal da morte e 
re,·.rnrreiçiio de Jesus. si11al e.,1n·essi1•0 e 
sig11ificativo da 110.na ide11tidade catolica" 
(\1ensagem Final. nº s 16 e 18, destaques nossos). 

Chega uma hora em que é preciso ousar. A 
propósito, difícil resistir aqui a uma provocação, 
por conta e atre1 imento exc/usn·os do redator 
destas pâgill(H: se foi poss1vel a Roma reco-
nhecer, como ocorreu recentemente no Brasil, 
uma situação de fato, totalmente isolada, de 
(nada menos que) um bispo ordenado ao arrepio 
do Direito e em franco desafio a Autoridade, e 
isso para perpetuar-se o caduco, que tal enteio 
para se apressar o noio - bispos legitimamente 
ordenados começarem, articulados. a colocar Roma 
diante de outros fatos consumados. bem mais 
alvissareiros? 

Rio de Janeiro, junho de 2002 

Cadernos Ceria 3 

PUBLICAÇÕES DO CERIS 

C a d e r n o  1 - V i o l ê n c i a ,  s o c i e d a d e  e c u l t u r a

O Caderno 1 apresenta as principais análises sociológicas do fenômeno da violência e 
uma reflexão teológico-pastoral que procura extrair pistas para uma ação evangelizadora 
que possa instaurar dinâmicas de paz. 

C a d e r n o  2 - P e n t e c o s t a l i s m o ,  R e n o v a ç ã o  
C a r i s m á t i c a  C a t ó l i c a  e C o m u n i d a d e s  E c l e s i a i s  d e

B a s e  - u m a  a n á l i s e  c o m p a r a d a

Apresenta um panorama das características e experiências religiosas dos indivíduos 
das camadas médias e populares de igrejas pentecostais, da RCC e das CEBs a 
partir de uma abordagem comparativa que procura demarcar as semelhanças e 
diferenças de cada expressão religiosa. O enfoque principal do estudo é a experiência 
subjetiva de adesão dos membros dos diferentes grupos e sua prática religiosa. 

D e s a f i o s  d o  C a t o l i c i s m o  n a  c i d a d e :  
u m a  p e s q u i s a  e m  r e g i õ e s  m e t r o p o l i t a n a s

Quais são as crenças e práticas dos indivíduos residentes nas regiões metropolitanas? 
Quais as novas modalidades do ser católico? O que pensam os católicos e em que participam? 
São algumas perguntas que o livro procura responder a partir de uma pesquisa de opinião 
em seis regiões metropolitanas brasileiras. 

E d u c a ç ã o  d o  T r a b a l h a d o r  . . .  P a r a  a l é m  d o s  c o n s e n s o s  f á c e i s

Os textos articulam trabalho, conhecimento e cidadania, no sentido de melhor compreender 
a relação entre trabalho e educação. Reflete a educação do trabalhador como um processo 
dinâmico que vai construindo novas relações sociais e uma nova sociedade. 

O f u t u r o  d o  m u n d o  d o  t r a b a l h o :  c e r t i f i c a ç ã o  
d e  c o m p e t ê n c i a s  o u  u m a  m a e s t r i a  l a b o r i a l ?

A publicação está dirigida aos trabalhadores e apresenta elementos necessários ao intenso 
debate que atualmente se trava. no Brasil, sobre formação cidadã, formação para o trabalho 
e os sistemas de certificação de qualificação e de competências. 

O b r a s  s o c i a i s  d a  I g r e j a  C a t ó l i c a

o CEAIS realizou um levantamento nacional de atividades sociais desenvolvidas pelas
paróquias e instituições de ensino católicas. Os resultados apontam as áreas de atuação
social e as atividades mais desenvolvidas, além de informar quem são os responsáveis
por essas ações e seus beneficiários nas cinco regiões brasileiras.

S a ú d e  - C a t á l o g o  d e  e x p e r i ê n c i a s

Apresenta 81 iniciativas na área de saúde realizadas por grupos e movi-
mentos populares. organismos da Igreja Católica. ONGs e universidades 
com objetivo de possibilitar o conhecimento das experiências, além da troca 
de informações e intercâmbios. 

A n u á r i o  C a t ó l i c o  d o  B r a s i l

Apresenta, em nível nacional. informações abrangentes sobre a presença institucional da 
Igreja Católica no País: sua estrutura organizativa e seu quadro de agentes. 



ANAMEC 
Associação Nacional de Mantenedoras de 

Escolas Católicas do Brasil 

10 ANOS DE ATIVIDADES 
Criada em 1993, por mantenedoras de escolas, faculdades e 

universidades católicas, a ANAMEC hoje, congrega 372 associadas. 

Atividades 

•!• pesquisas sobre as escolas católicas no Brasil, com apoio do CEAIS 
•!• seminários sobre práticas contábeis administrativas e marketing nas escolas 
•!• defesa dos interesses das instituições junto ao Congresso e Governo Federal 

•!• iniciativas na área da avaliação escolar, formação permanente dos professores e 
utilização da informática como instrumento de modernização pedagógica 

Boletim 
Informativo 

Além das freqüentes cartas 
circulares, com orientações 
específicas sobre temas 
administrativos, jurídicos e 
contábeis, a ANAMEC, 
periodicamente, edita um 
Boletim Informativo. 

Associe-se 
Você, presidente de mantenedora 
de escolas, faculdades, centros 
universitários ou universidades, 
que ainda não é associada da 
ANAMEC, entre em contato 
conosco e filie-se. 

Consultoria Jurídica 
AANAMEC mantém uma consultoria 
jurídica que, inclusive, em parceria 
com a CONFENEM, em fevereiro de 
2002, obteve uma notável vitória no 
Supremo Tribunal Federal, onde a 
tese sobre os direitos das entidades 
filantrópicas foi vencedora. 

Visite nosso site. Você encontrará notícias, pesquisas, cartas 
circulares, resoluções do CNAS, inclusive com os resultados dos 
processos, cadastro das escolas católicas e boletins informativos. 
http:// www.anamec.org.br 

Endereço: SRTV /S Quadra 701, 81. 2, sala 601 
Centro Emp. Assis Chateaubriand 
cep 70340-000 Brasília DF 
Fones: (61) 226.5655/226.9421 Fax: (61) 322.5539 

Livros publicados, fruto de pesquisas 
ou de seminários realizados com 
nossas associadas: 
1996: O Futuro da Educação e o 

Papel das Escolas Católicas 
1997: Pesquisa sobre as Escolas 

Católicas do Brasil/1996 
(ANAMEC e CEAIS) 

1998: Campanha da Fraternidade 
(contribuição da ANAMEC) 

1998: Revista ANAMEC 
1999: Pesquisa sobre as Obras 

Sociais da Igreja Católica -
Atuação das Escolas - 1998 

2000: Obras Sociais da Igreja 
Católica 

2000: A Educação Católica no Brasil, 
por Pe. Laércio Dias de Moura, SJ 
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O Governo de Minas sabe que para conservar o seu patrimônio natural é preciso agir de 

forma integrada e sempre com o aval da comunidade. E é isso que a Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está fazendo, através dos Conselhos 

de Política Ambiental e de Recursos Hídricos de Minas Gerais e junto com os seus órgãos 

vinculados. A FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente - responde por atividades de 

licenciamento e monitoramento ambiental no Estado e vem trabalhando no fortalecimento 

da gestão ambiental municipal e incentivando parcerias com prefeituras, universidades, 

setor produtivo e organizações não-governamentais em prol da melhoria da qualidade 

ambiental. Da mesma forma, o IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas - está 

. implementando novas ferramentas de gestão de recursos hídricos em Minas Gerais e vem 

contribuindo para a criação de Comitês de Bacias Hidrográficas (organizações que 

respondem pelo gerenciamento da água de forma integrada com a sociedade}. Hoje, já são 

17 comitês instalados e 9 em processo de formação no Estado. Por tudo isso, é que a gente 

afirma: quando o assunto é meio ambiente, os mineiros são mesmo conservadores. 

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÃGUAS 

feam 
FUNDAÇAO ESTADUAL 

DO MEIO AMBIENTE 

MEIO AM BIENTE 
~ui - conatr61 um pata. 

www.semad.mg.gov.br 



JB PROJETOS DE MERCADO 

EM DOIS ANOS, EMPRESA INVESTE R$ 2 BILHÕES EM 
PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA E SE APROXIMA DA META DE 
EXCELÊNCIA EM SEGURANÇA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 

1 
ntegrar, redimensionar e redirecionar a gestão de 
segurança, meio ambiente e saúde e investir, até 
2003, mais de R$ 3 bilhões na prevenção e con-

trole de acidentes e na redução de emissões, resí
duos e efluentes - essa vem sendo a estratégia da 
Petrobras para alcançar, em curto prazo, padrões 
internacionais de excelência em segurança e respei
to ao meio ambiente. 

O marco do desafio foi o acidente da Baía de 
Guanabara, em janeiro de 2000, que evidenciou a 
necessidade de mudança nos modelos de seguran
ça e gestão ambiental da companhia. Em abril 
daquele ano, começou então a ser implementado o 
maior programa ambiental e de segurança operacio
nal já elaborado no país, o PEGASO, com um inves
timento global de R$ 3,2 bilhões até o final de 2003. 

MEIO CAMINHO ANDADO 

No primeiro ano, o programa recebeu recursos 
de R$ 522 milhões e, em 2001, esse volume saltou 
para R$ 1,4 bilhão, totalizando quase R$ 2 bilhões. 
"É a maior quantia já investida no país em seguran
ça operacional e meio ambiente", frisa Rui Fonseca, 
gerente executivo de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde da Petrobras. Como resultado, em menos de 
dois anos, cerca de 3 mil projetos foram implemen
tados, abrangendo todas as unidades da empresa, 
e com acompanhamento permanente de auditores 
da PricewaterhouseCoopers. 

Esses projetos contemplam toda a cadeia opera
cional da Petrobras, desde exploração e produção 
até distribuição, e vão culminar com a automação da 
rede de dutos da companhia. Também foram insta
lados, nesse período, nove centros de defesa 
ambiental e estão sendo intensificados os processos 
de redução e tratamento de resíduos e emissões em 
todas as unidades. "Do total de investimentos, cerca 
de 80% estão direcionados à prevenção e 20% ao 
reforço dos sistemas de contingência", explica 
Fonseca. 

PREVENÇÃO: VANGUARDA 
TECNOLóGICA 

Os dutos da Petrobras estão sendo revisados, e 
seus controles automatizados, dentro dos mais 
modernos padrões da indústria petrolífera mundial. É 
uma operação de alta complexidade e que está 
sendo executada sem prejuízo do fornecimento de 
combustível ao país. Somente nessa área já foram 
aplicados R$ 791 milhões. Em conseqüência, cerca 
de 70% dos dutos prioritários da empresa já estão 
com supervisão automatizada, e a meta é chegar a 
100% ainda este ano. 

No caso dos grandes oleodutos, o controle será 
centralizado no Rio de Janeiro. Para isso também 

estão sendo desenvolvidos softwares de realidade 
virtual para o fluxo de óleo e derivados. Associados a 
sensores e mecanismos já existentes, esses progra
mas permitirão que a Petrobras atinja, até 2003, o 
estado da arte no monitoramento remoto de seus 
dutos e tanques de armazenamento. 

CONTINGÊNCIA: 
ALCANCE CONTINENTAL 

A Petrobras concluiu, em 2001, a instalação no 
país de nove Centros de Defesa Ambiental (CDAs), 
que vieram reforçar os sistemas de contingência já 
existentes nas diversas unidades. Em alerta 24 horas, 
os CDAs estão equipados com barcos, barreiras e os 
mais modernos recursos no combate a emergências. 

Em cada COA atuam em média 20 especialistas, 
cuja rotina inclui simulações freqüentes e o monitora
mento das condições ambientais locais, para anteci
par as providências necessárias em caso de aciden
te. Juntos, os CDAs deram origem ao primeiro com
plexo de segurança ambiental da América do Sul. 

Além disso, desde janeiro de 2001, permanece de 
prontidão na Baía de Guanabara, 24. horas por dia, a 
primeira embarcação do país especializada no con
trole de vazamentos. Com capacidade para recolher 
do mar até 100 mil litros de óleo por hora, essa 
embarcação pode rapidamente se deslocar para 
atender outras áreas marítimas de atuação da empre
sa, como Bacia de Campos e Angra dos Reis. 

CONSOLIDAÇÃO DE 
UMA NOVA CULTURA 

Em todo o país, a Petrobras vem intensificando os 
processos de negociação visando à obtenção de licen
ças e assinatura de termos de compromisso. Somente 
em melhorias em suas instalações na Baía de 
Guanabara, a Petrobras está investindo R$ 192 
milhões, no maior acordo desse tipo já firmado no país. 

Cerca de 40 projetos estão ali em execução, 
incluindo o fechamento completo do sistema de refrige
ração da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), o que 
absorverá recursos de mais de R$ 100 milhões. 
"Individualmente, é a maior obra do Programa e, como 
as demais, direcionada à preservação do meio 
ambiente", ressalta Fonseca. 

A meta da Petrobras, segundo Fonseca, é a 
excelência. Embora reconheça os riscos inerentes à 
atividade petrolífera, ele afirma que a empresa quer 
ser, em segurança ambiental, uma referência mun
dial do mesmo modo que é na exploração de petró
leo em águas profundas ou no fornecimento de gaso
lina e óleo lubrificante para a Fórmula 1. "Este é o 
alvo que queremos atingir, reafirmando a tradição da 
Petrobras de superar desafios." 



CARTAS 

EDl<ÃO NÚMERO 1 

a EXCELENTE 
Excelente a Revista JB ECOLÓGICO. 
O editor e a equipe estão de parabéns. 
Elias Fajardo 
Chefe de reportagem do Globo Ecologia 

a MARCO 
Fiquei emocionada com a revista que 
trata de um tema tão importante de 
maneira tão séria. Acredito que 1B 
ECOLÓGICO será um marco na imprensa 
brasileira. 
Iara Rosa Freitas 

SURPRESA 
Sou assinante do 1B há muitos anos e 
admirador da linha de condução desse 
histórico jornal. Qual não foi minha 
felicidade quando abri o meu jornal e 
encontrei essa pertinente revista. 
Parabéns. 
Marcelo Pavesi Lopes 
Espírito Santo 

BOAS-VINDAS 
O 1B ECOLÓGICO foi um dos 
acontecimentos mais fascinantes e 
gratificantes que aconteceram 
recentemente. Bem-vindos e parabéns. 
Magali Bastos 
Assessora de imprensa do Consulado 
Americano 

VERDADE 
Quero parabenizá-lo pela edição da 
Revista JB ECOLÓGICO. Adorei saber que 
existe agora uma revista que fala de 
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ambientalismo sem manipulação de 
realidades. 
Noraldir Viana Mariano 
Professor do RI 

a ARTE 
Páscoa e JB ECOLÓGICO. Grande sacada. 
Fartura nas sementes da 
conscientização ambiental. Coração 
verde, de esperança e ideal. Oficio de 
engenho e arte. Parabéns. 
Flora e Jairo Toledo 
Barbacena- MG 

a ANTENADO 
Parabéns pela iniciativa do JB, é bom 
saber que se abre um canal forte para a 
comunidade conhecer o que acontece 
com o meio ambiente. 
Cláudio Ribeiro Júnior 
Imprensa Sociedade de Pesquisa em 
Vida Selvagem e Educação Ambiental 

a C0NSOÊNCIA 
Parabenizamos o 1B ECOLÓGICO pela 
coragem e responsabilidade de criar 
uma revista com papel importante não 
só para a conscienti.zação, mas também 
para a visualização das questões 
ambientais. 
José Antônio Carvalho 
Rio de Janeiro 

SOO ANOS 
Muitas luas ao 1B ECOLÓGICO. Nós, que 
vivemos as dificuldades de colocar o 
meio ambiente em destaque, estamos ai 
para somar forças . Parabéns pela série 
dos 500 anos da chegada dos 
colonizadores à Baia de Guanabara. 
Webber Lopes 
Rio de Janeiro 

a ESPÍRITO DE ASSIS 
Mal pude conter a alegria ao me 
deparar com a primeira edição do JB 
ECOLÓGICO encartado no mais 
influente dos jornais brasileiros: o JB. 
Agora, em todo o pais, as noites de lua 
cheia serão ainda mais iluminadas com 
a circulação nacional desse pioneiro 
encarte já por demais admirado por 
nós, mineiros. Creia, prezado editor, que 
as causas a serem defendidas pelo JB 
ECOLÓGICO estarão em total sintonia 
com nossa luta comum e nossa causa 
coletiva de defesa de um 
desenvolvimento sustentável e de uma 
paz na terra onde o homem não a 
esgote, mas a trate como irmã, mãe e 

companheira. Paz e bem para sua 
equipe e todos os que, incorporando o 
espírito de Francisco de Assis, amam a 
vida e lutam para que todos a tenham 
em plenitude. 
Tilden Santiago 
Deputado federal (PT-MG) 

a AMPLITUDE 
Parabéns pela edição do primeiro JB 
Ecológico. É bom saber que a defesa do 
meio ambiente aumenta os seus limites 
com a publicação do JB Ecológico com 
circulação nacional. Nós, em Minas, já 
conhecíamos e dávamos valor ao seu 
trabalho que, agora, sem dúvida, ganha 
uma nova amplitude. Ganhamos todos 
nós, principalmente a natureza. 
Sucesso. 
Luiz Michalick 
Comunicação Social da Cemig 

a RIYERÊNCIA 
Que grande alegria eu senti com o 
caderno 1B ECOLÓGICO. Ideais e idéias 
brilhantes têm mesmo que ser trocadas 
numa escala maior. Senti muito orgulho 
de ser sua amiga. Um amigo que 
esperou com calma e elegância que 
bons ventos trouxessem novas marés. 
Desejo muito sucesso e felicidade nesse 
novo caderno. Que ele continue 
reverenciando a lua, esse nosso 
encantado satélite, machucado por nos 
proteger de tantos meteoros como um 
grande e brilhante anjo da guarda. 
Cecília Bhering 
Assistente de RP - Cemig 

a EMPREITADA 
Quero dar os parabéns pelo número de 
estréia do JB ECOLÓGICO. A revista está 
bonita e com proposta editorial 
condizente com a importância que a 
problemática ambiental tem hoje no 
Brasil e no mundo. Ganhamos todos 
nós. ecologistas e eco-cidadãos, com 
essa brilhante empreitada. A imprensa 
verde ganhou um grande instrumento 
de informação e comunicação. 
Márcio Santa Rosa (Melão) 
Centro Internacional de 
Desenvolvimento Sustentável/RI 

CIDADANIA 
Parabéns é pouco por sua iniciativa. O 
JB ECOLÓGICO é um exemplo de 
jornalismo efetivamente comprometido 
com a cidadania, porque cuidar do 
ambiente é ser cidadão. É como você 

j 

• A ciência sem a religião é paralítica. 
A religião sem a ciência é cega 

• A coisa mais bela que o homem pode ex
perimentar é o mistério. É esta emoção 
fundamental que está na raiz de toda 
ciência e arte. O homem que desconhece 
esse encanto, incapaz de sentir admira
ção e estupefação, esse já está por assim 
dizer, morto. E tem os olhos extintos. 

•Afama é, para o homem, como o cabelo. 
Cresce depois da morte, quando já lhe é 
de pouca serventia. 

• A Natureza é exatamente simples, se 
conseguirmos encará-la de modo apro
priado. Essa crença tem-me auxiliado, 
durante toda a minha vida, a não perder 
as esperanças. 

• A paz é a única forma de nos sentirmos 
realmente humanos. Há apenas um ca
minho para a paz e para a segurança: o 
da organização supranacional. 

• A violência fascina os seres moralmente 
mais fracos. Um tirano vence por sua ar
gúcia, mas seu sucessor será sempre re
matado canalha. 

• O espírito científico, fortemente armado 
com seu método, não existe sem a reli
giosidade cósmica. Não existe nenhum 
caminho lógico para a descoberta das 
leis elementares do Universo. O único ca
minho é o da intuição. 

• Não basta ensinar ao homem uma espe
cialidade. Porque se tomará assim uma 
máquina utilizável e não uma personali
dade. É necessário que adquira um senti
mento, um senso prático daquilo que va
le a pena ser empreendido, daquilo que é 
belo, do que é moralmente correto. 

• O espaço é curvo. O Universo tem for
ma cilindrica, e não esférica A menor 
distância entre dois pontos não é a li
nha reta. 

• O tempo é relativo e não pode ser medi
do exatamente do mesmo modo e por 
toda a parte. Quando você está namoran
do uma bela garota, uma hora parece um 
segundo. Quando você se senta numa 
brasa viva, um segundo parece uma ho
ra. Isso é relatividade. 

• O homem pode encontrar significado 
na vida, curta e perigosa como é, somen
te através de seu devotamento à socie
dade. 

• Gerações vindouras dificilmente acredi
tarão que tenha passado pela face da 
Terra. em carne e osso, um homem como 
Mahatma Gandhi. 

• A idéia do rebanho romano me leva a fa
lar da pior excrescência do espírito do re
banho: o militarismo, que eu detesto. Se 
alguém é capaz de marchar em fila com 
prazer, ao som de uma banda, basta para 
merecer o meu desprezo. 

• A guerra é a coisa mais desprezível que 
existe. Preferia me deixar assassinar que 
participar desta ignominia. 

• Sem cultura moral não haverá saida pa
ra os homens. Enquando existirem exér
citos, qualquer desentendimento mais 
sério nos conduzirá à guerra 

• Em todo o verdadeiro pesquisador da 
natureza mora uma espécie de reverên
cia religiosa O homem que descobriu 
uma idéia que nos faculta penetrar, mui
to pouco embora, o eterno mistério da 
Natureza, recebeu já grande soma de 
graça Nossa era deveria ser a do paraíso 
na Terra A humanidade nunca teve, co
mo agora, melhor ensejo de ser feliz. 

• Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo 
de pensar, mergulho em profundo silên
cio. E eis que a verdade se me revela. 

• Nada verdadeiramente valioso advém 
da ambição ou do mero senso do dever. É 
melhor que venha do amor e da devoção 
à humanidade e às coisas objetivas. 

• O que eu vejo na natureza é uma magni
fica estrutura que só conseguimos com
preender com muita imperfeição. 

• Nas crianças reside a esperança do 
mundo. 

Adapta1ão livre de "Einstein - Vida 
e Pensamentos", da Editora Martin Claret 
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Treetap vem de "sangrar a árvore" para 
extrair o latéx. Já a bola de borracha que, 
derretida se mistura no tecido de algodão 
e vua couro vegetal. e chamada de "pela· 
na Amazônia. Dai o nome de "pelada", 
vidé as "peladas que muitos Romanos Já 
jogaram com bolas de borracha na sua 

ganhando o mundo datam de 1736, feito 
por um geógrafo francês Comcidênc1a ou 
não, o tecido Treetap Já é utihzado na 
fabncação de moohilas da empresa fran
cesa Hermés E foi apresentado. semana 
passada. no Stúd10 540 em Manhattan 
Nova York, no desfile de moda e accesso 
nos da concorridíssima Organic Odissey 
Se vencer na B1g Apple 

UIIDIIINOIC 
Rua Jardim Botânico 1008 - Centro de 
Visitantes 
2294-3749 

ESNIO INIBANCO· LOIA 
Rua Voluntários da Pátria 
2226-4065 

NPILCUR 
Fashion Mall-1º piso 
Ipanema- Visconde de Pirajá 
Leblon - Ataulfo de Paiva 
Centro 
2540-8121 

8IIAIIA 
Fórum de Ipanema - Av. Visconde de 
Pirajá, 351 loja 123 
2247-72-97 

PAPEIAIUA CAHA NOBRE 
Pontifícia Universidade Católica- 2259 
0195 

TOKffOK 
Shopping Cassino Atlântico 
Casa Shopping 

PAR<DIA CMIOU 
Shopping da Gávea 
Jardim Botânico 



A emoção de voltar ao passado, curtir um inesquecível passeio de ''Maria Fumaça 
II 

entre as cidades históricas 
de São João dei-Rei e Tiradentes, é sem dúvida, um momento único, um encontro com o fascinante mundo do 

II 

Trem de Ferro 
11

• 

A Estrada de Ferro Oeste de Minas - EFOM, é uma viagem da origem ao crescimento das ferrovias no Brdsil. 
Comemorando 120 anos de história, desde sua fundação nunca parou de funciona1; são 12 km de um passeio inesquecível.· 

. . . 
. . 

A EFOM é uma das raízes da Ferrovia Centro-Atlântica, que a partir de 17 de setembro de 2001 passou a 
administrar todo o complexo ferrovidrio tombado pelo patrimônio histórico. Todos os recursos arrecadados 
com a venda das passagens são aplicados na operação, manutenção e recuperação deste importante patrimônio público. 

Participe, se emocione e venha colaborar com a preservação e resgate da história das ferrovias de Minas Gerais e do Brasil! 

120 anos de Plistória, 
Cultura, Arte e Emoção! 

ll\.PORlliAÇÕES: (32) 3371.8485 l 
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INTRODUÇÃO 

Em outubro de 2010, iremos, ma.IS uma vez, eleger os nossos 
representantes tanto para o Executivo - Federal e Estadual -

como para o Legisla.ovo também Nacional (parte do Senado e os 
Deputados Federais) e Estadual. 

Uma grande responsabilidade e uma 1mportante m1Ssão: colocar 
na uma não só o nosso voto pessoal, mas a consciência de que o 
nosso voto tem consequências para a vida do povo, para o futuro 
do nosso país. 

Por isso, o presente texto propõe instrumentos de preparação, 
através de reflexões para o chão que pisamos no momento do voto 
e para o horizonte que alcançamos pelos cnténos embutidos na 
nossa escolha 

Devemos ter presente ao expressar a nossa cidadania: 

1. Não basta votar Não basta mesmo escolhermos uma pessoa de 
"ficha limpa" por mais fundamental e 1mportante que ela seJa. 
Nossa missão vai além: levar a pessoa "ficha 11mpa" a ser eficaz 
e a se manter éb.ca durante o mandato a serviço do bem comum ~ 

Devemos estar atentos para dar continuidade a outros ProJetos ~ 
de Iruc1ativa Popular, a exemplo do que resultou na Lei 9.840 e O 

N 
na Proposta denommada "ficha limpa". ji! 
Algumas expenências de participação popular já se tornaram ~ 
luz no cammho dos cnstãos comprometidos com a política como o 
pedagogia prorrussora: ~ o ·~ a) Mandatos coletivos: têm levado a construir estruturas de 0 

maior parb.cipação dos eleitores e eleitoras durante o carru-
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nhar do mandato. O povo organizado pode mais factlmente 
expressar a sua voz com seus anseios, dificuldades e espe
ranças diante do Executivo e do Legislativo; 

b) Os "Grupos de Acompanhamento ao Legislativo" (GALs): 

se tornaram respeitados e eficientes em vánas cidades, 
grandes ou pequenas. Revestem se de autondade moral 
sendo a consciência coletiva do povo no Parlamento local. 
Apresentam as priondades com metodologia cnativa. 

2. Entre os cnstãos, vem se afirmando a sua rrussão na política 

em smtorua com o Ensmo Social da lgreJa, com as perspectivas 
do Reino de Deus já presentes no compromisso políhco. As 
opções assurrudas pela lgreJa estão se tomando as opções dos 
segwdores de Jesus, como lgreJa, também na política. Daí a 
unportância da evangelica opção pelos pobres - "eles são os 
juízes da vida democrática de urna nação", conforme o Docu
mento da CNBB "EXIgências Ét:Icas da Ordem Democrática" 
(1989), n. 72 

3. fundamental é o diálogo, como compromisso permanente, 
entre o/a eleitor/a e o candidato/a ou já eleito/a O cliálogo 
com a sociedade deve ser a senha-crachá no pescoço do/a 
candidato/a, ou Já eleito/a, para relembrá-lo/a o camlnho basea
do na ética. Será a melhor maneira para ele/ela não se perder 
no irnecliatismo dos tantos apelos e solicitações da cultura as

s1Stenciallsta. Tu.mbém para rememorar o ProJeto de SOC1edade 
explicitado durante a campanha 

4. O nosso sim", empenhadonovoto, deve envolver sobretudo as 

5. 

pnondades da sOCiedade, do futuro do nosso Brasil, que luta por 
urna democracia mais consolidada, tanto representativa como 
direta, conforme nos propõe a Carta Magna. Não votemos "s1m" 
em interesses corporativos' 

A IgreJa Católica não apresenta candidatos/as própnos/as. 
Qualquer smal nesta linha deve ser interpelado, em nome dos 

documentos oficiais de nossos Pastores. Indicamos, com força 

profética, a unportância do voto e os critérios que devem valer 
no nosso compromisso como cristão. 

6. Através da metodologia, já conhecida e vivenciada por todos nós 
- Ver, Julgar e Agir ·, auguramos que as eleições de 201 O nos 
conduzam a pisar firme no chão, na esperança de construrrmos 
o Brasil que sonhamos. 

Conselho Nacional dos/as Leigos/as do Brasil - CNLB 
Comissão Brasileira de Justiça e Paz - CBJP 
Centro Nacional de Fé e Política ''Dom Helder Câmara" -CEFEP 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento - IBRADES 
Pastorais Sociais - CNBB. 

Um agradecunento especial aos membros da Rede de Assessores do CEFEP, 
redatores da pnme1ra versão deste texto, dos qurus alguns são também mem
bros do ISER Assessona RJ 
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-OCHAO 
E O HORIZONTE 

Diante de qualquer situação devemos 

ter presentes o chão em que pisa

mos e o horizonte que nossa vista alcança. 

O primeiro nos dá o senso do real e evita 

que tropecemos já nos primeiros passos; 

mas é o segundo que aponta para onde 

levam os cammhos. Nesse processo 

eleitoral em que se abrem oportunidades 

para serem reafirmados ou corrigidos os 

rumos do país, devemos considerar com 

atenção esses dois momentos, pois um 

e outro são importantes para o processo 

que visa construir uma sociedade justa, 

pacífica, democrática e ecologicamente 

equilibrada. 

VER 

1. Olhando para o horizonte 
O mundo f 01 atingido, desde setembro de 2008, por uma cnse 

econômica mternacional gerada pelo cap1tal1Smo neolJ.beral que, 
para atender aos mteresses do capital financeiro, deixou o merca
do desregulado - sem controle por parte do Estado - e redUZiu os 
mvestlmentos em políticas sociais - saúde, educação, habitação, 
transporte, saneamento. A dommação neoliberal dos últimos vmte 
anos produziu um grau de exclusão social Jamais VISto, tanto nos 
países desenvolvidos como nos menos desenvolvidos. Gerou 
transformações dramátlcas no sistema alimentar em todo o mundo, 



tomando os alimentos mercadonas meras fontes de lucro para as 
empresas transnacionais que os controlam - em vez de meios de 
sustento da população. 

Este capitahsmo gerou também uma crise ecológica sem 
precedentes. ele esta tomando a Turra inabitável, ao utilizar um 
modelo de desenvolV1IDento predatório, que esgota os recursos 
naturais, porque se baseia na produção sem limites e no consumo 
desenfreado. Utiliza-se da propaganda para trarisformar todos os 
seres humanos em consurrudores permanentemente msatisfeltos, 
arisiosos por comprar não apenas o necessário, mas sobretudo o 
que e supérfluo. Está esgotando a terra, ao impor um tipo de agncul
tura baseada em agrotóxicos, que envenenam os nossos alimentos, 
e em sementes trarisgêrucas, capazes de destruir a natureza; está 
acabando com as nossas florestas através do desmatamento; está 
polumdo e esgotando a água, para produzir cada vez mais, visando 
unicamente o lucro das empresas e seus acionistas. 

Por ISSO, ao elevar os olhos para o horizonte vemos desenhar-se 
uma cnse ecológica com alcance planetário O aqueC1IDento global, 
a rápida extinção de espécies, a perda de cobertura nativa (desma
tamento), a desertificação dos oceanos, o esgotamento de reservas 
fósseIS e a acumulação de lixo são sinais de uma grave ameaça à 
própna sobrevivência da espécie humana. Por serem fatos muito 
recentes para o tempo da Turra - que se mede em dezenas de sé
culos - ainda se discute quais seriam seus efeitos no futuro, mas Já 
está claro que a economiaprodutivista e consUinJsta em constante 
aceleração desde a revolução industnal (século XVIII), antecipará 
aquela cnse ecológica. Diante de tal cenáno, cabe perscrutar o 
honzonte em busca das respostas que estão sendo elaboradas em 
âmbito mundial. O que a humanidade está fazendo para evitar essa 

~ crise ou, pelo menos, atenuar seus efeitos? 
o 
c:-:.1 
C/) 

::,' ,o 
~ 
~ 
~ 
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Os resultados da conferência mundial dos chefes de governo 
e de Estado em Copenhague, em dezembro de 2009, não são 
animadores embora tenham reconhecido a possibilidade de uma 
grave crise, não chegaram a um acordo no qual cada governo 

assurrusse sua parte de responsabilidade para evitá-la. Os países 
ncos mostram-se dispostos a diminuir suas emissões de carbono, 
mas condicionam essas medidas à redução das emissões também 
dos países emergentes. Mas como estes não admitem sacrificar seu 
cresC1IDento econômico, nenhum acordo foi feito. Em outras pala
vras, os drrigentes mundiais reconhecem que a crise ecológica se 
aproX1IDa, mas não chegaram a um acordo para evitá-la. Enquanto 
ISSO, aumentam os gastos militares tanto em países ncos quanto em 
países pobres. Não se encontrando uma solução de consenso para 
evitar a cnse ecológica, o mundo tende a buscar uma solução militar, 
ou seJa, a solução a ser imposta pelos maIS fortes. 

Os rumos do mundo não são, no entanto, traçados unicamente 
pelos chefes de governo. Cidadãos e cidadãs de todos os cantos do 
mundo estão se mobilizando contra a crise ecológica, e a consciência 
planetána, que cresce com esses moV1IDentos, Já se enraíza por toda 
parte. Ao proclamar "um novo mundo é possível" o Fórum Social 
Mundial tornou-se um agente catalisador dessa nova consciência e, 
desde então, tem aJudado a multiplicar experiências alternativas ao 
sIStema produtlVISta-consurnISta. Sua pnmerra vitóna foi a derrubada 
do "pensamento úruco" que impedia o mundo de ver alternativas fora 
do sistema capitalista de mercado. Agrade ou não aos poderosos do 
mundo, hoje pode-se perceber no honzonte os esboços de um novo 
modo de produção e consumo, respeitoso da Turra e dos pobres, 
que VISa o bem-viver da humanidade e não a produção ilimitada de 
bens para o consumo. 

2. Olhando para o chão de nossa vida i:.i.:i 

Tundo levantado o olhar para o horizonte para vermos longe e t;; 
percebermos os rumos tomados pela Humanidade, podemos agora 2 
voltar nosso olhar para a realidade que nos circunda: a vida = 
cotidiana no Brasil. Numa população de cerca de 190 milhões de g 
pessoas destaca-se hoJe uma classe - chamada de "classe c"; con- O 
forme dados mais recentes, ela tem crescido consideravelmente e já i:.i.:i 

abrange uma boa parte das familias brasil erras. Graças ao aumento ~ 
consIStente do saláno mínimo e da sua manutenção como piso para o 
os benefícios da previdência social, essa parcela da população é O 
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formada pelas famílias com rendimento mensal entre R$ l . l l 5 e R$ 
4,807. Essas pessoas movimentam o mercado mtemo por sua de

manda de consumo: a casa própria. os eletrodomésticos, o automó

vel, o computador e vános outros itens do "sonho de consumo" antes 

fora do seu poder aquisitivo; agora tomaram-se possíveis graças ao 

crédito facilitado. Logo abaixo dela, está a • classe d ·, cujos membros 

almeJam subir na escala sOC1oeconôm1ca ass1m que conseguirem 

um emprego formal de 1 a 3 salârios mírumos - oporturudade agora 
não apenas sonho. Enfim, a bolsa-família e os programas de assis

tência tendem a reduzir mU1to o número de pobres (estimados em 

cerca de 30 milhões). 

Já nas faixas supenores, temos um pequeno grupo de milionârios 

(cerca de 100 mil pessoas) e as famílias das chamadas "classes 
a• e "b", que somadas perfazem pouco menos de 20 milhões de 

pessoas. Embora não tenham sido economicamente preJudicadas 

pelo crescimento da classe "c", essas pessoas estão perdendo sua 

exclusividade sobre os espaços de poder. 

3. Olhando as eleições 
Essas difereuças nas condições socioeconômicas podem ser 

vistas nas diferentes pesquisas sobre opções políticas. Enquanto 

a política desenvolvunentista do governo Lula tem extraordinârios 

índices de aprovação nas "classes c", "d· e "e·, é V1Sta como gastança 

e estatismo pelas classes superiores. Nesse contexto, as eleições 
presidenciais tendem a ser plebiscitárias, sendo o eleitorado cha· 

mado a pronunciar-se a favor ou contra o governo Lula. 

Dado que as eleições presidenciais têm incidência em todas as 

demais, a conjuntura atual aponta para um processo eleitoral em 

que seremos induzidos a escolher entre o Estado indutor do cres

~ cimento econômico e redistribU1dor de renda, e o Estado "enxuto· 
o 
C'1 que favorece a miciativa privada e só admite gastos soCiais que 
..r 

não provoquem déficit nas contas públicas. Em outras palavras, 
•Ô u, se olharmos apenas para o chão do cotidiano, ficaremos presos ao 

~ dilema entre a política do Estado "mírumo" e a política "desenvolvi

~ mentista". 'lendo em vista, porém, que tanto uma quanto a outra se 
10 

mserem no mesmo sistema produtivista-consumista, isso sigrufica 

que o eleitorado não terá oportunidade de se expressar sobre como 
enfrentar a crise ecológica que se desenha no horizonte e que esse 

sistema faz antecipar. 

Diante desse quadro, é preciso voltar os olhos para o horizonte, 

para o futuro, de modo a não nos ficarmos presos ao chão do coti
diano. Saber olhar para o chão sem perder a V1São do horizonte, é 

o grande desafio do atual momento político-eleitoral. Se ficarmos 

presos ao chão, cairemos nas escolhas de tipo plebiscitário, de tipo 

Estado "mínimo" x "desenvolvimentista", a favor ou contra a descri

minalização do aborto, ou outras polarizações de cunho imediatista. 

Se, ao contráno, somente olharmos o que se desenha no honzonte, 

descU1daremos do processo político-eleitoral porque nenhuma 

canctidatura será capaz de solucionar aquelas grandes questões. 

Olhar para o chão e para o horizonte significa, em termos prá

ticos, posicionar-se criticamente diante da realidade cotidiana e 

buscar os meios que mais favoreçam a construção de um mundo 

Justo, pacífico e ecologicamente equilibrado. 

Daí a importância da escolha não só do presidente mas de par
lamentares com cntérios éticos para a elaboração de leis Justas. Só 

assim, haverá uma unidade maior de critérios como possibilidade 

de real govemabilidade com bases éticas. 

4. Alguns tópicos merecem especial atenção 
a) As próximas eleições serão momento oportuno para retomar ~ 

E-4 
com novo VIgor a educação política, a conscientização de ~ 
nossa responsabilidade planetária e a luta por mudanças na N 

sociedade brasileira. Elas deverão insistir tanto nas Refor- ii3 
mas estruturantes (Reforma Agrária, Reforma 'Ibbutána ~ 
e Reforma do Estado) quanto nas Políticas públicas para O 
aumento e melhoria do emprego, da saúde e da educação 

\J ·~ 
b) A reforma agrária e o desenvolvimento rural, acom- O 

panhados por políticas agrícolas e hídncas, bem como a O 
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reforma urbana, são madiáveis e urgentes para reverter a e lamentavelmente em nosso continente - é um desses 

dramática situação sOCial do país. Apesar de muitos proje- alarmantes sinais dos tempos. 

tos, promessas e mobilizações populares, resta um longo 
cammho a percorrer. f) As questões referentes ao equilíbrio ecológico, ao aque-

cimento global e à preservação dos recursos naturais para 
c) O Brastl padece de problemas estruturais relaCionados à uso das futuras gerações têm llTiportância estratégica. Elas 

dívida pública ( externa e interna). Em 2008 o governo não podem ser colocadas apenas como "externalidades" 

pagou mais de 280 bilhões de reais para os Juros e amortI aos grandes projetos como a transposição das águas do Rio 

i.ações da dívida pública (30,6% do Orçamento da Uruão), São Francisco, as barragens na Amazôrua e a expansão da 

enquanto o conjunto dos gastos soCiais (saúde, educação, agropecuária, como se compensações financeiras pudessem 

assIStênCia sOCial, habitação, transporte, organii.ação agrária sanar os males que provocam. Elas devem ser politicamente 

e saneamento) somou apenas 105 bilhões de reais (11,3% do colocadas como fatores impeditivos de projetos prejudiciais 

Orçamento da Uruão) O impasse da dívida requer que se ao futuro da vida no planeta. 

proceda a uma auditoria pública em suas contas, aliás, já 
prevista na Constituição Federal (art. 26). Cabe lembrar que a g) Nós temos um país com recursos naturais invejáveis, com 

única audltona da dívida pública fm feita em 1931 e verificou enorme biodiversidade, rios, lagos, florestas, em diferentes 

que apenas 40% da dívida era documentada, suspendendo- biornas. Tomos terra agricultável em quantidade, e uma imen-

se então o pagamento relativo aos outros 60%. sidão de trabalhadores dispostos a trabalhar - o principal 
recurso para o desenvolVImento -, com um parque produtivo 

d) Partilhamos os nscos que afetam o conJunto da América que foi atingido mas não destruído pelas políticas neoliberais. 

Latina e Caribe. A pobrei.a continua grande e ainda é forte Somos banhados pelo sol o ano inteiro, temos 13,7% da água 

a dependênCia das nossas econonuas aos interesses dos doce do mundo e temos ventos: ou seja, poderíamos ter 

Estados Urudos. É nosso desafio fortalecer a autonomia e toda a nossa energia "limpa", energia solar, hídrica, eólica. 

~tegração latino-americana e caribenha. O projeto da De modo que não temos necessidade de megaprojetos que 

Area de Livre ComérCio das Améncas (ALCA), que pretendia destruam o habitat de nossos povos indígenas, de nossas 

pererui.ar e institucionalii.ar aquela situação de dependência, populações ribeirinhas, assim como o meio ambiente. 

foi engavetado, mas continuam sendo propostos Tuatados de 
Livre-comércio que maIS beneficiéll11 as empresas trarISna- h) O direito à vida, desde a concepção até a morte, é o f,a.:I 

cionaIS do que os nossos povos. maIS fundamental dos direitos humanos e deve ser garan- ~ 
tido pelo Estado. Por isso devem ser apoiadas as políticas o 

N 
e) No plano internacional, intensificam-se os sinais de grandes públicas em favor da vida, desde as medidas que favoreçam i:i3 

o tribulações para a humanidade. pois o abismo social e a maternidade quanto à implementação de uma segurança o - :i:: o 
N econômico que separa ricos e pobres, mcentivado pela pública com uso núnimo de armas letais. o 
...... intolerância étnica, o fanatismo religioso, a repressão 

f,a.:I 

•O o 
o às migrações e a disseminação da fome e doenças, i) A Campanha da Fraterrudade Ecumênica deste ano fez ·~ ra tende a conduzir o mundo a guerras de média e alta mtensi- avançar a consciência de que o lugar da economia é a 
..:i 

o 
~ dade. O aumento dos gastos militares no mundo - também serviço da vida, e não o mverso. Isso significa que a política o 
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econôrruca deve ser debatida pela sociedade e não subme
tlda ao controle de tecnocratas. A contribuição a ser dada 
pelos técrucos não deve ser mais do que a implementação 
dos rumos definidos pela sociedade. 

J) As iruciallvas em favor da paz entre os povos, bem como entre 
religiões e etruas de um mesmo país devem ser objeto de 
apoio do Estado. To.mbém devem ser apoiados os esforços 
para a efetiva uruversalil.ação dos Direitos humanos, polítlcos, 
CIVIS econômicos, sociais, culturais e ambientais, para que 
a Democracia tenha alcance planetáno. 

k) A mídia hoje é um grande instrumento de poder. Exerce uma 
força suficiente para mexer com a op1IUão pública e conduzrr 
ao poder, pessoas ou partidos, aliados a detemunados mte
resses. Um grande desafio é a democratização dos meios 
de comunicação, assegurando a todos os segmentos da 
sOCiedade civil organiza.da o acesso a esses meios e o dlreito 
à mformação completa - isto é, não filtrada pelos interesses 
dos donos dos órgãos de comunicação. 

1) O Brasil está desafiado a combater a corrupção política que 
se nutre da impunidade. Esta é acobertada pela conivência, 
que se toma cumplicidade, usando as estruturas do poder 
público em beneficio de interesses privados. Após tantos 
escândalos de corrupção e malversação do dinheiro públi
co, muita gente está decepcionada, perdendo a confiança 
nos políticos e nas mstitw.ções democrátlcas. Os jovens 
estão indignados com esta situação, não aceitam cliscursos 
vazios e já não mais assunilam propostas evasivas. Por ISSO, 
a responsabilização, a purução dos culpados, bem como a 
restituição dos bens subtraídos, deverão levar a uma ação 
maior: a reforma do Estado e do próprio sIStema político. 

m) O sistema eleitoral brasileiro é falho e favorece o clientelismo 
e a corrupção Privilegia alguns grupos político-partidános, 
não deixando espaços para uma efetlva partlapação dos 

cidadãos. E como é prática no Estado brasilerro, ao pautar-se 
pelo princípio da govemabilidade, os partidos que chegam 
ao poder são levados a deixar de lado projetos de nação so
cialmente mais Justa, democrática e solidária. Não podemos 
esquecer que os ProJetos de Lei de Iruciatlva Popular têm 
oferecido sinalização para cammharmos no cammho certo. 

5. Sinais de Resistência e Esperança 
Comumente se escuta o desabafo: "Votar para quê? a gente vota, 

muda governador, muda prefeito, muda vereador, mas parece que 
pouca cmsa muda". Para mUitos, o ato político restringe-se à ação 
de votar e tomou-se apenas uma obrigação VIsta com certa descon
fiança e descrença. Entretanto, entre nós homens e mulheres da 
esperança, deve ser diferente. Não podemos aceitar e nem assurrur 
este tipo de postura. Ao contráno, precisamos ser o que diz o livro do 
eclesiástico: "Eu sou como um canal de um rio ... eis que meu canal 
tomou-se um rio e o meu rio tomou-se um mar" (Eclo 24,28-29). 
PreCisamos ser aqueles que fazem a coisa acontecer. Entretanto, 
para isso é urgente recuperarmos a consciência utópica. Diante da 
realidade em que estamos inseridos é necessário ter: Coragem 
para criticar o que temos como smaIS de morte e Ousadia para 
propor proJetos novos, a seMço da vida. 

Assrrn, neste momento eleitoral, renova-se a oporturudade de 
continuar avançando na construção do Brasil que queremos. A pior 
posição seria do descrédito: "não adianta votar, todos são iguais, nada 
vai mudar" A nossa história oferece bons exemplos de muitos 
lutadores pela conquista da democraCia e de grande capacidade ~ 

de superar cnses. :z: 
o 
N 

Há sinais eVIdentes de que no mundo inteiro e em especial na ~ 
América Latina, a população está ansiosa por mudanças profundas ::i::: 

nos sIStemas político e econôrruco, objenvando assegurar vida e O 
esperança plenas para todos. Nos últlmos anos, em vários países da ~ 
Aménca Latlna, o povo conseguiu eleger governos comprometidos ~ 
com a melhona das condições de vida da população. Thls vitórias o 
são resultado da resistência e da reJeição da maioria às políticas O 
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neoliberais Sinal extremamente positivo: os povos indígenas, 
por tanto tempo desprezados, tiveram papel fundamental 
neste processo. 

Cresce em todos os níveis, do local ao mundial, a mobihzação 
de setores da população contra as múltlplas formas de opressão do 
poder econômico. Em resposta às necessidades básicas e pnontá
nas da maioria da população, os cidadãos conscientes propõem 
modelos alternativos como a econorma solldana e sustentável 
A Campanha da Fraterrudade Ecumênica deste ano nos estimula a 
fazer da econorma solidária não apenas uma política "sOCial", mas 
a matriz da politlca macroeconômica. 

Em face das dramáticas mudanças climáticas que o mundo 
está sofrendo por causa da ação predatória do sistema produtiVIsta
consumista cresce a consciência ecológica e o desejo de 
buscar um outro modelo de desenvolvimento, voltado não 
para o lucro e sim para a VIda, não para a produção ilrrrutada, mas 
para a humanidade, onde se produza aquilo de que precisamos, 
sem destruir a Turra. 

A multiplicação de fóruns sociais, como espaços de deba
tes, de trocas de expenênCias e de busca de práticas alternativas, 
é mdlcativo do crescimento da consciência política da sociedade 
Civil. O anúncio de que "outro mundo é possível" ganha terreno e 
credibilidade, e já começa a despertar a elaboração de propostas 
práticas para o século XXI, como a "economia solidária", e o "de
crescimento sustentado·. 

Merecem destaque as numerosas iniciativas em favor da 
paz entre os povos, religiões e etruas de um mesmo pais, bem como 

~ o esforço para universalizar os direitos humanos, políticos, civis, 
o 
N econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

·Õ o w 
...:i 

16 

No Brasil merecem destaque especial, nos últimos anos: 
t/ a maior partlCipação dos Cidadãos nos Conselhos de Polítlcas 

Públicas nos níveis murucipais, estadual e federal: 

t/ a luta em favor da reforma agrária; 

t/ o crescimento de iniciativas de economia solidária e sua 
organização em redes; 

t/ as mobilizações para a revitallzação e integração da bacia 
do Rio São FranCisco e contra o proJeto de transposição de 
suas águas, contra as grandes barragens naAmazôrua e em 
favor de uma economia ecologicamente sustentável. 

Muitas inicianvas e lutas do povo encontraram um espaço de ex
pressão no projeto "O Brasil que queremos", construído em mutirão 
na Assembleia Popular, que, neste ano, realiza seu segundo encontro 
nacional, fruto do seu enraizamento em vánas regiões do país. 

Questão para debater: Que outros sinais de resistência e 
esperança detectamos nos nossos espaços de convivência, 
trabalho e militância? 
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ÉTICA NA AÇÃO POLÍTICA E 
FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

A Palavra de Deus nos relata que o Senhor chamou lideranças 
para libertar e governar o seu povo. Essas pessoas sentiam o 

peso desse chamado, mas encontravam em Deus a força para não 
recuar sobre seus compromissos. Moisés, sentindo-se impotente 
diante das forças da opressão, ouviu de Deus essas palavras: "Eu 
estarei contigo" (Ex 3, 12). 

O sinal de estar no bom caminho era a adoração ao verdadeiro 
Deus e não aos ídolos. Não sabendo Moisés e Aarão o que falariam 
ao povo, Deus lhes assegurou: "Eu vos ensinarei o que deveis 
falar". Essas são duas atitudes exemplares para o político: buscar 
em Deus sua força e não se deixar seduzir por ídolos, tais como o 
dinheiro e o poder. 

Outra decisão tomada por Moisés foi aceitar a colaboração de 
homens sábios e experimentados, que ajudassem o povo a se or
ganizar (cf. Dt 1, 15). Na legislação dada pelo Senhor, os pobres, os 
órfãos, as viúvas e os estrangeiros tinham um lugar especial. 

Jesus Cristo ensinou a seus discípulos que a atitude básica do 
cristão revestido de poder é a atitude de serviço, não de dominação i:,.:i 

e nem de busca do proveito pessoal. Ao perceber que os discípulos ~ 
discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus, Je- O N 
sus lhes ensinou o "sim, sim" - "não, não", afirmando que o maior é ~ 
aquele que serve. "Os grandes governam oprimindo o povo. Entre ~ 
vós não há de ser assim. Quem quiser fazer-se grande entre vós o 
será vosso servidor" (cf. Mt 20, 26). i:,.:i 

o ·~ A Igreja, em diferentes momentos históricos, traduziu os ensina- 0 
mentas do Evangelho na sua Doutrina Social, base segura de uma O 
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ação política honesta e competente. Entre esses princípios doutrinais 
nomeamos alguns: 

v a dignidade da pessoa humana, cnada à unagem e seme
lhança de Deus e a busca do bem comum Isso importa na 
criação de condições básicas para que todas as pessoas 
e comunidades possam levar uma vida digna e solidária, 
superando todas as formas selvagens de competição; 

v o pnncíp10 da subs1dianedade, segundo o qual é preciso 
respeitar a autonomia relativa de cada rúvel de competência. 
Ao político cabe conhecer e apoiar as iniciativas tomadas 
em rúvel de cada comurudade, região e setor, sem querer 
se apossar dessas iniciativas nem cooptar seus líderes; 

V a importânCia primordial do trabalho sobre o capital. Em 
"Caritas in Veritate" Bento XVI afirma que "a economia tem 
necessidade da ét.Jca para o seu correto funcionamento,· não 
de uma ética qualquer, mas de uma ética amiga da pessoa· 
(CV 45); 

v o princípio de que sobre toda propnedade paira uma hipo
teca social. 

O Papa Bento XVI, em sua encíclica "Caritas in Ventate·, mos
tra como mwto positiva a participação dos cidadãos e cidadãs na 
condução da coisa pública: "é previsível que sejam reforçadas as 
novas formas de participação na política nacional e intemacional 
que se realizam através da ação das organizações operantes na 
sociedade civil; nesta linha, é dese1ável que cresçam uma atenção 
e uma participação mais sentidas na res publica por parte dos 

8 cidadãos· (CV 24) 
o 
N 
··r: 
w Ainda Bento XVI: ·a atividade econômica não pode resolver 
•O o, todos os problemas sociais através da simples extensão da lógica 

w mercantil. Esta há de ter como fmahdade a prossecução do bem 
~ 

comum, do qual se deve ocupar também e sobretudo a comunidade 
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política. Por isso, tenha ·se presente que é causa de graves 
desequilíbnos separar o agir econômico - ao qual competiria 
apenas produzir nqueza - do agir polít.Jco, cuJa função seria buscar 
a Justiça através da redistribuíção ª (CV 36). 

A Igreja, enquanto mstltuição, não assume opções partidárias, 
mas empenha se na luta geral pela justiça, ajudando a purificar a 
razão e a formar a consciência das pessoas: 'Jl Igreja não pode nem 
deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política nem deve 

pôr-se no lugar do Estado. Mas também não pode nem deve !Jcar 
à margem na luta política. Deve inserir.se nela pela via da argu

mentação racional e deve despertar as forças espirituais, sem as 
quais ajustiça, que sempre requer renúncias também, não poderá 

firmar.se nem prosperar" (Deus Caritas est, nº 28). 

AÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 
LATINO-AMERICANA EM FAVOR DOS 

DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 

·Na ação da Igreja Católica Latino-americana em favor dos 
Direitos Humanos e da Cidadania podemos destacar três pontos: 

1. Em primeiro lugar destaca-se a centrahdade da opção pelos 

pobres. Essa é uma realidade que perpassa o Documento 
de Medellin e é reafirmada em Puebla, Santo Domingos e 
Aparecida. '!rata-se de uma opção evangehca, preferencial i:i.:i 

e não excludente, que possuí duas climensões. A primeira fi: 
dimensão consiste em uma mudança de lugar social que 2 
se expressa no ideal de ·ver o mundo com os olhos dos ii3 
pobres'', isto é, em identificar-se com suas necessidades, ~ 
com o seu sofnmento, demandas e anseios para daí buscar O 
compreender a Sociedade e constituir uma nova Esplri- i:i.:i 

o 
tualidade. A segunda dimensão, inseparável da primeira, é ';i! 
a que busca transformar o pobre em sujeito eclesial pleno o 
e su1e1to da história, isto é, su1eito evangeh'zador e sujeito 
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de seu destino e da luta pela justiça, cidadania e Direitos1. 

Essa segunda chmensão sigmfica que a ação pastoral da 
Igreja não se faz tendo o pobre como objeto, isto é, não é 
uma ação que se faz pelo pobre, mas sim, uma ação na qual 
o pobre possa transformar-se e ser ele mesmo protagomsta 
das transformações da hlstóna. 

11. Se inicialmente o pobre era definido, sobretudo, pela di

mensão econômica, isto é, pela situação de privação de 
bens matenais pouco a pouco foi crescendo a consciência 
sobre as chferentes formas de opressão tais como a cultural, 
étnica, racial sexista geracional, e outras, que não podem 
ser reduzidas à opressão econômi·ca. As chferentes formas 

de dominação e exdusão geram demandas específicas e 
colocam a necessidade de ações específicas para superá

las. O pobre não é mais um úmco sujeito, as lutas pela jUSl1ça 
e cidadania são múltiplas e a construção de uma sociedade 

mais mdusiva e onde os Direitos sejam respeitados se toma 
mais complexa. 

111. A Igreja compreende que seu compromisso com a jusflça, 

cidadania e defesa dos Direitos Humanos não é nem su
pletiva nem acessória, mas faz parte da essência de sua 
missão evangéhca. O exercício desse compromisso se faz 

em diferentes chmensões, que incluem a denúncia prof él1ca, 
a formação de consciências, a promoção de hderanças e o 
apoio efetivo à organização popular, tendo sempre presente 
que esse apoio tem por objebvo fortalecer o protagomsmo 

1. Cf. Documento de Aparecida 398: "Só a proximidade que nos faz amigos nos 
permite apreciar profundamente os mlores dos pobres de hoje, seus legftimos 
desejos e seu modo próprio de viver a fé. A opção pelos pobres deve nos conduzir 
à amizade com os pobres. Dia a dia os pobres se fazem sujeitos da evangelização 
e da promoção humana integral: educam seus filhos na fé, vivem uma constan
te solidariedade entre parentes e vizinhos, procuram constantemente a Deus e 
dão vida ao peregrinar da Igreja. À luz do Evangelho reconhecemos sua imensa 
dignidade e seu valor sagrado aos olhos de Cristo, pobre como eles e exclu(do 
como eles. Desta experiência cristã compartilharemos com eles a defesa de seus 
direitos." 

dos agentes sociais na transformação da realidade e não 
o de substituí-los como sujeitos da história. Ao longo das 
úlflmas décadas não poucos clérigos, religiosas, leigos e 
leigas foram martirizados por causa de seu compromisso 
evangélico com a causa dos pobres e a promoção da justiça 

e cidadania. 

No atual contexto lústórico renova-se um redobrado compromis

so da lgreJa com a luta pela Cidadania, Justiça e Direitos Humanos. 

Se, de um lado, ocorreu nas últimas décadas um significativo mo
vimento de redemocratização na Aménca Latina, de tal modo que 

as ditaduras militares dos anos 60, 70 e 80 foram substituídas por 

governos democraticamente eleitos, de outro, predomina ainda no 

continente uma situação de grave miustiça social, falta de Cidadania, 
pobreza, dommação, e exclusão de diferentes tipos. As políticas 

neoliberais afetaram e continuam a afetar gravemente a América 
Latina, e a situação de violência urbana allmentada pelas grandes 

dispandades econômicas e sociais tem cnado um cllma propício à 
aprovação de leis e medidas restritivas dos direitos políticos e civis 

à semelhança do que ocorre na Europa e Norte América em nome 

da luta contra o terronsmo. 

A luta dos pobres pela cidadania é hoje cada vez mais difícil e 

é nesse momento lústónco que a IgreJa deve encontrar renovadas 
formas de cumprir com seu compromisso evangélico com a causa 

da justiça e o respeito aos Direitos Humanos" 

(Cf. professor Paulo Fernando de Andrade-PUC-Rlo de Janeiro). i...:i 
E-e z 
o 
N 
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AGIR 

.... .. · -: .. 

PRINCÍPIOS PARA CONSTRUIR UMA 
NAÇÃO SOBERANA, CUIDADORA DO MEIO 

AMBIENTE, JUSTA E SOLIDÁRIA 

Há que se buscar a construção de uma nação brasileira luston
camente inserida no horizonte da consciência planetária, uma 

nação soberana, justa para com todo o seu povo, pnncipalmente 
os empobrecidos, solidária com os demais povos e nações, e que 
proteJa o meio ambiente como Dom de Deus. 

Essa busca deve nortear as opções e propostas a serem discu
tidas pelos eleitores e canchdatos. 

1. Reformar o Estado com participação democrática 
Os cidadãos e cidadãs devem ser chamados, respeitando sua 

autonomia, a contribuir para a construção do bem comum (Cf 
Octogesima Adveniens,46). A participação vigilante do cidadão 
sobre as decisões políticas do Estado pode assegurar e ampliar a 
responsabilidade do Estado na consecução do bem comum. 

Cabe ao Estado garantir a participação popular na gestão da 
c01sa pública e realizar a auditoria da dívida pública, cumpnndo a 
Constituição através de mecanismos permanentes de participação 
direta da população nas decisões políticas, de importância para a 
nação, tais como: i:..,i 

E-< z 
consultas populares através de referendos e plebiscitos, 2 
conforme projeto de lei em trarrutação no Congresso para a = 
regulamentação do artigo 14 da Constituição Federal; ª 

o 
comitês populares de acompanhamento e de fiscallzação da i:...i 

execução orçamentária das várias obras e ações dos Órgãos O 
do Estado. ~ 

o 
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2. Buscar alternativas ao sistema 
produtivista-consumista 
Dada a magnitude da cnse econôrruco ecológica, é inadiável 

pensar um modelo de desenvolVImento centrado nas necessida

des humanas, que garanta a reprodução da natureza, que evite o 

desperdício, que saiba utilizar os recursos naturais sem esgotá los. 

Um desenvolVImento que esteja voltado não para a maximização do 

lucro e do consumo e, srrn, para a vida humana, para melhorar as 

condições de vida, para atender às necessidades sociais. É preciso 
fazer a critica da ideologia produtivista do "progresso·, assrrn como a 

critica da civilização baseada no automóvel, obcecada pela produção 
dos combustíveis (fósseis ou agrocornbustíveis) . 

É necessário: 

redirecionar a política econômica, colocar o Estado decidida

mente a serviço da sociedade e não mais dos setores ricos; 

romper com a lógica do livre fluxo de capitais, que torna o 
país refém dos "mercados·; 

utilizar os recursos existentes para promover um amplo 

programa de desenvolvimento sustentável e solidáno do 

país, com forte investimento nas políticas públicas de saúde, 

educação, habitação, transporte coletivo, com o objetivo 

central de gerar emprego de qualidade para todos; 

priorizar a economia solidária e a geração de renda, através 

das iniciativas diretas da população e de incentivos públicos;. 

3. Pelo trabalho como direito humano 
"Os problemas do emprego envolvem em causa a responsab1-

~ lidade do Estado, ao qual compete o dever de promover políúcas 
o 
c:..:i ativas do trabalho" (Cf. Compêndio DSI, nº 29) 

µ., 

'8, O direito universal ao trabalho deve estar assegurado por políti

@ cas públicas, com a defirução de novos planos econômicos para o 
,-J 

..... país. Assrrn, é necessário: 
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buscar formas criativas de aumento substancial de oportu

nidades de emprego e salário Justo, tanto no campo quanto 
na cidade; 

implementar uma política de emprego para a juventude, 

assegurando o direito ao estudo e capacitação profissional; 

instituir a renda cidadã, baseada na distribuição de riquezas, 

superando programas assistenciallStas; 

valorizar a economia solidária; multiplicar oportunidades de 
trabalho e renda, aumentar a rede produtiva nos moldes de 

cooperativas sohdánas. 

4. Por uma nação soberana e solidária 
O potencial de riquezas naturais em nosso país é fabuloso. A 

identidade do povo brasileiro vincula-se ao patnmôruo e ao seu ma

nejo sustentável. Abertos e solidános com todas as nações, somos 

adrrurustradores da riqueza nacional. As imensas possibilidades 

de vida e de sustentabilidade devem estar sempre sob o controle 

social para evitar que seJam controladas por interesses financistas. 

Por isso, é necessário: 

garantir a água como um bem público e patrimônio da hu

manidade, de destinação universal a todos os seres vivos; 

proteger a biodiversidade brasileira (flora e fauna) para o i:.i.J 

povo brasileiro solidário com os demais povos, respeitando t: 
e respaldando os saberes das populações tradicionais das 2 
vánas regiões do país; = o 

:i:: 
assegurar o uso dos solos agricultáveis para o povo brasileiro, O 
pnncipalmente para os pequenos agricultores, comunidades ~ 
tradicionais, indígenas e quilornbolas, espalhados por todo ·~ 

o território nacional; o 
o 
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o .... 

garantir a legalização e a posse das terras dos povos indí

genas e quilornbolas. 

5. Terra para trabalhar, terra para morar 
Para garantrr a permanência do homem e da família no campo 

com condições dignas, superando o desemprego, a exclusão, a 

fome e a misena, a terra de negocio não deve ter a primazia sobre a 

terra de trabalho, evitando-se a concentração da terra e a produção 

denquezas. 

Por outro lado, as grandes cidades não oferecem oporturudades, 

com espaço e moradia digna para todos. Pobres e miseráveis são 

excluídos, vivendo em condições de vida subumana. O solo urbano 

está submetido à especulação. 

Para mudar tal situação propomos: 

profundos incentivos à agncultura familiar; 

a realização de uma verdadeira reforma agrária, acompa

nhada de uma adequada política agrícola e hídrica; 

a aprovação de um projeto de lei que inclua o tamanho do 

imóvel rural entre as justificativas de desapropnação, esta

belecendo, inclusive, um linute para a propriedade da terra; 

possibilitar o direito e a garantia do espaço na cidade para a 

população urbanizada, destinando áreas adequadas à mora

dia, parques e áreas de esporte e lazer para uso de todas as 

pessoas, mediante diretrizes para planos de desenvolvrrnento 

urbano. 

~ 6. Proteger os biornas e ecossistemas nacionais 
Cí) 
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A realização de proJetos de desenvolvrrnento do meio ambiente 

requer consciência ética. O patrimônio comum e universal eXJ.s

tente em nosso país importa em diferentes "caminhos culturais e 
de desenvolvimento econômico conforme as característJcas das 

regiões com b1omas e ecossistemas cliferenciados". "A natureza 

é expressão de um desígnio de amor e de verdade. Precede-nos, 

tendo-nos sido dada por Deus como ambiente de vida. [ ... ] Reduzir 
completamente a natureza a um conjunto de simples dados reais 

acaba por ser fonte de violência contra o ambiente e até por motivar 
ações desrespeitadoras da própria natureza do homem" (0148). 

É urgente fiscalizar e coibir a exploração comercial dos que 
exaurem o meio ambiente. O controle público da produção de ri

quezas deve preservar a natureza e garantir a sua sustentabilidade, 
particularmente em área tão especial como a Amazôrua. 

Nesse contexto é importante: 

valorizar e construir modelos de desenvolvimento econô

mico, cultural e social, levando em conta os ecossistemas 

diferenciados de cada região brasileira; 

promover um novo modelo de desenvolvimento a partir do 

conhecimento do potencial de pequenos projetos que levem 

em consideração as realidades locais, suas necessidades, 

os saberes dos povos e comurudades; 

rejeitar a política predatória contida em grandes projetos, que 

pnvilegiam o modelo de privatização de bens e territórios 

coletivos: 

defender um projeto de desenvolvimento da Amazônia para 

os povos amazôrucos, com a sua participação e em beneficio ~ 
E-4 

de todo o país e do mundo, ~ 

implementar políticas de relações produtivas, defendendo os 
povos e as riquezas daquela região, bem como implementar 

ações de combate à biopiratana, à pnvatização da água e à 
apropriação indevida do conhecimento tradicional; 

N = o 
:i:: 
o 
~ 

~ 
promover a dlversificação das fontes de energia, principal- o 
mente a solar e a aeólica. O 
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7. Pela ética na política 
Contmuamente tomamos conhecnnento de frequentes escânda 

los de corrupção, refendas ora a parlamentares, ora a ocupantes 
de cargos no executivo, ora a ambos. "mensalões", "mensalmhos", 
"caixa dms· , compra de votos, obras superfaturadas, dmherro pú
blico embolsado por particulares, atmgmdo membros de diferentes 
partidos políllcos Os recursos públ.J.cos, lldos como insufiCientes 
para as políticas sOCiais, sobram para a corrupção. 

Nenhuma política baseada na corrupção levará a uma sOCiedade 
justa, democrática, solidária, eqwtativa. Se queremos uma sOCiedade 
assim, os nossos meios devem ser justos, democrállcos, sol.J.dários, 
equitativos. 

A éllca é essencial para a VIda do Cidadão e, especialmente, 
para aquele que pretende se dedicar ao sernço público, ao sernço 
da sOCiedade. 

Daí a importância de continuarmos e ampliarmos os Comitês 
contra a Corrupção eleitoral, através do seu Movimento que a isso 
se dedica com vigor. 

Para reflexão: Quais desses princípios para a construção 
de uma nação soberana, cuidadora do meio ambiente, 
justa e solidária, estão mais presentes no seu meio e como 
fortalecê-los? 

ORIENTAÇÕES PARA UM VOTO CONSCIENTE: 
CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS 

Apartir dos princip1os e valor~s da Ética e da Doutrina Social da 
IgreJa podem ser estabeleCidas algumas orientações: 

1. Para escolhermos um/a candidato/a devemos examinar suas 
ideias, os valores que ele/ela defende e também sua vida. Deve
mos conhecê-los para saber se são pessoas decentes, que têm 
uma históna passada de compromISso com os pnncip1os que 
diz defender; 

2. Devemos também examinar seus proJetos, e se estes se encontram 
de acordo com o partido ao qual o candidato está filiado. Ao votar
mos em um candidato estamos votando não só em uma pessoa, 
mas também em um parlldo e, no caso das eleições proporcionais, 
a1udando a eleger outros candidatos do mesmo parlldo; 

3. Devemos procurar votar em candidatos (tanto para o Execullvo 
como para o Legislativo) CUJas propostas defendam a dignidade 
da pessoa e da vida, desde a concepção até a morte, sobretudo 
dos mais pobres; 

4. A defesa da vida deve traduzir-se em projetos que aJudem a cons- ~ 

truir a Cultura da Paz, através da inclusão sOCial e da proteção t; 
das pessoas contra as diversas formas de violênCia; O N = 5. Muitos projetos podem ajudar a diminuir o desemprego e a ex- ~ 
clusão social. O Estado deve conduzir uma política econômica o 
que favoreça o desenvolvimento e gere emprego e distribwção ~ 

de renda. Deve também cnar e manter programas para apoiar ~ 
as famílias de baixa renda, promover at1V1dades comurutárias e 0 
cooperallvas, programas para combater a exclusão digital, etc... O 
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6. O compromisso dos candidatos com a questão ecológica é 
fundamental, e deve traduzir-se no apoio à formulação de políti
cas de desenvolvimento sustentável que respeitem a natureza, 
fonte de vida para nós e para as gerações futuras, assim como 
no respeito a biodiversidade; 

7. As propostas que se colocam em defesa da vida e a favor do 
estabelecimento de uma Cultura da Paz devem também incluir 
o cuidado da inf'ancia e da adolescência e o combate à prosti
tuição, à pornografia e à exploração do trabalho infantil. Deve 
também promover uma educação escolar de qualidade, assim 
como programas que ajudem a evitar o abandono escolar; 

8. Do mesmo modo devem incluir a defesa da dignidade e dos 
direitos dos idosos, bem como facilitar para todos o atendimento 
à saúde e o acesso a remédios; 

9. Os candidatos devem também estar comprometidos com ores
peito ao princípio de subsidiariedade, incentivando, respeitando 
e estabelecendo parcerias com as organizações não-estatais que 
promovam o bem público, a inclusão social e a luta contra todas 
as formas de discriminação; 

10. Do mesmo modo devem também estar comprometidos com a 
construção de uma sociedade plural, onde os direitos humanos 
sejam respeitados, o que mclw a defesa da hberdade de educa
ção e a promoção da formação integral do ser humano, inclusive 
em sua dimensão religiosa; 

11 . Devem também estar comprometidos com a luta contra todas 
as formas de corrupção e de mau uso do dinheiro público, 
promovendo uma campanha eleitoral que não envolva tanto o 
uso de verbas indevidas como o uso da máquina administrativa. 
Devem em suas propostas administrativas e legislativas apoiar 
formas de administração transparente, que contemplem o re
forço dos mecanismos de controle social dos gastos públicos e 
do estabelecimento das prioridades no emprego dos recursos 
disponíveis. 

Este conjunto de 11 pontos supra-apresentados, embora funda
mentais, naturalmente não esgotam os critérios éticos. As Comu
nidades locais podem complementar esta lista de acordo com a 
realidade em que vivem e as lutas em que se encontram envolvidas. 

Uma observação deve ser feita em torno a um ponto que exige 
muita atenção. Alguns/algumas candidatos/as fazem sua campanha 
enfocando questões de bioética de modo quase exclusivo. Embora 
os valores que estes candidatos defendam neste campo sejam 
importantes, encontram-se muitas vezes em contradição com as 
opções e compromissos que estes mesmos candidatos têm em 
relação aos direitos humanos, à economia, à vida social e política e 
de modo especial às necessidades dos pobres. A defesa de alguns 
valores importantes pode ser feita por estes candidatos para iludir 
e esconder compromissos e práticas que estão, na verdade, a ser
viço da cultura da morte. A defesa da cultura da vida exige que os 
valores da bioética não sejam separados dos valores da ética social. 
Afinal, está na totalidade destes valores a expressão clara de pessoa, 
comunidade e bem comum, eixo da Doutrina Social da Igreja. 

~ 
o 
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ORIENTAÇÕES 
.., 

PARAAAÇAO 

7'{ metodologia Ver - Julgar - Agir - Rever, assumida pela pastoral 
rida IgreJa Católica na América Latina e Canbe, e de modo espe
cial no Brasil deverá ser o instrumento norteador das ações neste 
momento eleitoral. Sugerimos algumas ações simples e eficazes 
para serem desenvolVIdas pelos grupos interessados em trabalhar 
pela conquista do voto cidadão. 

1. Preparando a ação do grupo: 

t/ Reúnam-se em grupo. Pode ser um grupo pastoral, de jo
vens, de moradores, de oração, de estudos ou comunitário. 
Leiam este documento - ou procurem uma versão adaptada 
às possibilidades de discernimento do grupo; 

t/ discutam cada um dos títulos do documento e promovam 
pequenos debates e questionamentos, buscando sempre 
assOCiar os temas apontados a elementos da realidade -
conhecidos e vivenciados- pelos participantes do grupo; 

t/ elaborem uma síntese de cada um dos títulos do documento, 
procurando transformar em perguntas cada um dos aspectos 
que Julgar importante. 

2. Conhecendo a sua realidade eleitoral (VER) 
Agora que vocês Já refletiram sobre as pnncipais preocupações 

~ que estão em jogo neste momento eleitoral, é prec1So saber o que a 
o 
N realidade de sua região aponta. Nesse sentido, é preciso que juntos: 
J" 

t/ pesquisem quais e quantos são os cargos de deputados 
estaduais, federais, senadores, governador e presidente da 
República e suas funções em sua região eleitoral; 

t/ identifiquem quais são os partidos e as coligações que estão 
habilitados às candidaturas e quais são os candidatos em 
cada legenda; 

t/ leiam o texto do Pedro de Oliveira, "Votar na pessoa ou no Par
tido", que está como anexo ao final deste texto, e verifiquem 
se vocês conseguem perceber os "candidatos alavanca" 
nas listas dos diversos partidos e ou coligações; 

t/ confeccionem um cartaz ou mural com os resultados de sua 
pesquisa. Deixem estas mformações bem V1Síve1S ao grupo. 
Divulguem em seus meios; 

t/ busquem mformações Junto aos candidatos ou junto aos 
comitês eleitorais. Assistam aos programas de propaganda 
política. Escutem os programas de rádio, as plataformas 
eleitorais dos candldatos; 

t/ elaborem um resumo das plataformas eleitorais, ideias, 
proJetos, promessas, mtenções. 

3. Analisando a sua realidade eleitoral OULGAR) 
Agora que vocês Já estudaram este texto e já conhecem o que 

pensam os candldatos, promovam o seguinte debate: 

t/ quais são os partidos, coligações, legendas e candldatos 
que têm pensamentos mais smtoruzados aos do grupo em 
relação aos temas dlscutidos anteriormente? ~ 

:z. 
t/ quais são os partidos, coligações, legendas e candldatos que 2 

têm pensamentos mais dlstantes aos do grupo em relação = 
aos temas discutidos anteriormente? g 

o 
t/ elaborem um documento que contenha as opiniões e os ~ 

pnncipais questionamentos do grupo e guarde-o para a ·~ 
próxima etapa. O 

o 
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4. Trabalhando para a conquista 
do voto cidadão (AGIR) 
O momento é de defirução ou confirmação de um voto consciente 

e cidadão: 

t/ promovam debates com candldatos, a partir dos documentos 
lidos e prodUZ1dos pelo grupo Quando o debate não for pos
sível presencialmente, assistam pela televisão ou escutem 
pelo rádlo os programas de propaganda eleitoral e dlscutam 
com o seu grupo; 

t/ promovam seminários sobre a realidade regional, identifi
quem os principais problemas e necessidades e veJam qual 
a disposição dos candidatos e quais são as suas propostas 
para unplementar ações que atendam a estas necessidades; 

t/ divulguem os resultados dos debates junto às paróquias, 
escolas, uruversidades, comurudades, questionando sempre 
as posturas e promessas dos candidatos frente aos princípios 
valorizados pelo grupo; 

t/ estimulem que momentos de encontro coletivo (aulas, reu
niões de sindicatos e associações) contemplem o "momento 
cidadão" em que os temas do cenário eleitoral sejam motlvo 
de conversa, reflexão e discussão; 

t/ procurem diferentes meios de comunicação: rádios, jornais 
comunitários, panfletos, mensagens faladas ou escntas de 
grupos ou celebrações, para estimular o voto cidadão; 

t/ busquem indícios de corrupção eleitoral: compra de votos, 
promessas de vantagens financeiras ou materiais, boca de 
urna, entre outros. Denunciem junto à comunidade e junto 
aos órgãos de fiscalização eleitoral. 

5. Valorizando o voto cidadão (REVER) 
O processo democrático é muito maior que o ato de votar. 

Passadas as eleições é que começa o mais profundo exercício da 
democracia: 

t/ reúnam novamente o grupo logo após a divulgação dos 
resultados do pleito; 

t/ elaborem um cartaz ou mural com todos os candidatos eleitos 
e com suas plataformas políticas; 

t/ constituam um grupo permanente de acompanha
mento do "mandato cidadão"; agora esse grupo tem 
4 anos para acompanhar, intervir, cobrar e mudar os 
destinos da nação. 

IJ,.:I 
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ANEXO 

VOTAR NA PESSOA OU NO PARTIDO? 

"Além de eleger Presidente, Governadores e Senadores, esco
lheremos em outubro nosso cand!dato ou candidata a deputado 
(federal e estadual). Se nessa escolha não considerarmos o seu 
Partido, corremos o risco de votar em pessoas decentes e aJudarmos 
a eleger os piores políticos do nosso Estado ... Se você quer saber 
como isso acontece, preste atenção na legislação eleitoral brasileira. 

Diferentemente das eleições ma;oritánas - para Presidente, 
Governador e Senador - nas quais os candidatos disputam uma 
úruca vaga nas eleições proporcionais os candidatos disputam 
várias vagas. Para facilitar a explicação, usaremos o exemplo 
do Estado do Espírito Santo, que tem aproximadamente 2.300.000 
eleitores e 10 vagas na Câmara Federal. Presumindo que muitos 
eleitores deixam de votar ou votam nulo, serão cerca de 1.800.000 
votos válldos para eleger 10 deputados 180.000 votos por vaga 
(este número, que varia de um Estado para outro, é o que se chama 
quociente eleitoral). Para entender por que tanta gente entra numa 
eleição que é tão dificll ganhar, é preciso conhecer as suas regras. 

A explicação está em que as vagas são distribuídas conforme 
o total de votos dados aos candidatos do mesmo Partido (isola
damente ou coligados - mas para sunplúícar, deí.xamos de lado a 

~ coligação). Ou seja cada Partido soma a votação de todos os seus 
o 
c-:i candidatos mais os votos dados para a legenda e a cada 180.000 
rr, 

38 

votos ele elege um deputado. A dlStribUição das vagas conquistadas 
é feita conforme a votação individual. Os candidatos mais votados 
do Partido ganham as vagas, ficando os seguintes mais votados 
como l º, 2° e 3° suplentes. 

Este é o sistema eleitoral braslleiro. Não cabe aqui julgar se é o 
melhor ou não para a Democracia. Mas convém irldicar ao menos 
uma de suas vantagens e uma de suas desvantagens. 

A vantagem é que em eleições proporcionais não existe "voto 
perd!do", exceto quando o Partido não obtém o quociente eleitoral. 
Amda que o meu candidato prefendo não seja eleito, meu voto aJu
dará a eleger alguém que, por ser fíhado ao mesmo Partido, deve 
ter também o mesmo ideário político. 

. A desvantagem é que o sistema favorece os políticos profissio
nais, que estimulam a candidatura de pessoas inexpenentes, só para 
trazerem votos ao seu Partido. Quando alguém, conscientemente, se 
cand!data para colaborar com o seu Partido, isso não é problema. 
Quando, porém, essas pessoas se candidatam com apoio financeiro 
de profissionais, falando só de sua vida pessoal e familiar ou de sua 
participação na IgreJa, sem esclarecer o programa do Partido pelo 
qual se candidatam, elas termirlam (talvez irlvoluntariamente) jogan
do contra a Democracia. Passadas as eleições, elas descobrem que 
foram usadas como alavancas eleitorais para políticos sem ética ... É 
evidente que os cnstãos leigos e leigas podem e devem participar de 
campanhas eleitorais, mas é preciso que essa participação tenha em 
conta as regras do processo eleitoral e os propósitos da candidatura. 

Entender o nosso sistema eleitoral, com suas vantagens e des
vantagens, é importante para saber qual será o destino do nosso voto. 
Voto para deputado não se "perde·, porque conta como legenda para 
o Partido escolhido Por isso, tão ou mais importante quanto informar- ~ 

se sobre as qualidades e aptidões pessoais do meu cand!dato ou t; 
candidata, é informar-se sobre os outros candidatos lançados pelo 2 
mesmo Partido, porque eles poderão ser eleitos pelo nosso voto. Ei3 
Não esquecer que o voto vai primeiro para o Partido e só depois ~ 
para o candidato" (professor Pedro Ribeiro de Oliveira, publicado O 
na Revista Famíha Cristã). ~ 

~ 
o 
o 
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Recado ao leitor 
Este número da sua revista chega às suas mãos, 

caro leitor, pouco depois da verdadeira revolução ética 
que mudou a vida política do país. 

Por isso, abrimos espaço amplo para analisar o 
que aconteceu e pensar sobre as conseqüências desses 
fatos. 

Mas ainda na esteira dessa revolução ética, perce
bemos os efeitos dos desmandos na administração 
pública e da insensibilidade social das classes dirigen
tes do nosso país e, quem sabe, da nossa própria in
sensibilidade. Está aí, diante dos nossos olhos, o au
mento da miséria e da fome, mais imorais que a cor
rupção que levou o povo às ruas. 

Essa deverá ser a prioridade para a ação dos cris
tãos, na atualidade deste país rico, de maiorias mise
ráveis. É imperativo ético e moral, urgente e compro
metedor. 

Assim, retomamos, neste número, o tema da po
breza, sod diferentes enfoques. São matérias para a 
reflexão do leitor, individualmente ou em grupos. 

É claro que não nos esquecemos desses pequenos 
e grandes problemas da vida familiar, às vezes doloro
sos, que não escolhem classes sociais. Também pro
curamos trazer aos jovens casais, alguns temas de seu 
interesse. Você encontrará, caro leitor, artigos sobre 
vida conjugal e educação de filhos. Podem ser úteis 
para reuniões de grupos de casais. 

Aliás, começamos, neste número, uma experiên
cia que submetemos à sua crítica. Estamos oferecen
do, no final de cada artigo da revista, uma bateria de 
perguntas para animar uma reunião de grupos que 
queiram discutir o assunto nele tratado. 

Assim sendo, Fato e Razão toma a feição de um 
verdadeiro temário de reuniões e debates. 

~ Esperamos, como sempre, sugestões e comentá-
rios. 

S.&H.A. 

J 
._/) 

Edição 
Movimento Familiar Cristão 

Conselho Diretor Nacional 
José e lona Assis 
Arthur e Elza Diniz 
Antonio e Sebastiana Leão 
Mário e lima Silva 
Margarida Rego 
Carlos e Maria Nilza Mendes 
Antonio e Marcolina Sanitá 
Helio e Clara Lucia Martins 
Newton e Lenir Pedroso 
Lorici e Ermelinda Probst 

Equipe de Redação 
José e Beatriz Reis 
Helio e Selma Amorim 

Consultoria 
IBRAF - Instituto Brasileiro 
da Família 

Distribuição e Correspondência 
Livraria MFC 
Rua Espírito Santo, 1059/1109 
Tel. (031) 222-5842 
30160 Belo Horizonte-MG 

Ílt1:() 
(~ l'llZÍU) 

Sumário 

20 

• A crise que reacende a esperança . . 2 
• O " arrastão" que (ainda) 

não aconteceu . • . . . . . . . . . . . . . 5 
• A fome é imoral! . . . . . . . . . . . . . . 6 
• Ética? Que ética? . . . . . . . . . . . . . . 8 
• Os cristãos "inquietos" das 

classes médias . . . . . • . . . . . . . . . 16 
• Pobreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
• Fermento e sal . . . . . . . . . . . . . . . 24 
• Ciência e fé fazem as pazes . . . . . . . 29 
• Carisma e poder . . . . . . . . . . . . . . 30 
• A Constituição e a TV . . . • . . . . . . . 33 
• O anúncio do Reino . . . . . . . . . . . . 37 
• Sabedoria do povo indígena . . . . . . 45 
• A força dos sacramentos ...... : . 48 
• O dinamismo do amor . . . . . . . . . . 51 
• Educação de filhos: responsabilidade 

saborosa e ... complicada. . . . . . . . . 56 
• Guia de leitura dos Evangelhos . . . . 64 
• Um certo movimento ... . . . . . . . . 75 
• Libertação pela fé . . . . . . . . . . . • . 78 
• ONU convoca o mundo a 

salvar crianças da morte . . . . . . . . . 80 



Editorial 

A crise que reacende 
a esperança 

A humanização do Homem su
põe que sejam humanizadoras as 
estruturas sócio-econômicas, políti
cas, culturais e religiosas em que o 
Homem está inserido; estruturas so
ciais humanizadoras configuram uma 
antecipação do Reino de Deus, ir
rompendo na história humana, como 
anunciado por Jesus. Essa é a Boa 
Notícia ou Evangelho. 

Essas estruturas estão hoje em 
crise profunda e multifacetada, no 
mundo e, particularmente, no Brasil. 
O fantástico desenvolvimento da 
ciência e da técnica não tem sido 
orientado para o aumento do poten
cial humanizador dessas estruturas, 
porque a crise em que estão imersas 
é essencialmente ética e moral - mais 
que simplesmente sócio-política e 
econômica. Ela atinge profunda
mente o quadro de valores éticos e 
morais, as culturas e os comporta
mentos individuais e coletivos. 
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Como se manifesta a crise atual 

Algumas manifestações particu
larmente perversas e degradantes 
dessa crise ética, no Brasil, podem 
ser destacadas, por seu potencial de
sumanizador: 

• os homens públicos parecem 
considerar os bens da nação como 
seu patrimônio pessoal e familiar, 
deles dispondo segundo seus inte
resses particulares; 

• difunde-se por todas as cama
das sociais, a busca de vantagem em 
tudo, sem qualquer prurido ético e 
com absoluto cinismo; 

• a monótona repetição de fatos 
escandalosos vai esvaziando a capa
cidade de indignação frente às injus
tiças, à corrupção e ao desrespeito à 
dignidade humana; 

• a onda de permissividade sem 
limites, orquestrada por interesses 
comerciais e ideológicos, atropela 
valores culturais, morais e religiosos, 
moldando gerações sem um quadro 
referencial de princípios éticos; 

• o desalento, o ceticismo e a 
desesperança vão tomando conta 
daqueles que não aderem ao cinismo 
institucionalizado. 

Por que essas coisas 
acontecem? 

As causas mais evidentes, em
bora não as únicas, da atual crise éti
ca estão claramente identificadas: 

• o modelo sócio-econômico 
altamente concentrador de riqueza, 
gerador de disparidades sociais ab
surdas, intoleráveis e desumaniza
doras, contrárias ao projeto de Deus; 
o modelo neo-liberal não oferece 
quaisquer perspectivas de reversão 
desse quadro, por sua perversidade 
intrínseca; 
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• o modelo eleitoral baseado em 
campanhas milionárias somente via
bilizadas mediante apoio de grupos 
econômicos poderosos e conse
quentes alianças que favorecem a 
corrupção, com a subordinação do 
desempenho político aos interesses 
dos mesmos grupos; · 

• a impunidade decorrente da 
excessiva lentidão ou imobilismo da 
justiça, que vence pelo cansaço e es
quecimento a indignação ética capaz 
de reclamar punição dos responsá
veis por atos desonestos e comporta
mentos desumanizantes; 

• o excessivo poder concentrado 
nas mãos de poucos detentores dGs 
instrumentos de formação da opinião 
pública (especialmente as grandes 
redes de TV) capazes de deformar e 
moldar culturas e impor valores se
gundo os interesses dos seus patro
cinadores com a propaganda conti
nuada e extremamente eficaz do he
donismo, do consumismo, da busca 
desenfreada de prestígio social, po
der, vantagem nas relações sociais; 
com o incentivo à permissividade, à 
violência, à competição, à relativiza
ção de valores essenciais de honesti
dade, justiça e fraternidade. 

O que fazer 

As ruas e praças do país volta
ram a ser o cenário das manifesta
ções de indignação do povo contra 
essa insuportável degradação de 
costumes e crescente injustiça social. 

Uma verdadeira revolução está 
desencadeada. Não uma revolução 
de ódio e sangue. Ao contrário, essa 
formidável pressão popular é alegre 
e festiva. 

Talvez aí esteja a sua força; na 
alegria em que exprime a sua indig
nação s exige mudanças radicais nas 
práticas políticas e nas estruturas só
cio-econômicas injustas. 

Essa pressão deve continuar, até 
que as medidas exigidas sejam ado
tadas e as mudanças se tornem reali
dade. Todos são convocados a parti
cipar ativamente dos atos que ali
mentam essa pressão da cidadania 
reconquistada. 

E não se trata de apenas exigir 
da classe política as medidas que 
mudem esse país. Cabe a cada cida
dão participar efetivamente dessas 
estruturas sociais nas quais se de
senvolve a consciência crítica e se 
elaboram propostas alternativas de 
mudanças. São as associações de 
bairro, os diretórios de estudantes 
nas escolas e universidades, os sindi
catos e partidos pollticos, os movi
mentos de Igreja mais comprometi
dos com a busca da justiça - e tantas 
outras formas de organização popu
lar. 

Os acontecimentos recentes re
novam as esperanças antes adorme
cidas especialmente pela mobilização 
dos jovens, que antes pareciam alie
nados e omissos. Ao contrário, res
surgem como sucessores alegres, da 
geração que os precedeu, nos "anos 
rebeldes", relembrados pela novela 
que um cochilo do patrulhamento
ideológico das redes de TV deixou 
passar. 

Recupera-se, assim, a consciên
cia de serem todos corresponsáveis 
pelas tarefas da humanização. 

Para os cristãos, isto significa 
aderir ao plano de Deus e participar 
da edificação do seu Reino. 

• Que outros sinais dessa crise ética e moral percebemos na cidade e nos am
bientes que frequentamos? 

• Como podemos contribuir para vencer essa crise e recuperar o valor da ho
nestidade? 
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O "arrastão que (ainda) 
não aconteceu 

Cinegrafistas competentes gra
varam tudo e as redes de TV trans
mitiram, com dose máxima de sen
sacionalismo, o que seria o início da 
grande revolução social ou do assalto 
à cidade por gangs selvagens. O ce
nário de superprodução foram as 
praias da Zona Sul do Rio de Janei
ro, em domingo de sol quente. 

Horas depois, o observador mais 
atento já percebia que nada havia 
acontecido, a não ser uma grande 
correria de jovens e adolescentes es
quálidos e de pele morena compon
do uma coreografia inusitada na
quele cenário. Algumas camisas e 
sandálias furtadas durante a confu
são, não mais que nos dias normais, 
sequer levaram queixosos às delega
cias de polícia. Portanto, nem assalto 
de bárbaros, nem revolução. Por en
quanto. 

E se já estivesse acontecendo, 

não deveria ser surpresa para o bom 
observador. Se se avaliam as perver
sas disparidades sociais que convi
vem e se tocam nas praias cariocas, a 
surpresa é constatar o discreto nível 
de violência, irrelevante em relação à 
institucionalizada em forma de sis
tema socio-econômico que produz 
aqueles atores de triste figura. 

No fim da tarde, tudo estaria re
duz.ido a comentários nas mesas dos 
bares da Zona Sul, se não fosse o 
festival de tolices transmitido pelos 
mesmos canais de TV, nas entrevis
tas com famílias do bairro, políticos
candidatos e agentes de turismo. A 
festa incluía a pena de morte, o exer
cício nas ruas, a suspensão das linhas 
de ônibus que ligam os subúrbios 
aos bairros nobres do litoral, barrei
ras policiais nos trens da Central e 
outras pérolas com que muitos so-
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nham para institucionalizar o apar
theid social, já antecipado pelas gra
des e alarmes dos elegantes condo
mínios em que vivem acuados. 

O susto maior foi a foto dos jor
nais de segunda-feira: jovens bonitos 
e musculosos, de pelo dourada, po
sando uniformizados com boinas 
vermelhas, formando brigadas de 
voluntários para defender a paz do 
seu pequeno mundo contra a ameaça 

daquela gente feia e desordeira. Uma 
foto aterrorizante. À noite, a TV 
mostrava esses jovens em exercícios 
científicamente orientados por ins
trutores, em elegantes academias de 
ginástica e artes marciais. 

Agora se sabe que o "arrastão" 
que não houve, não passou de um 
enfrentamento inconseqüente de 
dois grandes grupos rivais de jovens 
e adolescentes, motivado pelo furto 
de um par de tênis. Esses grupos 
estão se multiplicando nos bairros 
pobres e favelas do Rio, tendo como 
motivação a busca de relaciona
mento mais humano em meio à selva 
urbana. Criam lugares de reunião, 
geralamente em terrenos baldios, 
que transformam em espaço de fes
ta, música e bailes " funk". Formam
se como que famílias substitutas uni
das por laços de solidariedade. A 
violência muitas vezes se instala a 
partir da rivalidade entre essas famí
lias ou bairros. 

Mas aquele domingo foi uma 
advertência e uma descoberta. Que 
os social e politicamente cegos 
abram os olhos para reconhecer a 
iniquidade institucionalizada porque 
os expoliados descobriram o seu po
der, naquela coreografia de praia. 
Em outros lugares já se ensaiam mo
vimentos. Chegará o tempo em que a 
injustiça social moverá os excluídos 
num arrastão incontrolável e os cine
grafistas não chegarão a tempo. 

(S & HA) 
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A foIDe 
é iIDoral! 

Os grupos que se associaram no 
grande Movimento pela Ética na Po
lítica, são os verdadeiros responsá
veis pela revolução moral que se 
instalou no Brasil dos anos 90. 

O Movimento, a princípio des
crente de sua própria força, acabou 
ganhando as ruas e acordando par
lamentares adormecidos. Deu no que 
deu. Um governo eleito democrati
camente, acaba caindo democratica
mente, por trair seus compromissos. 

Gente corrupta e poderosa está 
sendo processada e vai acabar mal. A 
maldita Lei de Gerson, aquela de le
var vantagem em tudo, começa a 
perder prestígio. 

E o brasileiro honesto recupera o 
orgulho de se proclamar honesto ... 

Agora, esse grande Movimento 
redireciona as suas baterias para ou
tra questão mais grave: a fome que 
mata milhões de brasileiros, num 
país rico e grande exportador de ali-

mentos. 
Na reunião em que essa decisão 

foi tomada, D. Luciano Mendes de 
Almeida lançou o grito que marcará 
essa luta: "A fome é imoral!" 

Surgiram idéias e multiplicaram
se denúncias. Cristóvam Buarque 
demonstrou a perversidade do que 
chama "apartheid social", no Brasil. 

Mais grave que o da Africa do Sul. 
Ele pode ser visualizado nas grades 
que cercam as praças e condomínios, 
nos alarmes e esquemas de seguran
ça pessoal. Betinho ajuntou paixão 
nessa decisão de lutar contra a fome 
da Somália que existe no Brasil. 

Esse é o desafio que se coloca 
a todos os movimentos das igrejas 
Cristãs, que querem ser fiéis ao 
Evangelho. 

O brado de D. Luciano deveria 
ser carimbado em todo os papéis e 
documentos que se produzem, repe
tido em todas as celebrações, reu
niões e debates de cristãos ou não 
cristãos, em todos os lugares em que 
estejam presentes homens e mulhe
res de boa vontade, para que se re
cupere a capacidade adormecida de 
indignação e inconformismo. 

"A fome é imoral!" 
7 
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Etica? Que ética? 

Começo de Conversa 

Vivemos no Brasil , uma crise de 
vastas proporções. O povo se viu de 
repente, colocado ante um grande 
processo de corrupção que assustou 
a todos. O âmbito por ela dominado, 
a profundidade de suas raízes, o en
trelaçamento de seus ramos, sua in
filtração em vários e diferentes ca
madas provoca uma reação de náu
sea, de espanto e quase diríamos, de 
desesperança. 

O povo saiu pelas ruas, recla
mou, e cobrou de seus dirigentes, 
por ele eleitos, uma atitude de ho
mens honestos, capazes de enfrentar 
a crise e de levar o país a dias me
lhores e mais saudáveis. Acontece no 
entanto que muitos desses homens 
por ele eleitos têm estado compro
metidos com a c:rise que abala a to
dos, manej_ando-a em proveito pró
prio, ignorando todas as exigências -
mesmo as mais elementares - de 
uma ética humana e política. 

De nada adianta relacionar aqui 
os aspectos d_a crise que eclodiu co
mo uma bofetada na face do povo. 
Os meios de comunicação social se
guem apresentando, cada dia, co
mentários diversos. Manifestam-se 
tanto os mais conscientes, quanto 
aqueles que, como diz o salmista 
têm olhos e não vêem, têm ouvidos ~ 
não ouvem, têm o olfato e o paladar 
embotados, porque lhes convém. 

Se queremos sair dessa crise 
como homens conscientes, honestos 
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e adultos, teremos que encará-la de 
frente, teremos que enfrentá-la as
sumindo compromissos diante dos 
desafios que ela nos coloca - a todos 
e a cada um de nós - e não apenas 
aos juízes, procuradores e parla
mentares. 

Para começo de conversa seria 
bom nos lembrarmos de que existem 
três palavras, derivadas da mesma 
raiz: crise, critério e crítica. Isso indica 
que toda crise pode ser caminho de 
mudança e de crescimento quando 
nos leva a uma crítica lúcida, adulta e 
responsável diante de um critério 
claramente percebido, adultamente 
adotado como indicador dos cami
nhos a serem aventualmente segui
dos. 

Colocando os pontos nos ii 

É bom deixar claro que essa re
flexão se baseia em nossa missão, 
em nosso ofício de homens e de ho
,:nens cristãos. 

É a partir da realidade histórica 
que hoje vivemos, bem como das 
exigências de nossa fé que a elabo
ramos. 

E preciso deixar claro também 
que a fé pode tanto nos orientar para 
uma postura realista e humanamente 
madura e adulta, quanto para uma 
postura infantil e ingênua. Depende 
de como a compreendemos e vive
mos. 

Antigamente a fé era apresenta-

da como uma exigência de se des
prezar as realidades terrestres para 
nos dedicarmos mais eficientemente 
a conseguir nossa salvação eterna. 

Hoje, com o avanço das ciências 
humanas e sociais, a fé nos revela 
outra faceta - sua outra face, antes 
invisível, como a face oculta da lua. 

Uma das causas da dificuldade 
que muitos experimentam para 
compreender as novas proposições 
que a fé nos apresenta hoje provém 
da concepção que têm da criação. 

Consideram-na como um acon
tecimento fixista, realizado e termi
nado de uma vez para sempre e que 
continua a existir, tal qual como no 
princípio, independente da ação dos 
homens. E Adão aparece então como 
o grande e único responsável por tu
do o que acontece no mundo. 

Hoje a criação nos aparece como 
um processo dinâmico e evolutivo 
que se perfaz ou se desfaz cada dia, 
segundo os caminhos que constroem 
a história. 

Compreendemos então que o 
mundo é entregue à responsabilida-

de dos homens - responsabilidade 
chamada a atuar em cada geração, 
diante de desafios concretos e mutá
veis - e, portanto, sempre desafian
tes e sempre atuais. 

E assim, paulatina e constante
mente, procurarão os homens cons
truir a história, colocando a serviço 
dessa construção seus acertos e de
sacertos, suas possibilidades e suas 
limitações. 

Isto dá um valor insubstituível e 
definitivo à responsabilidade huma
na, encarregada de levar nas mãos o 
destino do mundo, o destino dos 
homens, de todas as épocas e cultu
ras. 

"Se analisarmos a história (diz 
Juan Luis Segundo em seu livro "O 
homem de hoje diante de Jesus de 
Nazaré") veremos que o progresso 
se torce e se volta contra o homem, 
que as revoluções, mesmo as mais 
humanitárias e prometedoras sedes
viam; que o consenso social, prenda 
de toda democracia, tem, dentro de 
si, uma força massiva esmagadora, 
pela qual as ideologias de liberdade, 
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fraternidade e amor se esclerosam e 
burocratizam; que os martírios se 
perdem no esquecimento e na in
compreensão, que os sacrifícios a 
longo prazo se fazem em vão". (2!? 
volume, pag. 545- E.P.1985). 

Na América Latina essa realida
de é por demais evidente para que 
possa passar inadvertida e desculpar 
assim aqueles que nada querem per
ceber. 

Em conseqüência surge a Teolo
gia da Libertação. "Ao deslocar em 
direção à história e suas tarefas hu
manizadoras o acento que a teologia 
(mal chamada clássica) vinha pondo 
na salvação ultramundana, a nova 
corrente percebeu que a libertação 
do homem de sua condição infrahu
mana, pelo menos neste continente, 
devia atacar o fator nela mais decisi
vo, o das estruturas políticas, tanto 
nacionais quanto internacionais". (id. 
pág. 616). 

Aqui gostaríamos de lembrar o 
que os evangelhos nos dizem, nas 
entrelinhas, a respeito de Jesus: Ele 
procurou pôr em prática, na Palesti
na de seu tempo, um novo sistema 
de valores decorrentes do plano de 
seu Pai sobre o destino do homem e 
do mundo, pregando sobre os meios 
teóricos e práticos de implantar esses 
valores em seu ambiente histórico
cultural concreto. Condenaram-no e 
assassinaram-no então por ser con
flitivo, por tomar partido por uns 
contra outros, por colocar em con
fronto a realidade histórica, sócio
política e religiosa de seu tempo e de 
sua terra com o projeto de Deus que 
estava encarregado de revelar. Como 
imaginar então hoje, um Jesus mu
do, indiferente, descompromissado, 
ante a crise que vivemos? 

A fé nesse Jesus supõe o assu
mir, como nossa, sua missão. Supõe 
que acreditemos não apenas nele, 
mas naquilo em que ele acreditava, 
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naquilo por que deu sua vida. 
Então, a fé assim compreendida, 

longe de nos afastar do mundo e de 
seus problemas e crises, transforma 
o modo como conhecemos, inter
pretamos, criticamos e situamos os 
acontecimentos históricos, abrindo 
nossos olhos para que sejam capazes 
de · aprender de modo realista o que 
acontece, modificando, como conse
qüência, pelo menos em certa medi
da, nossa conduta e nossas atitudes 
frente a desafios concretos. 

Realismo da fé 

A perspectiva que nos é apre
sentada pela fé mergulha profunda
mente na realidade concreta e mos
tra que o homem, vocacionado a 
construir uma história plenamente 
humana, vive num mundo constitui
do por leis e princípios próprios e 
autônomos que, por isso mesmo, se 
apresentam como constantes desa
fios. 

Essa percepção leva-o portanto, 
a situar-se de modo lúcido e crítico 
nesse mundo que o ignora ou que 
procura instrumentalizá-lo ou mes
mo destruí-lo ou sufocá-lo quando 
sua ação de homem cria dificuldades 
à consecução dos objetivos que lhe 
são próprios. 

Essa visão realista o faz perceber 
ainda as exigências de sua missão de 
homem, bem como a realidade cul
tural e histórica em que essa missão 
se deve realizar, libertafldo-o assim 
de perspectivas e posições assumidas 
de modo ingênuo, desencarnado, 
desvinculado da marcha do mundo. 

Torna-se assim o homem, fiel à 
perspectiva que a fé lhe revela, capaz 
de analisar, identificar, criticar e jul
gar esses mecanismos procurando, 
ao mesmo tempo, através de uma 
ação consciente, colocá-los a seu 

serviço ou substituí-los. E nesse pro
cesso assumido de modo consciente 
e constante o homem tentará modifi
car esse mundo que tem suas pró
prias leis e seus próprios mecanis
mos, apresentando constantemente 
projetos livres, criativos, tendo por 
objetivo criar condições de humani
zação para os homens, colocando-se 
a seu serviço e, portanto, a serviço do 
plano de Deus. 

Esses projetos esbarrarão sempre 
num poder escravizador, identificado 
como Pecado, isto é, como uma rea
lidade constantemente opressora, 
desumanizadora e destruidora, pre
sente em todos os tempos e culturas 
e que se manifesta de diversas ma
neiras, seja através de instituições e 
estruturas criadas no decorrer dos 
tempos, seja através de atitudes pes
soais e particulares. 

Até bem pouco tempo o Pecado 
era identificado apenas em suas ma
nifestações, em seus sintomas tradu
zidos em transgressões diversas, 
fruto, muitas vezes, desse condicio
namento central e abrangente que 
sufoca o homem. 

Por isso, quando se fala hoje no 
Pecado com maiúscula,ou quando se 
fala em Pecado estrutural, muitos 
consideram essa colocação como in
venção da mente moderna. 

No entanto, esse Pecado sempre 
existiu e, apesar de nossos protestos 
de inocência, sempre o acolhemos 
em nosso coração e em nossa vida 
tornando-nos, mesmo de modo pou
co consciente, seus cúmplices, auto
enganando-nos para poder legitimá
lo e aceitá-lo cada dia. 

E assim, nos vamos tornando 
cada vez mais escravos do Pecado. 
Instala-se dentro de cada um de nós 
um processo de mentira que nos ce
ga, fazendo-nos prisioneiros de nosso 
próprio engano. 

Estabelece-se assim a suprema-

eia do Pecado: dominando o homem 
e a cultura por ele criada, essa su
premacia, manifestada de formas 
variadas, torna os homens cada vez 
mais incapazes de se libertarem, pois 
os habitua a viverem como instru
mentos colocados a serviço do pró
prio sistema que os oprime. 

Os próprios cristãos são condi
cionados pelos mecanismos do Pe
cado: "há uma corrupção, uma 
'morte' latente no mundo", envol
vendo o homem e seus projetos de 
libertação, fazendo-o calar sua voz 
mais autêntica e "justificar, com ra
ciocínios intrincados que obscurecem 
seu juízo", levando-o, em última 
instância, a trocar o Deus verdadeiro 
e seu projeto de salvação por um 
ídolo complacente que justifica sua 
deserção e sua cumplicidade. (idem, 
cf pág. 582). 
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Do Pecado, à procura de 
possíveis respostas 

Depois de tudo o que temos re
fletido não nos será dificil compreen
der a importância e o sentido da 
história - dessa história que, de mo
do certo ou errado, vamos cons
truindo - "longa história que é a are
na da atividade humana e única di
mensão em que o homem pode se 
tornar criador". (id. pág. 592). 

É nessa história, - nesse mundo 
condicionado por mecanismos de
sumanos e desumanizadores - que 
somos chamados a construir o Reino 
de Deus, como resposta ao seu plano 
de salvação. 

É a partir do aqui e agora con
cretos e limitados que cada homem é 
chamado a libertar-se libertando to
dos os outros, por meio da proposi
ção de projetos criadores, livres e 
originais, projetos que procurem 
concretizar o plano de Deus, e que 
não se detenham diante da necessi
dade de atacar o Pecado em seu pró
prio cerne - nas próprias instituições 
e estruturas que condicionam e ins
trumentalizam os homens. 

É claro que, nessa tentativa de 
encontrar respostas válidas, Pecado e 
Fé se enfrentarão e como conse
qüência, haverá sempre grande dis
tância entre a intenção ou proposição 
do homem e a realização concreta 
dos projetos por ele apresentados. 
Isto exige que, na apresentação de 
seus projetos, o homem seja capaz 
de distinguir, não apenas o lícito do 
ilícito, mas aquilo que, em determi
nado momento e diante de determi
nado desafio, seja mais ou menos 
conveniente. Essa conveniência con
siste, não apenas na relação de de
terminado projeto com os meios de 
que dispomos para realizá-lo, ou na 
possibilidade de realizar o que entre-
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vimos, no meio dos princípios e me
canismos que o procuram intercep
tar, mas também na possibilidade de 
encontrarmos, no momento exato, a 
resposta mais cabível e, ao mesmo 
tempo, mais aberta ao único projeto 
definitivo, parâmetro de todos os 
outros: o plano de salvação de Deus. 

E aqui cabe uma reflexão: todos 
sabemos que nossos projetos são 
sempre parciais e limitados, pois 
procuram responder a desafios de
terminados e concretos. Por isso 
mesmo, jamais poderemos apresen
tar projetos que sejam respostas de
finitivas, válidas e oportunas para 
sempre. 

Existe apenas um projeto válido 
para sempre: o plano de salvação de 
Deus. Mas, mesmo assim, esse plano 
se realiza em plena história, sofrendo 
condicionamentos e enfrentando de
safios concretos. 

É portanto diante das exigências 
centrais desse plano que poderemos 
descobrir, em cada época e cultura, 
em cada momento histórico aquilo 
que, em nossas tentativas de res
posta, deve ser considerado mais 
conveniente. 

Em qualquer situação concreta, 
no entanto, só o amor - revelado por 
Jesus quando pregava o projeto de 
Deus - se pode apresentar como cri
tério único da validade ou da conve
niência de qualquer projeto. Só ele 
levará o homem a se colocar no meio 
do mundo concreto, como herdeiro 
de uma criação que não lhe pertence 
mas que foi colocada, indefesa em 
suas mãos. Ele o levará também a 
colocar-se a serviço do Projeto que 
se apresenta como parâmetro de to
dos e de cada um dos projetos hu
manos levando-o, ao mesmo tempo, 
a assumi-lo como seu. Colocando-se 
incondicionalmente a seu serviço, o 
homem denunciará o Pecado que se 
levanta sobre e contra tudo o que é 

humano. Denunciará seu poder total 
estabelecido para durar e escravizar, 
privando o homem de sua liberdade 
criadora, inutilizando-o e matando-o, 
às vezes fisicamente, a maioria das 
vezes o destruindo em todos e em 
cada um de seus projetos mais signi
ficativos e mais esperançosos. (id. cf. 
pág. 629). 

Mesmo assim, jamais podere
mos responder plenamente à nossa 
vocação de, cooperando uns com os 
outros, realizar de modo pleno e to
tal, o plano de Deus - pela própria 
exigência de serem respostas con
cretas a desafios determinados, nos
sas tentativas serão sempre delimita
das por condicionamentos concretos 
e destinados a servirem a determina
do tempo e lugar. E, em sua pobreza 
e provisoriedade encontrarão sua 
maior riqueza e sua adequação a si
tuações concretas e vivenciais. 

Crise brasileira 

Lembrando-nos do que explici
tamos acima sobre três palavras 
construídas sobre a mesma raiz-cri
se, critério e crítica - vamos conti
nuar nossa reflexão. 

A crise brasileira não está supe
rada. Por mais que alguns queiram 
ocultá-la ou legitimá-la, seus contor
nos são claramente perceptíveis. A 
denúncia da crise, começada de mo
do estranho, se alastrou, tomou 
conta dos meios de comunicação so
cial, passou pelas instâncias oficiais e 
despertou o povo, sempre meio 
adormecido. Manifestações de rua, 
programadas ou espontâneas, ocor
reram em várias partes do país. E to
dos discutiam, bem ou mal informa
dos, sobre o processo do impeach
ment. 

Temos a impressão do despertar 
de um gigante, quase sempre ador
mecido em berço esplêndido. 

E a crise se apresenta como de
safio à nossa critica, despertando
nos para tomadas de posição, não 
apenas agora, mas a médio e longo 
prazo. 

Todos nós estarrecidos, defron
tamo-nos com o escândalo sem pre
cedentes. E, no nosso espanto e in
dignação podemos, mesmo sem o 
perceber, nos deixar prender pelos 
sintomas mais aparentes que agora 
se apresentam em toda a sua nudez, 
fixando, apenas neles, nossa atenção 
e nossa indignação. Podemos esque
cer-nos de que, em sua gravidade in
contestável, tudo o que vem aconte
cendo é apenas sintoma de um mal 
mais profundo e por isso mesmo, 
menos perceptível à visão daqueles 
que se habituaram a viver mais su
perficialmente. 

De fato, por traz da crise que 
hoje enfrentamos, está o que cha-
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mamos Pecado com letra maiúscula 
- com suas estruturas escravizadoras 
e permanentes, instrumentalizando e 
destruindo os homens e suas cultu
ras. 

Isto exige que nossa crítica não 
se esgote nos sintomas aparentes -
por graves, escandalosos e penosos 
que sejam - mas, passando por eles, 
atinja esse Pecado sempre presente e 
sempre atuante - e portanto, pronto 
a reaparecer em novas formas, em 
novos estilos, depois que essa crise 
tiver sido resolvida. 

Que critério nos servirá de guia 
nesse caminho a ser percorrido? 
Nossa missão de homens, nossa 
missão de cristãos? Bem compreen
dida e assumida, essa missão nos le
vará de etapa em etapa, de denúncia 
em denúncia, de anúncio em anún
cio, qualquer que seja a atividade que 
desempenhemos no âmbito social. 

Com a interdependência crescen
te dos homens, o único mandamento 
cristão, o do amor, para ser eficaz 

e real, terá que passar, cada vez mais, 
por mediações políticas que, ilumi
nadas e criticadas pela perspectiva 
apresentada pela fé, possam orientar 
nossa mente para o encontro de so
luções plenamente humanas (cf. G.S. 
11) nas ordens política, econômica e 
social e diante de qualquer desafio 
que se lhe apresente, 

O desafio central que vivemos 
hoje é esse: sem perder de vista a 
gravidade dos sintomas que se apre
sentam, sem deixar de tomar posição 
e de assumir os compromissos ne
cessários diante dos sintomas que 
hoje configuram a crise, não nos es
quecermos de atacar, de modo direto 
e constante, o Pecado que realmente 
escraviza, neutraliza e destrói os 
projetos que julgamos convenientes, 
simplesmente porque não corres
pondem ou não se adaptam aos 
princípios e mecanismos que levam o 
mundo a procurar caminhos desu
manos e desumanizadores. 

• Quais são as causas da crise de valores que estamos vivendo? Onde come
ça a desvalorização da honestidade e da justiça? 

• As famflias podem ter culpa nessa crise atual? O exemplo dos pais é sempre 
construtivo para a formação da consciência ética dos filhos? Exemplos contra e a fa
vor. 

• Que pecado estará na origem dessa crise ética? Terá relação com a prática 
da justiça e do amor? Estará referido ao Reino de Deus? 

• O que poderfamos fazer concretamente para a recuperação desses valores 
permanentes: a honestidade, a justiça, a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito 
pelas coisas públicas, a disponibilidade para o serviço ao outro ... 

Leia e assine 

Ílt1:() 
(~ l'llZÍU) 
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Poeina 

Eu vivo a vida 
como quem dança 
ao som da flauta 
do meu Senhor 

Eu amo a vida 
como criança 
quando descobre 
o som e a cor 

Eu dôo a vida 
como quem ama 
do sol nascente 
ao sol se pôr 

Eu choro a vida 
como quem parte 
deixando atraz 
um grande amor 

Retorno à vida 
como quem sente 
na noite escura 
nascer a flor 

Beatriz Reis 
Março 92 
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Os cristãos "inquietos" 
das classes Inédias 

Da opção pelos pobres como 
imperativo categórico humano 
e cristão 

A "opção pelos pobres" é uma 
opção de tipo elementar. Ela se im
põe quase como um "imperativo ca
tegórico", antes e independente
mente de qualquer justiticativa teo
lógica e mesmo simplesmente hu
mana. Os pobres, especialmente 
quando se apresentam como massa, 
representam uma interpelação po
tente à consciência ética da humani
dade e, com maior razão, das igrejas. 
Mesmo na hipótese de os pobres não 
serem sujeitos históricos da 
transformação social (em favor de 
outras classes, ainda que fosse das 
classes médias modernas), eles per
manecem sempre sujeitos huma
nos (pessoas), cuja dignidade se en
contra esmagada, não reconhecida. É 
a esse titulo primário que devem ser 
amados e receber a solidariedade de 
todos. Trata-se, nesse caso, sempre 
do amor ao pobre-sujeito e não ao 
pobre-objeto. 

A "opção pelos pobres" não é 
algo de facultativo; é um imperativo 
humano e mais ainda evangélico. 
Não é também algo de histórico ou 
conjuntural; é uma opção perma
nente. Se a consciência moral da 
humanidade pode em principio com
preender tal exigência, a fé cristã por 
sua parte leva tal exigência a uma 
claridade toda particular e por isso a 
16 
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uma exigência sem igual. 
Portanto, a classe média não po

de perder essa referência axial - os 
pobres - e concentrar-se sobre si 
mesma, sobre os problemas próprios 
de classe, ainda que estes devam 
também ter seu lugar, como diremos 
logo. Seja como for, para um cristão, 
a opção pelos pobres (sempre evan
gélica e preferencial) representa uma 
balisa segura (embora não única), da 
qual não é licito se afastar, sob a pe
na de trair a própria fé em Jesus · 
Cristo. Evidentemente, o lugar de Je
sus Cristo é primeirlssimo e único. 
Retomando uma fórmula conhecida, 
pode-se dizer: o pobre é "o primeiro 
depois do único", 

Combinar os interesses dos 
pobres com os da própria classe 

Mas as pessoas das classes mé
dias seriam, nessa perspectiva, ape
nas pessoas-para-os-outros (no ca
so, os pobres) e não pessoas-para
si? Como colocar pessoas em função 
de outras? Não seria cair na instru
mentalização? Com efeito, toda pes
soa humana, inclusive das classes 
não-pobres, só pode ter razão de fim 
e nunca de meio - como afirmou 
Kant. 

Mas isso constitui um problema 
apenas na medida em que se consi
dera a opção pelos pobres de modo 
absoluto, quando na verdade é uma 
opção "preferencial", "não exclusi-

va". Sem dúvida, a "opção pelos po
bres" é uma dimensão integrante de 
toda a pastoral. Ela exprime a seu 
modo o aspecto de "serviço" de todo 
ser cristão, para não dizer de todo ser 
humano, como pessoa, a qual efeti
vamente só se realiza abrindo-se no 
amor. Na visão cristã, a idéia de au
torealização pelo serviço é clarlssima. 
O exemplo e as palavras de Jesus 
estão ai para prová-lo: "Quem dentre 
vós quiser ser o primeiro, seja escra
vo de todos, pois também o Filho do 
Homem não veio para ser servido 
mas para servir e dar a vida pela li
bertação de todos" (Me 10, 44-45). 
Evidentemente, trata-se de um servi-

ço livre e não imposto; feito no amor 
e não a contragosto. 

Portanto, na visão cristã, as di
ferenças são apenas funcionais. 
Quem tem mais, dê mais; quem pode 
mais, faça mais; quem sabe mais, en
sine mais. Assim, a classe média: se 
possui competências técnicas, edu
cativas, organizativas, políticas, etc., 
deve pô-las a serviço do bem de to
dos, particularmente dos pequenos. 
Portanto, as classes mais favorecidas 
têm o dever de se colocar ao serviço 
das menos favorecidas pela simples e 
boa razão de que, tendo mais condi
ções, devem dar uma maior contri
buição. 
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Por outro lado (e essa é a se
gunda parte da questão), a "opção 
pelos pobres", não sendo exclusiva, 
não absorve todo o interesse de 
quem quer que seja. Por isso perma
necem de pé os problemas especlfi
cos de cada pessoa e grupo, os quais 
merecem um tratamento igualmente 
específico. Há efetivamente questões 
próprias ou pelo menos mais afins às 
classes médias, como sua função es
pecifica na sociedade e em sua mu
dança, suas preocupações maiores, 
especialmente as que concernem a 
modernidade: tecnologia, subjetivi
dade, e assim por diante. Esses pro
blemas, embora sentidos particular
mente por elas não são exclusivos 
delas; são problemas humanos, uni
versais. Donde a necessidade de uma 
evangelização das pessoas de classe 
média atender inclusive a essas 
questões. Naturalmente, trata-se de 
reforçar interesses da classe média 
(sentido ético) e não interesses de 
classe média (sentido ideológico). 

De resto, sem uma identidade 
própria, ou seja, sem se possuir, pes
soa alguma pode se dar verdadeira
mente. Evidentemente, esses dois 
aspectos (solidariedade com os 
oprimidos e preocupação com a pro
blemática humana própria) estão 
entrelaçados e devem ser tratados 
um a luz do outro. 

Dos destinatários e dos sujeitos 
da evangelização da classe 
média 

Falando-se em pastoral ou 
evangelização das classes médias, há 
que levantar a questão dos desti
natãrios. Pergunta-se: a quem esta 
atividade se dirige? A "classe média 
inquieta" ou à "massa" da classe 
média em geral? É sem dúvida às 
duas, mas sempre de modo combi-
1 a 

nado. 
No caso que nos ocupa - evan

gelização das classes médias - por 
onde começar? De imediato o que 
importa fazer, antes de tudo, é arti
cular os "inquietos", consolidando 
sua posição na igreja e na sociedade. 
É um trabalho, reconhecidamente, 
voltado mais para os problemas pró
prios de uma classe média que se 
quer comprometida tanto na fé como 
no compromisso. De fato, como os 
"inquietos" poderão evangelizar efi
cazmente os "quietos" (no plano da 
fé e do compromisso social) sem 
uma organização mínima? 

Mas evidentemente o trabalho 
não pode ficar nisso. É impossivel se 
reunir exclusivamente para reforçar o 
próprio compromisso, tanto religioso 
como social, deixando de lado a mis
são evangelizadora, especialmente 
o apostolado. Os "inquieto.s" têm 
que despertar os "quietos". E assim 
que a classe média evangeliza a clas
se média. É preciso, pois, passar para 
o kerygma, o anúncio de Jesus Cristo 
e seu Reino. 

E isso é tanto mais verdade hoje, 
quando, em nosso mundo secularis
ta, não se pode, dar mais por des
contado que a classe média seja 
cristã, como no passado. Agora a 
classe média (mas também as outras 
classes) é largamente secular, secu
larista e mesmo neo-paganizada. 
Antes, em razão e a partir da suposi
ção de que fosse cristã, se tratava 
apenas(!) de cobrar dela o compro
misso pela justiça, a opção pelos po
bres. Hoje, a fé não é mais pressu
posta e é preciso, pois, garanti-la. 

Deste modo se realizam os dois 
momentos clássicos de toda a evan
gelização: o momento do discipulado 
(didascália) e o momento do aposto
lado (kerygma). É claro que as duas 
coisas podem andar na realidade 
juntas, mas do ponto de vista lógico, 

o discipuladC> (ouvir - fé) tem prece
dência sobre o apostolado (falar -
missão). 

Portanto, do ponto de vista do 
conteúdo, a pastoral da classe média 
não pode se contentar em despertar 
o compromisso com o pobre. Ela 
precisa também despertar o com
promisso com Jesus Cristo. O Reino 
do Senhor, sim, mas também o Se
nhor do Reino. Naturalmente, a mis
são evangelizadora junto aos com
panheiros de classe envolve, com o 
anúncio de Jesus Cristo, o compro
misso com a libertação. E vice-versa. 

Os sujeitos dessa evangelização 
são, em primeiro lugar, os pastores 
(e para isso é preciso pensar numa 
verdadeira "pastoral das classes mé
dias", e com padres e bispos que 
entendam dessas classes), mas tam
bém os próprios leigos. E isso tanto 
no momento do discipulado, quan
do realizam uma espécie de "evan
gelização mútua" (melhor que auto
evangelização), como especialmente 
no momento do apostolado, quan
do se dirigem - sempre em contexto 
de diálogo - aos próprios compa
nheiros de classe. 

Evangelização das classes 
médias: nova frente de trabalho? 

Trata-se então de abrir uma no
va frente de evangelização na igreja? 
Não propriamente. Pois sempre 
houve como continua havendo por 
todos os lados esforços no sentido de 
evangelização, seja mais oficial, seja 
mais autônoma, de gente das classes 

médias. O novo esteja talvez na arti
culação: articular esses esforços entre 
si e articulá-los no seio do processo 
eclesial maior. 

Pois o que se percebe é o fato da 
atomização das iniciativas. É certo 
que a Igreja do Brasil, tal como se 
exprime pela CNBB, não possui ain
da um caminho balisado de evangeli
zação das classes médias na ótica 
que lhe é própria (profética, partici
pativa). Não há para elas documen
tos orientadores tal como existem 
para os índios, lavradores, CEBs, re
ligiosos, etc. 

Mas a articulação nessa área po
de ser dupla: seja especificamente 
pastoral (levada em frente pelos 
pastores) ou autônoma (levada em 
frente pelos próprios leigos). As duas 
podem coexistir e se auxiliar mutua
mente. 

• Como será possível aos cristãos das classes médias viver uma verdadeira 
opção pelos pobres? Exemplos. 

• O que estamos dispostos a fazer para apoiar os mais pobres, na sua luta con
tra a pobreza? Que ações concretas nos propomos começar? Ações assistenciais, 
promocionais, polfticas? O que será mais urgente? 
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Pobreza 

A palavra parece desgastada ou 
machuca demais. Mas é preciso olhá
la plenamente e soletrá-la: PO-BRE
ZA. Somente assim purificaremos 
suas ressonâncias interiores em nós, 
dissiparemos pré-conceitos e dar
lhe-emos a densidade que tem para 
nós: faz parte de nossa Missão. 

Somos chamados a viver a práti
ca de Jesus com os traços próprios 
do lugar e do tempo, da cultura e da 
história, como desafios e esperanças, 
como povo e como Igreja. 

Nossa missão é a do amor com
prometido com os mais abandona
dos desta Terra, especialmente os 
pobres. Um amor político, claro: 

a) a solidariedade como expres
são real desse amor; 

b) a fraterna igualdade efetiva 
em casa; 

c) pobre com os pobres, quando 
junto a eles. 

Nada de jogo de cena. Longe de 
nós o querer "passar por pobre". 
Também, longe de nós as formas de 
"pobreza" sempre definidas face à 
"riqueza", em busca de garantir um 
quantum-de-ter. Tais buscas trazem, 
quase somente, as marcas rigoristas 
da tristeza e de privações impostas; 
de irritações com os outros e de ca
suística interminável. 

A nossa referência ineludível: a 
bem-aventurança que Jesus nos 
propõe (Lc 6,20 e Mt 5,3). O senti
do-chave é este que se encontra na 
alegria e na transparência daquele 
cuja segurança está posta em Deus, o 
Senhor da Vida. Somos criatura: re
cebemos a essência e a existência, 
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dependendo de Deus, recebemos tu
do como dom. 

A pobreza evangélica tem corpo 
e alma, uma face interna e uma face 
externa; é espiritual e material ao 
mesmo tempo. Ê a disposição de se
guir despojadamente o Cristo nú. Ê 
uma relação mística e emplrica. Ê da 
alma de cada um e ganha um caráter 
comunitário e social concreto. 

A pobreza evangélica é desape
go afetivo. Ê partilha. É sobriedade. 
A comunidade dos bens não se re
fere apenas à posse e ao uso dos 
bens materiais. Os bens postos em 

comum são todos os bens M-E
S-M-0: materiais, espirituais, alegria, 
penas, sucessos, crises ... A condição 
para o amor fraterno tem aqui sua 
pedra de toque. 

Em relação às coisas criadas te
nhamos em nós as mesmas disposi
ções de Jesus. Ele nada despreza e 
acolhe para si o necessário unica
mente. Uma sobriedade livre que o 
deixará disponlvel para o essencial, 
centro de seu viver: realizar o Reino 
que o Pai lhe pedia. No mais, simpli
cidade e pobreza próprias a um ca
minhante. 

O risco que estamos correndo: ir 
aumentando e generalizando as pos
sibilidades de conforto de toda espé
cie. 

Viver a pobreza com alegria é 
um ato de fé e confiança. Precisamos 
estar interessados em nos revisar 
para que a remuneração dos traba
lhos, a segurança social e o conjunto 
de apoios que buscamos ter não es
tejam nos desfibrando nesta fé con-

fiante de entrega nas mãos de Deus, 
recebendo tudo que nos advém co
mo dom seu. 

Vejo dois des-vios mais eviden
tes nos solicitando e podendo gerar 
duas categorias df:, irmãos: os gasta
dores e os avarentos. Tais palavras 
são fortes, sei. Mas a realidade, 
auanno oercebida, é igualmente gri
tante e dói nos olhos e na alma da 
gente. 

Trata-se de um antagonismo 
ante o real e que deixa traços por to
dos os lados e entrelaça-se, com os 
desvãos da vida. 

Por parte de uns o exagerado 
esmero em reforçar as garantias hu
manas para o seu dia-a-dia e para 
o futuro. Por parte de outros uma 
cobrança exasperada de economizar, 
não gastar, não viajar, não comer, 
não usar ... que outra realidade não 
pode ser senão avareza disfarçada. 

Se há pecados nossos por ter 
coisas demais ou por esbanjamento, 
também os há - e mais do que pode 
parecer! - por uma sutil avareza, 
disfarçada de austeridade. Quanta 
mesquinharia e estreiteza; por isto 
mesmo, quanta falta de amor e de 
caridade. 

Tudo tem seu começo, quase 
sempre pela necessidade de peque
nas garantias de bem-estar e, vez por 
outra, em vista da saúde, por assim 
dizer. Reserva-se isso e aquilo e mais 
outra coisa: objetos, remédios, livros, 
roupas, etc... Coisas objetivamente 
pequenas, talvez(!), mas saudavel
mente injustificáveis. São as pulsões 
de seguran~a, repouso e desconfian
ça da vida. E hora de reagir com uma 
nova entrega de si, bem explícita, ao 
Deus Vivo e Verdadeiro. 

Para esses males, antes que 
deitem ralzes, valha-nos a tomada de 
consciência, em primeiro lugar. A se
guir, e imediatamente, vamos banir a 
preocupação de pôr à nossa disposi-

ção e como reserva para nós essas 
tantas e pequenas coisas que atra
vancam as nossas casas, o coração e 
a alma. Conservemos mais espaços 
livres nàs nossas casas; conservemos 
na alma e no coração uma constante 
disponibilidade para doar, emprestar, 
repartir com quem pede e precisa. 
(Cfr. Mt. 5,42). 

Pobreza evangélica. Quantos 
fatos pedindo-nos um incremento 
para nossa ascese. Uma listagem, 
entre outras posslveis: 

1. Confessar-nos criaturas 
amadas, sujeitos de amor. Amor-ris
co-liberdade são inseparáveis. É nos
sa pobreza radical sermos criaturas 
livres. É nossa riqueza essencial ser
mos filhos no Filho. Cabe-nos a sa
bedoria de viver como cristãos. 

2. Desentranhar de nós a insa
ciável fome de bens. Perder as entra
nhas de posse. Sermos dadivosos. 
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3. Estar a serviço dos mais aban
donados. Pede de nós competência e 
coerência. 

4. Comunidade de bens. Partilha. 
Usar as coisas, os bens, para a evan
gelização em primeiro lugar. 

5. Conquistar a liberdade de não 
depender disso ou daquilo para exis
tir com segurança interior. A vida e a 
verdade vêm de dentro. 

6. Padrão de vida simples. Ê coi
sa muito concreta e se refere ao 
meio-ambiente de vida. Comungar 
com a realidade. "O Brasil tem hoje 
mais fome, pior educação, mais 
crianças abandonadas, menos con
fiança no futuro, mais desigualdade 
do que há trinta anos". 

7. Ser solidário com a luta de li
bertação dos pobres. Solidário com o 
povo e suas organizações e conquis
tas. Interceder junto ao Pai. E atuar. 

8. Rever as acomodações e os 
jeitinhos. São modos sorrateiros, in
dividual e comunitariamente, de pos
suir e estar mais próximo de famílias 
ricas, fora do testemunho de vida 
cristã. 

9. Os que vivem mais de perto 
um caminho de vida e destino com o 
povo dos abandonados, os pobres, o 
façam com a alma serena e sem ran
cores. 

A pobreza evangélica em seu 
vigor virtuoso nos tira da esfera das 
necessidades e nos lança na esfera da 
liberdade, campo fecundo para a 
cultura da gratuidade: esperança, 
entrega e vibração existencial. 

A pobreza evangélica se concre
tiza comunitariamente também no 
cultivo do belo, da convivência, do 
humor, do lazer, das celebrações: a 
alegria serena de gente feliz e cele
brativa; a bondade e a gentileza no 
trato, excluidos a afetação e todo fin
gimento; o afeiçoamento e a grati
dão; a resistência nas dificuldades; a 
paciência e o realismo de vida. Não 
há moleza, não! 

Na verdade verdadeira, a prática 
da virtude da evangélica pobreza nos 
faz gente aberta, sem truncamentos. 

A virtude da pobreza restaura 
em nós a paixão pela verdade, pela 
justiça e pela liberdade. Com a pai
xão retornada à sua casa entramos 
com mais facilidade no aprendizado 
da solidariedade. Afinal, só se pode 
ser solidário quem se reconhece lívre 
e igual. O que nos torna acessíveis e 
acolhedores. 

A pobreza é leve como a pena. 
Mas quem pode carregá-la? 
(CHANG-TZU). 

• Temos alguma convivência com pessoas e famflias muito pobres ou mesmo 
niseráveis? Vamos contar um pouco dessa experiência? 

• Os mais pobres vêem o mundo de modo diferente do nosso modo de ver? O 
que parece ser mais importante para os mais pobres coincide com o que considera
mos muito importante? Alguns exemplos. 

• Os pobres são vistos com simpatia pelas pessoas das classes médias? 
Exemplos que confirmam as opiniões de cada um. 

• A austeridade é valorizada nas classes médias? Ou é vencida pelo consu
mismo? A austeridade poderia ser assumida como expressão de solidariedade com 
os mais pobres? 

• As famflias das classes médias, em geral, partilham seus bens gener:osamente 
com as famflias mais pobres? Em que propoção? Exemplos. 

• Conhecemos exemplos de cristãos das classes médias empenhados nas lu
tas das classes pobres contar a pobreza? 

• E nós, o que estamos fazendo? Ou dispostos a fazer? 
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D. Pedro Casaldáliga 

Bem-aventurados os ricos, 
porque são pobres de espírito. 

Bem-aventurados os pobres, 
porque são ricos de Graça. 

Bem-aventurados os ricos e os pobres, 
porque uns e outros são pobres e ricos. 

Bem-aventurados todos os homens, 
porque, no fundo, são todos iguais ... 

Enfim, 
bem-aventurados os bem-aventurados 
que, pensando assim, 
conseguem viver tranqüilos ... 
porque deles é o reino do limbo! 
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Ferinento e sal 

Ainda recordamos a catequese 
da nossa iniciação cristã, já lá se vão 
mais de quarenta anos. Aprendemos 
a conhecer um Deus que policiava 
zelosamente todos os nossos com
portamentos e não hesitaria em en
caminhar-nos ao fogo dos infernos 
se tropeçássemos em algum dos 
seus mandamentos sem recorrer de
pressa ao confessionário. 

Para não nos esquecermos da 
sua presença vigilante em nossas vi
das, lá estava, em cada sala ou ba
nheiro do colégio, a frase emoldura
da, em letras grandes: "Deus me vê". 
Esse olho fiscalizador e onipresente 
nos assustava e evitava, pelo medo, 
alguns deslizes e tentações. 

Mas o que mais nos assustava 
era a terrível sentença: "Fora da 
Igreja não há salvação". Quer dizer, 
quem não pertencesse à Igreja iria 
certamente ser torrado pelos demô
nios que os esperavam nas profun
dezas daquele universo sobrenatural, 
habitado por anjos bons e maus, re
tratados nas admiráveis obras dos 
grandes pintores da Renascença. 

Essa sentença nos angustiava. 
Quantos amigos e parentes queridos 
viviam afastados da Igreja, sem saber 
da condenação antecipada ao fogo! 
Antevíamos, em cada amigo protes
tante, judeu ou ateu, a triste sorte 
que os esperava, e rezávamos ar
dentemente por sua conversão à fé 
católica que o trouxesse para dentro 
da Igreja. 

Como essa conversão não 
acontecia, a nossa tristeza era infini
ta. 

E os bilhões de africanos e asiá
ticos não batizados, que sequer ti-
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nham jamais ouvido falar em Jesus 
Cristo? Estariam todos condenados, 
por estarem fora da Igreja? O inferno 
teria que ser gigantesco para abrigar 
tantos infelizes! 

Teólogos bondosos desenvol
veram, então, a generosa e criativa 
hipótese da existência de um limbo, 
lugar misterioso em que os não bati
zados de bom comportamento fica
riam esperando a visita de um anjo 
enviado por Deus para batizá-los em 
tempo de entrar no céu, pela entrada 
ainda que tardia, na Igreja da Salva
ção. 

Essa concepção, que hoje nos 
parece tão fantástica, foi a que pre
valeceu até recentemente, e só foi 
definitivamente corrigida pela Gau
dium et Spes, o inspirado documento 
do Concílio Vaticano li sobre a pre
sença da Igreja no mundo. No n<? 22 
da GS lemos a bela descrição do ca
minho que nos leva à salvação, atra
vés da prática do amor. E acrescenta: 
"isto vale, não só para os cristãos, 
mas para todos os homens de boa 
vontade". 

Compreendemos, portanto, que 
a pertença à Igreja não é condição de 
salvação mas a prática do amor, que 
supõe a justiça. A velha i;entença, cu
nhada no norte da África, no século 
li, e que excluía da salvação os quo 
permanecessem fora da Igreja, fica
va, assim, formalmente revogada. 
Foi ela responsável pela ação de 
tantos missionários de boa ·vontade 
que tudo fizeram para trazer multi
dões de pagãos para a Igreja, bati
zando-os, às vezes, à força. 

É o que tem estado em discus
são na celebração dos 500 anos de 

Importantes 
culturas 
pré-colombianas 
foram 
destruídas 
por uma 
concepção 
equivocada de 
evangelização 
colocada a 
serviço dos 
colonizadores 
europeus. 

evangelização na América. Terá sido 
sempre uma verdadeira evangeliza
ção ou muitas vezes a simples preo
cupação de batizar para trazer pa
gãos à Igreja, único lugar de salva
ção? Uma cultura pagã não poderia 
ser evangelizada sem ser destruída? 
Homens e mulheres de tão diferentes 
culturas não poderiam receber a Boa 
Notícia da salvação pela prática do 
amor e da justiça sem que seus va
lores culturais e seus costumes ou 
estilo de vida tivessem que ser dras
ticamente modificados? 

Sabemos, hoje, que houve de 
tudo um pouco, na ação da Igreja, na 
América Latina: da verdadeira evan
gelização à conversão forçada e, 
mesmo, sangrenta. Nações indígenas 
foram destruídas por uma perversa 
superposição de zelo missionário e 
interesses espúrios dos colonizado
res invasores. 

Não foram originais. Apenas 
traduziram para o século XVI a práti
ca do "catolicismo guerreiro" da 
cristandade franco-germânica, des
crita pelo bispo D. João Terra, em 
recente artigo. 

Eis como se passaram essas coi
sas entre os séculos V e VIII, na Eu
ropa, no seu relato: 

A conversão dos gauleses ao 
cristianismo e a incorporação deles à 
Igreja Católica foram um processo ti
picamente guerreiro. Numa batalha 
contra os alamanos, Clodoveu ou 
Clóvis, rei dos francos sálicos, pro
meteu tornar-se cristão, se conse
guisse esmagar o inimigo. Obtida a 
vitória, fez-se batizar com todo seu 
exército no dia de Natal de 496. 

O jovem e ambicioso rei mero
víngio sabia que com esse gesto 
conquistaria o apoio autorizado da 
Igreja e · de seus bispos. Os outros 
reis francos imitaram imediatamente 
o exemplo de Clodoveu. 

Assim nasceu a França, primo
gênita da Igreja,. com a fusão do 

· germanismo e do cristianismo num 
único corpo polltico. 

O único povo germânico, que 
ainda se opunha ao cristianismo e à 
hegemonia dos francos, eram sa
xões, que dominavam desde o Elba 
até o Reno e desde o rio Eider até a 
Turíngia e ao Hesse. 
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Carlos Magno, rei dos francos, 
decidiu esmagar a oposição. Mas ele 
dizia que era "impossível fundir, num 
único povo, francos e saxões sem a 
comunhão numa mesma fé". Desse 
modo empreendeu a guerra saxã 
"como uma missão religiosa levada a 
cabo com a espada". Começou em 
772 e com algumas interrupções 
durou mais de 30 anos. 

Já no primeiro ataque de Carlos 
contra os angrivários foi destruído o 
santuário nacional dos saxões, seus 
sacerdotes foram degolados e a co
luna sagrada de lrminsul foi demoli
da (772). Depois de nove expedições 
(772-776), os saxões se renderam e, 
como garantia de sua submissão, os 
soldados e todo o exército foram ba
tizados. No dieta de Paderborn (777) 
o cristianismo foi declarado obriga
tório para todos os saxões. Multidões 
imensas foram batizadas em poucos 
dias. Os templos pagãos foram des
truídos. Os sacerdotes que recusa
ram o batismo foram decapitados. 
Mas em 782 o indomável povo se re
belou, sob a guia do heróico nobre 
vestfaliano Vitiquindo (Windikind), 
que se insurgiu com uma revolta ve
emente em defesa da antiga crença 
pagã. As igrejas cristãs foram incen
diadas, os missionários expulsos ou 
mortos, os saxões que tinham passa
do para o cristianismo foram opres
sos e escravizados. 

Essas insurreições foram vio
lentamente vingadas por Carlos que 
em 782 fez executar num só dia, 
perto de Verden, 4.500 prisioneiros 
saxões. Essa horrível carnificina 
acirrou mais ainda o povo todo para 
uma nova batalha, mas nos comba
tes travados em Detmolde ao longo 
do rio Hase (783), Vitiquindo foi ven
cido. Reconhecendo a inutilidade da 
resistência perante a superioridade 
esmagadora do exército de· Carlos 
Magno, depois de tanto derrama-
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manto de sangue, Vitiquindo se fez 
batizar com todo seu exército e todos 
seus sequazes, em Altighy, na 
Champanha (785). O próprio Carlos 
Magno serviu de padrinho para o 
herói vencido; todos os generais com 
seus soldados se fizeram batizar. 

Carlos Magno estendeu à Saxô
nia a legislação eclesiástica do reino 
franco e promulgou a Capitulatio de 
partibus Saxoniae, que se resumia 
na sangrenta fórmula: abraçar o cris
tianismo ou morrer. A idéia de uma 
conversão livre foi deliberadamente 
descartada. O cânon 8 do Capitulatio 
continha esta truculenta êlisposição: 
"Doravante todo membro do povo 
saxão que ficar clandestinamente não 
batizado e resistir ser levado ao ba
tismo preferindo permanecer pagão, 
seja condenado à morte". Um dilúvio 
de sangue afogou a Saxônia. Com 
espqntosa monotonia se repetiam as 
palavras: morte moriatur ("seja con
denado à morte"). Eram condenados 

à morte não só quem recusava o ba
tismo, ou cometia atos de violência 
contra clérigos e cristãos, mas tam
bém quem cometia faltas contra 
prescrições rituais, como o jejum na 
quarêsma, ou contra prescrições do 
dizimo, ou violava o repouso domini
cal etc. 

Carlos destruiu os príncipes sa
xões, dividiu a Saxônia em zonas de 
missão, confiando-lhes o governo a 
um bispado ou uma granda abadia. 

Atendendo a um apelo do Papa 
Adriano, ele empreendeu uma expe
dição contra a Lombardia e assumiu 
o título de rei dos lombardos. Fez 
doação ao Papa de cidades, territó
rios e três quartos da Itália, criando 
assim os Estados Pontifícios. 

Como autor da "renascença ca
rolíngia" empreendeu uma vasta re
forma disciplinar e litúrgica da Igreja. 
Em 789 promulgou a reforma da li
turgia e dos ritos sacramentais. Im
pôs na França a liturgia Romana. Le-

gislou uma ammonitio de 60 artigos 
destinada a disciplinar os bispos e 
abades. 

Carlos Magno representa no 
Ocidente o exemplo mais frisante do 
Cesaropapismo. Ele nomeava bispos, 
regulava a entrada nos mosteiros, 
prescrevia os jejuns, reunia os síno
dos e examinava suas conclusões. 
Promovia também as reformas 
dogmáticas. Introduziu na missa o 
canto do Credo com o acréscimo do 
Filioque. Nas controvérsias dogmáti
cas impôs suas decisões na questão 
do adopcionismo e no culto das ima
gens. Convocou o Concilio ecumêni
co de Francoforte, presidido por ele 
mesmo e ao qual o próprio Papa en
viou dois representantes (794). 

Quando Leão Ili foi eleito Papa, 
em 795, enviou legados a Carlos 
Magno para lhe tributar a promessa 
de fidelidade e lhe entregar as chaves 
da confissão de S. Pedro e o estan
darte de Roma. No ano seguinte, na 
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basílica de S. Pedro, antes da missa, 
Leão Ili coroou Carlos Magno rei de 
Roma. 

Depois disso houve ainda novas 
insurreições na Saxônia motivadas 
por extorsões exorbitantes dos dízi
mos eclesiásticos (804). Mais uma 
vez, Carlos Magno sufocou com san
gue a revolta religiosa. 

Mas depois que milhares e mi
lhares de famílias saxãs foram trans
plantadas para território franco no 
Ocidente e outros tantos colonos 
franceses foram tomar posse de an
t igas propriedades saxãs no Leste, 
a pax christiana se estabeleceu no 
cristianíssimo império, onde Carlos 
Magno foi proclamado per miseri
cordiam Dei rex Francorum, Longo
bardorum, Germanorum, Saxonum, 
Frisionum, Thuringorum ac Roma
norum. 

Em 1996, a Europa cristã cele
brará triunfalmente o glorioso ses
quimilenário da conversão da França 
recordando o batismo do heróico rei 
dos Francos, Clóvis, junto com todo 
seu exército e todos seus súditos 
franco-gauleses, no Natal de 496. 

Até aqui, o relato é de D. Terra. 
São acontecimentos distantes, 

no tempo e na geografia. 
Entretanto, ainda somos às ve

zes tentados a retomar velhos méto
dos de evangelização de inspiração 
parecida, embora não sangrentos e 
arrazadores de culturas. É a tentação 

João I pontlfice de 523 a 526 forti
ficou a Igreja convertendo os bar
baros ao cristianismo. 

de cristandade, a concepção de Igre
ja-massa, rebanho único de um só 
pastor, que emerge de uma leitura 
superficial do evangelho. E essa re
tomada pode até se apresentar sob o 
rótulo de "nova evangelização". 

Não é essa a proposta do Concí
lio. A Igreja da nova evangelização é 
a Igreja-sinal, fermento e sal, capaz 
de dar uma qualidade nova a toda a 
massa sem se confundir com ela. 
Igreja de minorias atuantes e com
prometidas com a transformação do 
mundo, segundo os desígnios do 
Senhor, convertendo todos os ho
mens não necessariamente à perten
ça ao Povo de Deus, mas à prática da 
justiça e do amor. 

• Se a Igreja não é o único lugar de salvação, qual será a sua verdadeira fun
ção? 

• Como pode a Igreja se fazer presente em diferentes culturas? Sua mensa-
gem é válida para todos os povos? Qual é a essência dessa mensagem? 

• Qual é, afinal, a condição para salvação? (Mt 25, 31-46). . 
• Que papel cabe de modo especial aos leigos, na missão comum da lgre1a? 
• Como preparar-se para essa missão? 
• Como anunciar o Reino de Deus, num mundo em que prevalece a injustiça e 

a competição? 
• Como fazer com que a nossa fé se traduza em ações concretas em favor da 

justiça e da fraternidade? 
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Igreja reabilita Galileu, 
359 anos depois 

Ciência 
e fé 
fazem 
as pazes 

Em uma cerimônia especial em 
Roma, o papa João Paulo li formal
mente reabilitou Galileu Galilei, o 
astrônomo e pioneiro da física mo
derna que foi condenado pela Inqui 
sição em 1633 por afirmar que a 
Terra girava em torno do Sol. 

A reabilitação de Galileu é um 
elemento novo na concepção dog
mática da igreja sobre sua infalibili
dade. A admissão das descobertas de 
Galileu significa que a Santa Sé con
corda com que a Igreja daqueles dias 
estava errada e que o cientista de Pi
sa estava certo. 

Galileu caiu em desgraça após 
publicar em 1632 seus famosos Diá
logos sobre os Sistemas Ptolemaicos 
e Copernicanos. Sua defesa e exposi
ção da visão de Copérnico de que a 
Terra orbitava o Sol junto com ou
tros planetas do sistema solar ia na 
direção oposta à doutrina da Igreja 
baseada na idéia de Ptolomeu de que 
a Terra estava em uma posição fixa. 

Não contente em demolir a 

doutrina eclesiástica a esse respeito, 
Galileu ainda provocou uma polêmi
ca teológica ao tentar explicar as in
congruências de certas passagens bí
blicas à luz de sua teoria. Apesar de 
seus amigos poderosos, Galileu já 
era nessa época um homem velho de 
saúde fraca e, diante da pressão con
cordou em renegar suas "heresias". 

Em 1979, o papa anunciou que 
uma comissão da Academia de Ciên
cia do Vaticano iriaestudar a reabili
tação de Galileu. O julgamento da 
comissão, após doze anos de deli
berações, é de que os juízes de Gali
leu o julgaram com boa-fé, mas es
tavam errados. 

Seus livros foram removidos do 
Índex em 1757 com o reconheci
mento de suas descobertas por cien
tistas. O caso Galileu permaneceu até 
a chegada de João Paulo li wmo o 
mais . controvertido símbolo da luta 
entre a ciência e a fé cristã , um tema 
imortalizado pela peça de Brechl. 
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Carisina e poder 
Editorial 

Muitos cristãos se perguntam: o 
que terá provocado a forte repressão 
romana a Leonardo Boff que resul
tou na sua decisão de deixar o ma
gistério ordenado? Terá sido o con
junto de sua obra teológica, com 
muitas dezenas de livros publicados 
em inúmeros idiomas? Parece que 
não: Seus livros circulam sem oposi
ção e são citações obrigatórias em 
toda produção teológica católica 
atual. 

A causa da repressão não é, 
portanto, a sua contribuição mar
cante para os avanços da teologia em 
nosso tempo, tomada em seu con
junto. Terão sido, algumas idéias ou 
intuições muito especificas e bem 
determinadas, presentes em parte da 
sua obra, e que a Congregação para 
a Doutrina da Fé julgou ameaçado
ras? 

Essa parece ser a resposta, que 
se confirma pela leitura da famosa 
notificação de 1985, do ex-Santo Ofi
cio. O bispo D. Boaventura Kloppen
burg, em artigo recente, facilita a 
nossa pesquisa, enunciando, em 
quinze tópicos, as idéias que desen
cadearam a repressão. 

Essas afirmações ou intuições 
muito ricas, parecem antecipar o 
rosto renovado da Igreja do futuro e 
a própria compreensão e vivência da 
fé cristã. Vale a pena conhecê-las e 
refletir sobre elas: 

1. A Igreja como instituição não 
estava nas cogitações de Jesus his
tórico: ela surgiu como evolução 
posterior à ressurreição, particular
mente com o progressivo processo 
de desescatologização. 
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2. A hierarquia da Igreja é o re-

sultado da férrea necessidade de se 
institucionalizar uma mundanização 
no estilo romano e feudal. 

3. A Igreja está sujeita à muta
ção substancial permanente. 

4. Hoje deve emergir uma 
Igreja nova, com nova encarnação 
das instituições eclesiais na socieda
de. 

5. O cristianismo está sujeito ao 
processo dialético de afirmação e de 
negação e não sabemos o que seja, já 
que somente sabemos aquilo que se 
mostrar no processo histórico. 

6. O cristianismo romano (cato
licismo) é, ao lado do cristianismo 
protestante, uma mediação incom
pleta. 

7. A única Igreja de Cristo pode 
subsistir também em outras Igrejas 
cristãs. 

8. Na sua formulação o dogma 
tem valor relativo e é válido para 
determinado tempo e circunstância e 
está sujeito ao processo dialético da 
história. 

9. No Novo Testamento há po
sições doutrinárias contraditórias 
entre si. 

10. O eixo organizador de uma 
sociedade coincide com o modo es
pecifico de produção que lhe é pró
prio; este princípio deve valer tam
bém para a Igreja, sujeita ao esque
ma "produção e consumo". 

11. Na Igreja houve um processo 
histórico de expropriação dos meios 
de produção religiosa por parte do 
clero em prejulzo do povo cristão, 
que, em conseqüência, foi privado de 
sua capacidade de decidir, de ensinar 
etc. 

12. O poder sagrado foi grave-

mente deformado na Igreja católica, 
caindo nos mesmos defeitos do po
der civil em termos de dominação, 
centralização e triunfalismo. 

13. Deve surgir um novo modelo 
de Igreja, no qual o poder está con
cebido sem privilégios teológicos, 
como puro serviço articulado de 

acordo com as necessidades da co
munidade. 

14. A hierarquia tem simples
mente a função de coordenar e pro
piciar a unidade e a harmonia entre 
os varios serviços, de manter a cir
cularidade e impedir as divisões e 
sobreposições. 

15. A subordinação imediata de 
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todos aos hierarcas deve ser descar
tada da função de hierarquia. 

Estas são as quinze afirmações 
que desafiam os cristãos à reflexão. 

A liberdade de criação teológica, 
estimulada pelo Concílio Vaticano li, 
vem assim permitindo aos cristãos 
crescerem na compreensão de sua fé 
e do que significa ser Igreja. Cada vez 
menos se aceitam as antigas concep
ções de Igreja reduzidas à instituição, 
à rígida estrutura autoritária, aos me
canismos de exercício de poder e 
preceitos imutáveis, nem sempre 
evangélicos. 

Talvez por isso, as idéias que 
questionam esses aspectos da vida 
da Igreja sejam as que provocam as 
mais severas reações repressivas dos 
centros de poder da instituição. 

A Igreja do futuro 

Vale a pena recordar a palavra 
luminosa do Cardeal Koenig, profe
tizando sobre os caminhos para a 
Igreja que queremos ser, fundada 
nos carismas dos cristãos que con
formam o Povo de Deus. 

"Ano 2000 ! Qual será o aspecto 
da igreja? Não o sabemos. Mas nossa 
fé e nossas experiências nos permi
tem um certo número de dados. 

A Igreja do futuro, em muitos 
domínios, será mais honesta e mais 
simples; professará a fé sem grandes 
frases; não julgará nem decidirá so
bre "tudo", quando não for compe
tente. Teremos uma religião de li
berdade, que não limitará as caracte
rísticas particulares do homem, por
que, onde opera o Espírito do Se
nhor, ar está a liberdade. Diante das 

pressões da opinião pública, em face 
das manipulações feitas com a ajuda 
dos meios de comunicação social, 
a Igreja se colocará à disposição da 
liberdade, para defender os direitos 
humanos. 

A Igreja do porvir será aberta so
bre a condição humana. Mais clara
mente que no passado, verá o ho
mem em todas as suas dimensões, 
inclusive a corporal; verá nele gran
deza e fragilidade, como urr, ser 
sempre a caminho. A Igreja de ama
nhã poderá discernir melhor o que é 
essencial do que é acidental. Tomará 
maior consciência de sua missão 
profética. O Cristo não a fundou para 
dizer sempre "Amém", mas para ser 
sinal de contradição. Não será a 
Igreja das grandes demonstrações, 
mas das pequenas comunidades, que 
se engajarão numa renovação contí
nua. 

A Igreja do porvir se empenhará 
ardentemente no domínio ecumênico 
para atingir a unidade, conforme as 
palavras de adeus de Cristo. Não su
primirá os conflitos, mas saberã con
viver com eles, porque compreen
derá que estes fazem parte da vida. 
Tendo confiança em Deus, saberã 
separar o joio do trigo. 

Acreditamos na Igreja do futuro 
porque temos fé na Providência que 
conduz os homens. A fé é a virtude 
mais profunda; o ar)1or a virtude 
maior e a esperança a virtude mais 
próxima de nossas aspirações, da 
nossa pequenês e do nosso sofri
mento humano. Devemos ter con
fiança. O futuro da Igreja é o futuro 
do homem. Deus lançou os homens 
em direção ao por-vir. E lançou a 
Igreja, que é o porvir do homem, 
para uma nova era de justiça e paz." 

• Como vemos a questão do exercfcio do poder no interior ~a Igreja?_ . 
• Existem problemas nas relações eqtre leigos e hierarqwa? Se existem, quais 

serão as razões? Exemplos. 
• O que seria possfvel fazer para solucionar problemas que existem? 
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A Constituição e a TV 

Se o leitor se recorda de nossa 
anterior conversa sobre o assunto, 
terá em mente: 12) que a programa
ção da TV deve obedecer a critérios 
estabelecidos na Constituição, os 
quais, entre outras coisas, impõem 
preferência por "finalidades educati
vas, artísticas, culturais" e "respeito 
aos valores éticos e sociais da pessoa 
e da família" (art. 221, n2s I e IV); 22) 
que a própria Constituição alude a 
"meioi legais que garantam à pessoa 
e à família a possibilidade de se de
fenderem de programas ou progra
mações" desobedientes àqueles cri
térios. Existindo, pois, os ditos meios 
legais, não ficamos condenados ao 
melancólico gesto de renúncia con
sistente em desligar pura e simples
mente os nossos aparelhos, se nos 
parece intolerável à medida que se 
afasta dos parâmetros constitucio
nais o produto derramado através da 
telinha em nossos olhos e ouvidos. 

Ora, ou muitb me engano, ou 
existe, sim, um meio legal apropria
do ao caso. A Lei n2 7.437, de 24.7. 

O autor é Professor da UERJ é 
Desembargador (aposentado) do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janei
ro. 

Este é o segundo de dois arti
gos do autor, publicados no "Jornal 
do Brasil". No primeiro, faz uma lei
tura cuidadosa da Constituição Bra
sileira, para demonstrar o que resu
me do inicio deste artigo. 

José Carlos Barbosa Moreira 

1985, criou um remédio processual 
chamado "ação civil pública" e desti
nado justamente a responsabilizar 
em juízo as pessoas físicas ou jurídi
cas que causem dano ao meio am
biente, ao consumidor, a bens e di
reitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico, e 
ainda "a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo" (art. 12, n2 IV, 
acrescentado pelo art. 110 da Lei n2 
8.078, de 11.9.1990. Entendem-se por 
interesses difusos, ajunto, "os tran
sindividuais, de natureza indivisível, 
de que sejam titulares pessoas inde
terminadas e ligadas por circunstân
cias de fato" (Lei n2 8.078, art. 81, 
parágrafo único, n2 1). 

A linguagem técnica do direito, 
às vezes meio esotérica, pode assus
tar os não iniciados. Mas aqui não 
pârece difícil explicar de que se trata. 
O interesse em que as emissoras de 
TV respeitam as finalidades e os va
lores indicados na Constituição é, 
evidentissimamente, "transindivi
dual", não pertence, de modo parti
cularizado, a mim, ao leitor ou a 
qualquer outro telespectador atual 
ou potencial, e sim a um conjunto in
determinado - e, ao menos para fins 
práticos, indeterminável - de seres 
humanos. Esses seres humanos 
acham-se ligados entre si pela mera 
"circunstância de fato" de possuírem 
aparelhos de televisão ou costuma
rem tomar uma carona no aparelho 
do amigo, do vizinho, do namorado, 
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do clube, do bar da esquina ou do 
salão de barbeiro. E não há dúvida 
de que é indivisível o objeto de se
melhante interesse, no sentido de 
que cada canal, num dado momento, 
transmite a todo o mundo a mesma e 
única imagem, o mesmo e único 
som, nem se concebe modificação 
que se dirija só ao leitor, ou só a 
mim. Mais não preciso dizer para 
demonstrar o cabimento de ação civil 
pública em que se pedisse ao juiz, 
por exemplo, que proíba, ou limite a 
determinados horários, a exibição de 
tal ou qual programa; ou ainda, em 
termos genéricos, que ordene à 
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emissora reformular sua programa
ção para afeiçoá-la aos critérios 
constitucionais. 

Aqui se prevê com facilidade 
uma objeção. Dirá alguém que mui
tos telespectadores gostam do que 
vêem na telinha, assim como está: 
prova disso são os altíssimos índices 
que o lbope consigna para certos 
programas contundentemente re
fratários às diretrizes da Constituição. 
É um fato, que se deve lamentar, 
mas que seria absurdo deixar de re
conhecer. Acrescento que o fato é 
corriqueiro em matéria de interesses 
difusos. Interessa preservar a Mata 

Atlântica, ou o que dela resta; tam
bém pode interessar, contudo, a 
abertura de estrada que permita 
melhor escoamento dos produtos da 
região, e que será impossível cons
truir sem abater umas quantas ár
vores. A expansão desta ou daquela 
indústria, essencial ao desenvolvi
mento econômico, é suscetível de 
pôr em risco a pureza da atmosfera 
ou de poluir as águas de um rio - e aí 
temos, de novo, dois interesses difu
sos em conflito. O ideal, em situações 
do gênero, é encontrar uma via me
dia capaz de conciliar, na medida do 
possível, ambos os interesses, com o 
mínimo sacrifício para cada qual. 

Isso pressupõe, todavia, que os 
interesses conflitantes - como nos 
exemplos acima - sejam igualmente 
dignos de proteção jurídica. Não é o 
que acontece no assunto de que es
tamos cuidando. A Constituição op
tou em termos categóricos, e diante 
de sua opção nossas predileções tor
nam-se irrelevantes. Não encontra 
apoio no texto constitucional o inte
resse dos que se divertem com pro
gramas deseducativos. Todos temos, 
é verdade, um lado vulgar - ou, se 
quiserem, "grosso" - capaz de rir, 
até com estrépito, de coisas que sa
bemos mais próprias para fazer-nos 
chorar, mas não nos é lícito invocar a 
Constituição para acobertar a nossa 
"grossura". Talvez nos deleitemos 
secretamente, no recesso das nossas 
cavernas, com o espetáculo dos ca
dáveres ensangüentados que os 
rambos da vida vão amontoando ao 
longo de seu caminho; nenhum di
reito nos assiste, entretanto, de pedir 
para o nosso sadismo a bênção 
constitucional. Há em cada um de 

nós, patente ou latente,, um voyeur 
disposto a excitar-se com a contem
plação de cenas de sexo, explícito ou 
implícito (vá lá) que seja; se quiser
mos obsequiá-lo, em vez de arranjar 
boa companhia para a noite - o que 
pelo menos seria, com toda a proba
bilidade, bem mais gratificante -, 
somos livres de fazer passar em nos
so vídeo quantas fitas pornô conse
guirmos comprar ou alugar, ou de 
contratar os serviços dos casais que 
se anunciam nas páginas de classifi
cados sob o título impróprio (e inju
rioso) de "massagistas". O que deci
didamente não podemos é pretender 
que a Constituição, com uma pisca
dela cJimplice e maliciosa, nos ga
ranta a satisfação confortável do nos
so voyeurismo por intermédio da 
TV. 

Voltando à ação civil pública: nos 
termos do art. 52 da Lei n2 7.437, le
gitimam-se a propô-la o Ministério 
Público, a União, os Estados, os Mu
nicípios, as autarquias, as empresas 
públicas, as fundações, as sociedades 
de economia mista, ou ainda - aten
ção, leitor! - as associações civis 
constituídas no mínimo há um ano, 
que incluam, entre suas finalidades 
institucionais, a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, ao patri
mônio artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico, ou a qual
quer outro interesse difuso ou 
coletivo. Se nenhum dos órgãos 
públicos enumerados se dispõe a 
agir, não haverá por aí uma "Asso
ciação dos Telespectadores Insatis
feitos" que se anime a tomar a ini
ciativa? Caso haja, queira receber 
desde já, com estas linhas, o meu re
querimento de inscrição. 

• Quais os aspectos positivos da TV? Exemplos de programas construtivos e 
de lazer sadio e programas destrutivos de valores humanos, sociais e familiares. 

• Como aproveitar melhor os aspectos positivos e posicionar-se frente aos ne
gativos? 
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Preparando a celebração 

1. Na Revisão da Vida, os participantes serão con
vidados a ficarem descalços e, depois, tentarão calçar um 
sapato de outro. Na introdução desse gesto, pedir, com 
delicadeza, a melhor concentração e seriedade de todos, 
para que compreendam a profundidade do simbolfsmo. 

2. Para a Celebração da Partilha, várias pessoas 
serão escolhidas para trazerem cestos ou sacolas com 
pequenos pães ou pedaços de pão. Estarão dispersos na 
Assembléia. A quantidade de pães será maior que o nú
mero total de participantes da celebração. 

Na mesa do Celebrante haverá alguns cestos vazios. 
No inicio do simbolismo da partilha, algumas pessoas to
marão esses cestos e circularão, recolhendo pães de 
quem os tem e distribuindo-os a quem não tem. 

Depois que todos tiverem recebido e comido o pão, 
os cestos retornarão, com os restos da partilha, e serão 
deixados sobre a mesa do Celebrante. 

3. No final da Oração pela Paz algumas pessoas 
se colocarão de frente para a assembléia, tendo, nas 
mãos, pequenos recipientes com perfume, no qual depo
sitam pétalas de flores, tomadas de uma cesta, na mesa 
do celebrante. Cuidar para que todos esses gestos sejam 
vistos por todos. 

Em seguida, todos os participantes são convidados a 
se aproximarem, para receber a unção de perfume, em 
sua fronte, simbolizando a Paz que a todos é oferecida. 

O anúncio do 
Reino de Deus 
CANTO DE ENTRADA 
"Os devotos do Divino" 

1. Os devotos do Divino 
vão abrir sua morada 
pra bandeira do divino 
ser bem-vinda, ser louvada. 

2. Deus nos salve esse devoto 
pela esmola em Vosso nome 
dando água a quem tem sede 
dando pão a quem tem fome 

3. A bandeira acredita 
que a semente seja tanta 
que essa mesa seja farta 
que esta casa seja santa. 

4. Que o perdão seja sagrado 
que a fé seja infinita 
que o homem seja livre 
que a justiça sobreviva. 

5. Assim como os três reis magos 
que seguiram a estrela guia 
a bandeira segue em frente 
atrás de melhores dias. 

6. No estandarte vai escrito 
que ele voltará de novo 
e o rei será bendito 
ele nascerá do povo. 

Celebrante 
Irmãos: 
Estamos aqui reunidos 
em nome do Pai + do Filho 
e do Santo Espírito. 
Assembléia 
Amém. 
Celebrante 
Elevemos a nossa prece ao Pai, 
como o Filho nos ensinou, -
Assembléia 
Evocando a Luz 
do Espírito Santo 
Celebrante 
Pai nosso, que estás no céu. 

Assembléia 
Pai de todos nós, 
paternidade que nos faz todos 

irmãos. 
Desarma nossos espíritos, 
sensibiliza nossos corações, 
para vencermos o egoísmo 
e vivermos, 
a fraternidade verdadeira, 
solidários especialmente, 
com os nossos irmãos mais pobres, 
carentes de bens necessários, 
de afeto e de respeito. 
Celebrante 
Santificado seja o teu nome. 
Assembléia 
Que o teu nome seja exaltado 
pelas obras de justiça e amor 
praticadas pelo teu povo. 
Celebrante 
Venha a nós o teu reino. 
Assembléia 
Promessa e dom gratuito 
da tua misericórdia. 
Celebrante 
Seja feita a tua vontade, 
na terra como no céu. 
Assembléia 
Porque este, Senhor, 
é o teu plano para a criação. 
O Reino, 
desde sempre para nós preparado, 
por toda a eternidade, 
já se faz presente 
aqui na terra 
cada vez que a justiça e o amor 
vencem a opressão e o desamor. 
Esta, Senhor, 
é a tua vontade: 
O Reino anunciado por teu Filho, 
vindo a nós, 
aqui na terra, 
como no céu. 
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Celebrante 
Então te pedimos, 
o pão nosso de cada dia. 

Assembléia 
Que o pão nosso, 
e todos os frutos da natureza, 
e o produto do trabalho dos homens 
sejam repartidos entre todos, 
como sinal do Reino anunciado. 
Celebrante 
Perdoa as nossas ofensas, 
como perdoamos a quem nos 

Assembléia 
Pois não há fraternidade 
sem perdão sincero. 
Celebrante 

ofende. 

E não nos deixes cair em tentação. 
Assembléia 
Na tentação do comodismo, 
de esquecer o anúncio do Reino, 
de colaborar na sua edificação, 
desde aqui e agora, 
na terra como no céu. 
Celebrante 
Mas livra-nos do mal. 
Assembléia 
De sermos obstáculo 
à vinda do Reino. 
Assim seja! Amém! 

Comentarista: 

Ouçamos, agora, a palavra de Jesus, 
nosso irmão, que anuncia o Evange-
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lho, a Boa Notícia de que o Reino já 
está presente e·ntre nós. 

Celebrante 
Leitura do Evangelho, narrado por 

Assembléia 
Glória a ti, Senhor. 
Celebrante 

Lucas. 

Os fariseus perguntaram a Jesus so
bre o momento em que chegaria o 
Reino de Deus. 

Jesus respondeu: "O Reino de Deus 
não vem ostensivamente. Nem se 
poderá dizer: Está aqui, ou está ali, 
porque o Reino está no meio de vós. 
Então uma pessoa importante per
guntou a Jesus: "Bom mestre, o que 
devo fazer para receber, em herança, 
a vida eterna?" 
Jesus respondeu: "Por que você me 
chama de bom? Só Deus é bom, e 
ninguém mais. 
Você conhece os mandamentos: Não 
cometa adultério; não mate; não 
roube, não levante falso testemunho; 
honre seu pai e sua mãe". O homem 
disse: "Desde jovem tenho observa
do essas coisas". Ouvindo isso, Jesus 
disse: "Falta ainda uma coisa para 
você fazer: venda tudo o que você 
possui, distribua o dinheiro aos po
bres, e terá um tesouro no céu. De
pois, venha e siga-me". Quando ou
viu isso, o homem ficou triste, por
que era muito rico". 
- Palavra de Salvação. 
Assembléia 
Glória a ti, senhor. 

Celebrante 
Que venha, então o teu Reino, 
segundo a tua vontade. 

Assembléia 
E seja agora, 
aqui na terra, 
como um dia no céu, 
para sempre, amém! 

Ato Penitencial 

CANTO 

'Sera que eu falhei?" 

Não é esta ar, a natureza que eu quis, 
Que tomba indefesa, perdendo a beleza, 
Trazendo a tristeza, na terra que eu quis. 

Não é esta ai a Terra que eu quis, 
Desfeita em pedaços por grandes ricaços, 
Por mãos criminosas do homem que eu 

Não é este ai, o homem que eu quis, 
Que vive oprimido, que anda perdido, 
Que cai abatido no mundo que eu fiz. 

Será que eu falhei? - Me digam vocês! 
Será que eu pus muita água no mar? 

fiz. 

Será que é o calor do meu sol a queimar? 

Se acaso é assim, perdão, eu errei! 

Agora eu lhes digo o mundo que eu quis: 
As estrelas não brigam, o sol não se 

afasta, 
O mar não soçobra na terra que eu fiz. 

Agora eu lhes digo a terra que eu quis: 
Sem ódio, sem guerra, sem tanta 

injustiça, 
Que ferem meu filho, o homem que eu 

Agora eu lhes digo o homem que eu 

Um homem liberto, fraterno e aberto, 
Fazendo da vida um canto feliz. 

fiz. 

quis: 

Será que eu falhei, sendo bom demais? 
Será que o Amor, a Justiça e a Paz 
Não valem mais nada neste mundo meu? 

Se acaso é assim, perdão, eu errei ! 

Celebrante 
Meus irmãos. 
Estamos celebrando, 
a alegria do anúncio, 
do Reino de Deus, 
já presente entre nós. 

Homens 
É a celebração 
da Boa notícia 
de que Deus é nosso Pai 
e a todos nos ama. 
Mulheres 
Para selar a paternidade 
que a todos nos faz irmãos, 
enviou-nos seu Filho 
de quem somos, 
medrosos seguidores. 
Homens 
E o Filho entregou a própria vida 
por fidelidade à missão 
de anunciar o Reino, 
e denunciar tudo aquilo 
que ao Reino se opõe. 
Mulheres 
Porque nos amou 
na vida e na morte, 
e morte de cruz. 
Homens 
E nos foi enviado o Espírito, 
que nos impele à luta 
por um mundo mais justo, 
fraterno e humano, 
no seguimento de Jesus. 
Mulheres 
Celebrar o amor de Deus, 
é celebrar a sua justiça. 
Homens 
Ser cristão é, portanto, 
buscar a justiça, 
na construção de uma sociedade 
em que o homem não explore o 

homem 
Mulheres 
Em que o forte 
não esmague o fraco, 
e os poderosos 
não oprimam o povo 
Celebrante 
Por nossa fragilidade e nossos 

medos, 
por nossa infidelidade e nossas fugas 
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ao seguimento de Jesus, 
vamos pedir perdão ao nosso Deus, 
que libertou o seu povo 
da escravidão do Egito, 
e o encaminhou à Terra Prometida. 
Assembléia 
À Terra 
onde a liberdade é verdade 
e a dignidade humana 
é exaltada e respeitada, 
prenúncio do Reino definitivo. 
Celebrante 
Confessemos as nossas faltas, 
pessoais e coletivas, 
a Deus e aos irmãos. 

Comentarista: 

Vamos agora vivenciar uma expe
riência simbólica profunda, de re
visão de vida, penitência e recon
ciliação. 
Reunidos em grupos pequenos, 
vamos tentar despojar-nos de 
nosso egoísmo e do apego às coi
sas que nos dividem e nos afas
tam de Deus e dos irmãos. 
Vamos simbolizar esse despoja
mento ficando descalços, por al
guns momentos. 
Enquanto nos formamos em gru
pos, cantemos: 

CANTO 
"Viola Enluarada" 

1. A mão que toca um violão 
se for preciso faz a guerra 
mata o mundo, fere a terra 
a voz que canta uma canção 
se for preciso canta um hino 
louva a morte. 

2. Viola em noite enluarada 
no sertão é como a espada 
esperança e vingança 
o mesmo pé que dança um samba 
se for preciso vai à luta - capoeira. 

3. Quem tem de noite a companheira 
sabe que a paz é passageira 
pra defendê-la se levanta 
e grita: eu vou. 
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4. Mão, violão, canção, espada 
e viola enluarada 
pelos campos e cidades 
porta-bandeira capoeira 
desfilando vão cantando - Liberdade. 

Revisão de vida 
Voz: 
- Temos sido capazes de ouvir os 
outros, profundamente? Na família? 
No trabalho? No Movimento? Na 
Igreja? (Pausa). 
- Estamos sempre disponíveis para 
ajudar os outros? (Pausa). 
- Ou somos surdos, para não nos 
deixarmos envolver com os proble
mas e angústias dos outros? (Pausa). 
- Ficamos absorvidos pela rotina e 
assim nos justificamos de nossas 
omissões? (Pausa). 
- Quem sabe, mesmo lá em casa, há 
alguém esmagado pela angústia, e 
nem percebemos? (Pausa). 
- Quando nos encontramos, em nos
sas muitas reuniões, partilhamos 
nossos fardos, ou discursamos sobre 
coisas distantes? (Pausa). 
- Somos juízes severos? Pregadores 
de lições de moral, para os outros, 
cegos às nossas próprias fraquezas? 
(Pausa). 
- Estamos fechados na própria famí
lia, fechados aos problemas do mun
do? (pausa). 
- Ou nos comprometemos de tal 
maneira nas lutas sociais e políticas, 
a ponto de sufocar a afetividade e 
arruinar a vivência familiar? (Pausa). 

Comentarista: 

Agora, nos grupos, cada um ten
tará calçar um sapato do outro, 
para simbolizar o esforço de colo
car-se no lugar e na situação do 
outro. Dirá, então o que sente, 
nessa experiência. 

CANTO: 
"Fica mal com Deus" 

Fica mal com Deus quem não sabe dar 
fica mal comigo quem não sabe 
amar. (bis) 
Pelo meu caminho vou, 
vou como quem vai chegar 
quem quiser comigo ir tem que vir do 

Tem que ter pra dar. 
Vida que não tem valor, 
homem que não sabe dar 
Deus que se descuide dele 

amor. 

um jeito a gente ajeita dele se acabar. 

Celebrante 
Irmãos, 
agora, todos juntos, 
peçamos perdão a Deus. 
Celebrante 
Por não termos tido coragem 
de viver a bem-aventurança 
da pobreza evangélica. 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 
Celebrante 
Por não termos amado bastante 
para descobrir-te nos irmãos. 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 
Celebrante 
Por não termos sido capazes 
de descobrir que contribui mos 
para que morressem nossos irmãos 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 
Celebrante 
Por não termos descoberto 
o quanto são opressivas 
as estruturas que destroem 
a grande maioria do nosso povo 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 
Celebrante 
Por não termos gritado e protestado 
contra uma sociedade 

desumanizante 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 

Celebrante 
Por não termos denunciado, 
situações de injustiça. 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 
Celebrante 
Por não termos anunciado, 
com a nossa vida, 
que o Reino está entre nós. 
Assembléia 
Perdoa-nos Senhor. 
Celebrante 
Por não termos lutado 
pela justiça e fraternidade, 
sinais do teu Reino 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 
Celebrante 
Por não termos descoberto 
a tua face, na face dos pobres, 
Assembléia 
Perdoa-nos, Senhor. 

(Seguem-se pedidos espontâneos de 
perdão) 

(Momento de silêncio) 

Celebrante 
Senhor, 
que te revelaste a nós como Amor, 
fizeste do Amor 
o caminho para te conhecer, 
abre nossos olhos e nosso coração, 
desata nossos pés e nossas mãos. 

Assembléia 
Para que 
com toda a tua Igreja, 
caminhemos e lutemos, 
com nossos irmãos, 
hoje despertos, 
colocando-nos a seu serviço 
para juntos apressarmos 
a irrupção do teu Reino, 
no meio de nós. 
Amém! 
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Celebração da partilha 

Celebrante 
Libertados das nossas faltas, 
que nos afastavam 
de Deus e dos irmãos, 
nos defrontamos 
com vivos sinais do Reino. 
Homens 
O Reino de Deus 
a nós prometido, 
é dom e tarefa. 
Mulheres 
Dom gratuito de Deus, 
nunca fruto dos nossos méritos. 
Homens 
Mas ao mesmo tempo, 
tarefa atribuída aos homens 
colaboradores de Deus 
na luta pela justiça, 
fundamento do amor. 
Mulheres 
Toda vez que a injustiça 
vence a opressão, 
e derrota a exploração 
do homem pelo homem, 
- ai estão, sinais do Reino. 
Homens 
Toda vez que o amor 
vence o ódio 
e derrota a competição 
do homem contra o homem 
- ai estão, sinais do Reino. 
Mulheres 
Toda vez que a paz 
vence a guerra, 
e derrota a violência, 
do homem contra o homem, 
- ai estão, sinais do Reino. 
Homens 
Toda vez que o pão, 
o tempo e o saber, 
a esperança e a vida 
são partilhados, 
- ai estão, sinais do Reino. 
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Celebrante 
Para simbolizar a partilha dos bens 
da natureza, os frutos do trabalho do 
homem, e a nossa disposição de par
tilhar o que temos, o que sabemos, o 
que somos, o nosso tempo, a nossa 
fé a nossa vida, - partilhemos o pão 
entre 
nós. 

(Aproximam-se pessoas com cestos, 
recolhendo pães de quem possui e 
redistribuindo-os a todos. Durante a 
distribuição, o celebrante recorda, 
sem ler, o episódio evangélico da 
multiplicação dos pães e, após seus 
comentários, retorna o diálogo com a 
Assembléia. 

Celebrante 
O milagre dos pães repartidos não 
está no acontecimento sobrenatural 
da multiplicação, mas na vitória so
bre o egoísmo de quem possui o que 
falta aos irmãos e se dispõe a parti
lhar. Assim como o fizeram aqueles 
que possuiam alguns peixes e pães. 
Homens 
Somos chamados 
ao seguimento de Jesus. 
Mas como fazer, o que ele fez? 
Não sabemos multiplicar. 
Mulheres 
Somos chamados 
ao seguimento de Jesus. 
Podemos segui-lo. 
Sabemos dividir. 
Homens 
Estes são sinais do Reino. 
Os bens partilhados 
saciarão todas as fomes 
e sobrarão cestos cheios, 
de solidariedade e fartura. 

Mulheres 
E haverá paz. 
Não a paz dos mortos 
mas a que surge da luta 
pela justiça e o amor. 
Assembléia 
Assim seja! Amém! 

CANTO 
"Quero entoar um canto novo" 

1. Peregrino nas estradas 
de um mundo desigual, 
espoliado pelo lucro e ambição do 

capital. 
Do poder do latifúndio enxotado e sem 

lugar, 
já não sei pra onde andar ••. 
De esperança eu me apego ao mutirão. 

Ref.: Quero entoar um canto 
novo de alegria 
ao raiar aquele dia 
de chegada ao nosso chão. 
Com meu povo 
celebrar a alvorada 
minha gente libertada 
lutar não foi emvão. 

2. Sei que Deus nunca esqueceu 
dos oprimidos o clamor 
e Jesus se fez do pobre solidário e 

servidor. 

Os profetas não se calam 
denunciando a opressão. 
Pois a terra é dos irmãos ••. 
E na mesa igual partilha tem que haver. 

3. Pela força do amor o universo tem 
carinho 

e o clarão de suas estrelas 
ilumina o meu caminho 
nas torrentes da justiça 
meu trabalho é comunhão. 
Arrozais florescerão ••• 
E em seus frutos liberdade colherei. 

Oração pela paz 
Celebrante 
Senhor Jesus Cristo 
queremos ser construtores da tua 

Assembléia 
Mas como semear essa Paz, 
no chão da injustiça? 
Como fecundar fraternidade 
no chão da desigualdade? 
Como brotar o amor, 
no chão da opressão? 

Paz. 
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Celebrante 
Nossos irmãos marginalizados 
têm queixas justas 
contra a ordem social 
que lhes impusemos. 
Assembléia 
Como crescer a justiça, 
no frio da discriminação? 
Como frutificar a igualdade 
na seca dos privilégios? 

CANTO 
"Asa Branca" 

1. Quando olhei a terra ardendo 
qual fogueira de São João 
eu perguntei a Deus do céu, ai 
por que tamanha judiação. 

2. Que braseiro, que fornalha 
nem um pé de plantação 
por falta d'água perdi meu gado 
morreu de sede meu alazão. 

3. Até mesmo a asa branca 
bateu asas do sertão 
então eu disse adeus Rosinha 
guarda contigo meu coração. 

4. Hoje longe muitas léguas 
numa triste solidão 
espero a chuva cair de novo 
pra eu voltar pro meu sertão. 

5. Quando o verde de teus olhos 
se espalhar na plantação 
eu te asseguro, não chores não viu 
que eu voltarei viu, meu coração. 

Celebrante 
Também nós conservamos viva 
a nossa esperança. 
O verde há de voltar. 
Assembléia 
E se multiplicarão 
os sinais do Reino 
até que e1e se torne visível, 
pelos séculos dos séculos. 
Assim seja! Amém! 

Comentarista: 

Convidamos todos a caminhar em 
procissão, para receberem a un
ção com o perfume que simboliza 
a Paz. Em seguida nos daremos o 
abraço da Paz. 

CANTO FINAL 

O Queéoqueé 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser um eterno aprendiz 
Ai meu Deus eu sei, eu sei 
Que a vida devia ser bem melhor e será 
Mas isso não impede que eu repita 
Que é bonita é bonita e é bonita 

E a vida, 
E a vida o que é diga lá meu irmão 
Ela é a batida de um coração 
Ela é uma doce ilusão? ê ô 
Mas e a Vida? 
Ela é maravilha ou é sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento? 
O que é o que é meu irmão 
Há quem diga que a vida da gente 
É um nada no mundo 
É uma gota é um tempo 
Que nem dá um segundo 
Há quem fale que é um divino 
Mistério profundo 
É o sopro do criador numa atitude repleta 

de amor 

Você diz que a luta é prazer 
Ele diz que a vida é viver 
Ela diz que melhor é morrer 
Pois amada não é e o verbo é sofrer 
Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der ou puder ou quizer 
Sempre desejada, por mais que seja 

errada 
Ninguém quer a morte só saúde e sorte 
E a pergunta roda e a cabeça agita 
Fico com a pureza 
Das respostas das crianças 
É a vida é bonita e é bonita. 

"Milhões de pessoas que sonham com a imortalidade não sabem o que fazer de suas 
vidas numa tarde de domingo chuvoso". (Suzan Ertz) 
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Sabedoria do povo indígena 
"Eu sou índio do Brasil e vim 

conversar com vocês. Nos últimos 
500 anos, os índios sempre procura
ram falar, gritar, dizer dos seus pro
blemas, e os ouvidos do mundo nun
ca escutaram. Nós sabemos que al
guma coisa está errada com o cha
mado desenvolvimento de vocês. A 
história da humanidade está mos
trando isso. É por isso que vocês 

O lndio Terena falou aos dirigentes 
de mais de 120 palses na Conferên
cia Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Rio de Janei
ro em 1992 em nome de 92 orga
nizações e nações ind1genas. 

vieram ao Rio de Janeiro, dos mais 
diversos lugares, para discutir o que 
fazer com o planeta Terra, o que não 
era necessário. Esse código de vida 
que nenhum cientista conseguiu des
cobrir, aquilo que vocês estão pro
curando aqui, é a sabedoria dos po
vos indígenas. 

Não é mais necessário vocês 
gastarem milhões de dólares com 
novas pesquisas. Nós, os índios, 
queremos oferecer nossa sabedoria e 
nossa ciência para a civilização de 
vocês. Mas vocês estão preparados 
para isso? Será que o mundo mo
derno está preparado para ouvir isso 
depois de 500 anos de silêncio im-
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posto pela colonização e a cateque
se? 

Nós somos os conhecedores da 
natureza e o desenvolvimento sus
tentado. Isso, para nós, sempre foi 
uma coisa do dia a dia e não vida al
ternativa. 

Respondam pôr que fazem isto 
com a gente? Eu estou usando a 
mesma roupa que vocês. Poderia 
estar com uma gravata. Posso 
aprender inglês, francês. Nós temos 
uma política própria, um sistema de 
governo próprio. Mas nem por isso 
se justifica sermos considerados co
mo pessoas selvagens, como uma 
revista de vocês afirmou. Nós não 
somos selvagens, por que nós não 
matamos as nossas crianças, nem 
temos favelas. Não temos hospitais 
psiquiátricos nas nossas aldeias. 

O que, então, significa viver? 
Quando a ministra da Noruega 

diz nosso futuro comum, o que vocês 
querem dizer com isto? Como se po
de gastar milhões e milhões de dó
lares para fazer uma conferência des
sa e não ouvir o que a terra tem a di
zer? 

A natureza está sendo destruída 
a cada momento. Cada jato que cruza 
o Atlântico, que cruza o Pacifico, está 
destruindo a natureza. Cada vez que 
se desembolsa dinheiro para pesqui
sar em nome da paz, mais armas de 
guerra, estão destruindo éJ natureza, 
estão destruindo a própria vida. Não 
é só a vida do índio. 

Por isso nós ficamos pensando. 
Será que nós vamos ser ouvidos? 
Será que vamos sensibilizar a cabeça 
de vocês, o coração de vocês, como 
gente, como pessoas?" 

Grande Canoa 

"Nós não viemos aqui para 
agradar os dirigentes, mas para lutar 
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pela vida, pela nossa sobrevivência, 
mas também para salvar o planeta. O 
mundo é uma grande canoa, onde 
tem índio, negro, branco. Quando o 
pulmão de vocês não aguentar mais 
respirar esse ar, o corpo de vocês e o 
nosso também vai ficar doente. 
Quando não tiver mais água para 
beber? E quando vocês não puderem 
mais matar a sede com a água dos 
nossos rios, não tiverem mais flo
restas, o que vocês vão fazer? Talvez 
vocês inventem uma pílula para ma
tar a sede. Mas nunca vai ser saboro
sa como as águas que nós acostu
mamos a beber na floresta. 

Nós tínhamos muito mais o que 
falar da sabedoria indígena, mas vo
cês precisariam estar preparados 
para nos ouvir. 

Biodiversidade? Nós temos a 
nossa, por isso lutamos pela demar
cação de nossas terras. Por trás da 
luta territorial está a luta patrimonial, 
estão os remédios que a natureza 
nos dá. Por isso nós estamos dizen
do: vocês poderiam tentar escutar o 
que dizemos aqui: para nós é muito 
importante estarmos aqui falando 
diretamente com vocês. Vocês são 
representantes de seus governos e 
nós, o que somos para vocês? 

É preciso que vocês deixem o 
coração aberto. Há mais de um ano 
estamos acompanhando os trabalhos 
de preparação desta conferência 
(Prepcons). Quantas vezes fiquei en
cabulado quando vimos os países 
pequenos do chamado Terceiro 
Mundo correndo atrás dos ricos, do 
Primeiro Mundo, para pedir dinheiro. 
Isto não é soberania. Isto não é dig
nidade. Queremos tratamento sério. 

Um dia, quem sabe, teremos as
sento na ONU, não como popula
ções, mas como nações. Isto, quando 
a cabeça do homem branco abrir e 
entender que nós não somos ameaça 
à civilização de vocês. 

Nós temos valores e gostaría
mos de influenciar a vida de quem 
mora na cidade. Vocês falam em de
senvolvimento sustentado, mas o 
que é isso? Vocês falam em transfe
rência de tecnologia, mas o que é is
so? O que significa ser desenvolvido 
para vocês? 

Quando eu sal da minha aldeia e 
cheguei na cidade, fui considerado 
um menino pobre. Eu não sabia o 
que era pobreza. Eu não sabia o que 
era ser rico. Na minha aldeia não ti
nha moeda. Mas tínhamos comida, 
tínhamos a liberdade, como dos pás
saros e dos animais. Aqui, as crian
ças, que são o nosso futuro, estão 
cada vez mais sendo extintas. 

Estar sendo escutado por vocês, 
cada um de vocês, onde vocês esti
verem, é muito mais importante do 
que os fatos pollticos que saem nas 
primeiras páginas dos jornais. Por
que queremos dizer para vocês: du
rante 500 anos nós seguramos a bio 
diversidade, as riquezas e os recursos 
da nossa gente. Nós não queremos 
fazer isso sozinhos. Queremos fazer 
isso em conjunto com vocês. Vocês 
têm a máquina. Nós temos a sabe
doria da natureza. Será que é possí
vel sonhar com isso? 

Nós acreditamos que sim. E vo
cês? 

Todo o nosso futuro é projetado 
nos rostos dos nossos antepassados. 
Isso é a nossa cultura. É a nossa for
ça. É a força espiritual que a humani
dade está perdendo. Força que se 
transforma em força religiosa e força 
polltica. Não brinquem com o espí
rito. O seu espírito é sagrado? O seu 
espírito é a sua força, e não a força 
dos outros. 

Por isso, todo o planejamento da 

nossa estrutura de relacionamento 
com o homem branco até agora tem 
de ser nesta base. É preciso estabele
cer uma nova relação entre os povos. 
Mas é preciso repensar também o 
que foi a economia para vocês. É 
preciso estabelecer uma nova ordem 
econômica entre o índio e o seu co
lonizador. 

Por isso, uma das propostas 
mais polêmicas, não para nós, mas 
para os governos, é criar um fundo 
indígena. Eles têm medo disso. Nós 
não temos medo de nada, porque 
nossa luta é pela vida, pela sobrevi
vência. A nova ordem econômica 
entre o índio e o colonizador pode 
nascer aqui, deste cenário. 

Quando assinarem os tratados, 
pensem nisso. Vocês têm de ser nos
sos aliados, têm de ser aliados do 
futuro. O que pedimos é tão óbvio 
como a vida de vocês, a vida das 
crianças e as cores do arco-íris. 

Não tenham medo de nós, por
que o futuro dos índios é o futuro de 
vocês também. É o futuro do plane
ta". 

• Como é a nossa atitude diante das agressões à natureza? Será assunto para 
o governo resolver? Contribui mos para aliviar ou agravar o problema? 

• Entramos na onda do consumismo, das coisas descartáveis, do desperdfcio? 
• O que terá o consumismo que ver com a destruição da natureza e a miséria? 
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A força dos sacramentos 

Sacramento é sinal 

O ser humano se exprime e se 
comunica através de sinais, de sím
bolos e ritos. Porque nem sempre 
bastam_ palavras para traduzir seus 
sentimentos e emoções. 

Gestos simbólicos são mais for
tes que longos discursos. 

Coisas simples, um objeto ou 
flor, podem ganhar um forte signifi
cado simbólico e torna-se sinal de 
sentimentos profundos, se o ser hu
mano assim o desejar. 

Estamos todos cercados de inú
meros desses sinais e simbolismos. A 
velha mesa em que nos reuníamos, 
nas refeições, com nossos avós que 
já nos deixaram. A flor murcha e seca 
que há anos permanece guardada 
entre as folhas de um livro. Uma vela 
quase consumida que se ostenta no 
bonito candelabro, porque esteve 
acesa em todas as celebrações fami
liares do passado. Uma camisa ras
gada guardada pelos companheiros 
do lavrador assassinado. 

Cada um desses objetos, em si 
mesmo, não tem grande valor. Já 
teriam sido descartados se não tives
sem adquirido um significado que os 
ultrapassa. 

Tornaram-se sinais de outras 
coisas. Já não são mesa, flor, vela ou 
camisa. São Sinais ou Sacramen
tos da solidariedade e da união da 
família, do amor de um homem e 
uma mulher, ou da luta pela justiça. 
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O Sacramento tem força própria 

Essas coisas simples, que ga
nharam um significado simbólico 
profundo, não são apenas sinais da
queles sentimentos ou simples re
cordações de certos acontecimentos. 

Esses objetos que se tornaram 
Sinais ou Sacramentos têm o po
der de alimentar, reavivar em nós 
aqueles sentimentos que eles recor
dam e significam. 

Ao ver ou tocar esses objetos 
simples, sentimos, com renovado ar
dor, aquela solidariedade, o carinho e 
o amor, a indignação frente a injusti
ça - e somos impelidos a viver mais 
intensamente esses sentimentos, tra
duzindo-os em práticas concretas 
que os exprimam. 

Por isso, podemos afirmar que 
esses sinais simbólicos ou sacra
mentais possuem uma eficácia, quer 
dizer, produzem aquilo que expri
mem. 

São Sacramentos Humanos. 

Sinais da presença de Deus 

Há sacramentos que são sinais 
da presença de Deus e do seu amor 
entre nós, na história humana. 

Todas as coisas, que nos evocam 
Deus e o seu amor por seu povo são 
Sacramentos Divinos. Gestos e 
sentimentos humanos, que refletem 
esse amor, são, igualmente, sacra-

mentos de Deus, para os que nele 
crêem e assim o evocam. 

Os Sacramentos mais marcantes 

Alguns sacramentos do amor de 
Deus são especialmente apontados e 
celebrados pela Igreja, por corres
ponderem a realidades humanas 
muito marcantes. 

Foram aprendidos no catecismo, 
em nossa infância. 

O Batismo é a acolhida de al
guém na comunidade dos que se
guem Jesus Cristo, e que assim nas
ce para uma vida nova orientada 
para a busca da justiça e do amor, 
para a plena humanização dos ho
mens e do mundo. 

Mais tarde, conhecendo a res-

ponsabilidade própria do cristão, 
mais consciente da missão, será con
vidado a confirmar sua adesão, pelo 
Crisma ou Confirmação. 

Pelas frequentes infidelidades 
aos compromissos dessa missão, o 
cristão se afasta do projeto de Deus, 
que então o convida amorosamente 
a reconhecer suas limitações e resta
belecer essa amizade ferida, através 
do sacramento da Reconciliação. 

Na luta pela justiça, vivendo a 
partilha de si mesmo e o amor-doa
ção-serviço, o cristão busca coragem 
no encontro pessoal com o Cristo 
que se faz presente no pão e vinho 
partilhados, na Eucêlristia. Pão e vi
nho que significam os produtos da 
natureza e do trabalho do homem, 
destinados a todos e não apenas a 
alguns. 
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A matéria do sacramento da Or
dem é a resposta dos que são cha
mados por Deus para uma dedicação 
integral ao seu povo, a seu serviço, 
no exercício de funções especiais. 

Na luta pela vida, na doença ou 
frente ao risco da morte, recorda-se 
o Deus da vida, que envia seu Filho 
para oferecer aos homens vida em 
abundância. Para recordar essa pre
sença vivificante de Deus conosco, 
celebra-se o sacramento da Unção 
dos Enfermos. 

Em todos esses sacramentos di
vinos, atua a Graça de Deus. 

Assim, os sacramentos não são 
apenas sinais da presença de Deus, 
mas o fazem presente efetivamente 
entre nós. 

Por isso se afirma que os Sa
cramentos são sinais eficazes, 
quer dizer, que realizam verdadeira
mente o que representam. 

E o casamento? 
Também o casamento, ou ma

trimônio, pode ser um sacramento 
divino. 

Talvez na maioria dos casa
mentos que se celebram nas igrejas 
não exista nada que pareça sacra
mento. 

Mas muitos são, de fato, sacra
mento do amor de Deus. 

Com efeito, se um homem e 
uma mulher se amam de verdade, 

esse amor será um reflexo do amor 
de Deus por seu povo. Portanto um 
sinal ou sacramento desse amor di
vino. 

Talvez um reflexo ainda pálido, 
ensaiando o que será, à medida que 
forem amadurecendo. Ou, quem sa
be, já será desde o inicio, um reflexo 
luminoso do amor de Deus, tomado 
como modelo para o seu amor hu
mano. 

A densidade sacramental não é a 
mesma, em todos os casamentos. 
Será tanto maior quanto mais o 
amor dos dois se assemelhar ao 
amor de Deus, ainda que imperfei
tamente. 

Também não será sempre a 
mesma ao longo da vida-a-dois. Ha
verá momentos ou tempos em que 
será mais nítida a dimensão sacra
mental do casamento. Em outros, 
poderá ser quase imperceptível. 

Isto significa que é preciso casar
se todos os dias, cultivar no dia-a-dia 
o amor que faz do casamento um sa
cramento. 

Quanto maior e mais maduro o 
amor humano, mais atuante será a 
Graça de Deus na vida do casal e da 
família que constituiram. 

Porque tanto maior será a sua 
dimensão de sacramento, canal da 
Graça de Deus, sinal eficaz, que 
produz aquilo que simboliza. 

• Quais são as atitudes, comportamentos e ações concretas que fazem crescer 
a sacramentalidade do nosso casamento? 

• Ao contrário: o que faz diminuir essa sacramentalidade? 
• Conhecemos uniões celebradas na igreja mas que não parecem ser sacra

mento do amor de Deus? 
• Como está o nosso casamento, hoje, em termos de sacramentalidade? Em 

affa ou parado no tempo? 
• Como nos colocamos diante de uniões não celebradas na igreja? Podemos 

perceber sinais de sacramentalidade nessas uniões? Em que sentido isso pode ser 
percebido? 

• Casais em situações especiais não sacramentalizadas: como podem integrar
se na vida da Igreja? 
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O dinainismo do amor 
O amor não é algo estático e 

pronto. É dinâmico. Deve estar sem· 
pre em crescimento, ainda que às ve
zes aconteçam recúos e fases difíceis. 

Esse crescimento supõe cons
tantes adaptações, humildade e luci· 
dez. E disposição de enfrentar cada 
nova dificuldade com vontade sin· 
cera de superá-la. 

Cada situação difícil bem resol· 
vida contribui para o crescimento 
do amor e o amadurecimento do ca· 
sal. 

As diferenças de educação 
podem atrapalhar 

Não se pode perder de vista esse 
fato: tiveram educações diferentes. 
Talvez parecidas, mas no fundo di· 
ferentes. O simples fato de serem 

homem e mulher, em nossa cultura, 
já aponta para diferentes educações. 

Além disso, vieram de famílias 
diferentes e estão construindo uma 
família nova e original, que não tem 
que ser cópia de qualquer das suas 
familias de origem. 

Ora, a origem familiar e o tipo de 
educação determinam certos tipos de 
comportamento que não mudam de 
uma hora para outra. 

E devem mudar? 
Mudar apenas por mudar, não. 

Mas há comportamentos que cola
boram para o crescimento do amor e 
do companheirismo. Outros que só 
atrapalham. Por isso, é necessário 
um certo esforço de ambos que para 
se libertarem de alguns hábitos, 
ajustarem certas atitudes e apurar 
comportamentos inadequados. 

Também aqui o diálogo con
fiante e tranquilo é indispensável. 
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E temperamentos diferentes: 
que fazer? 

O temperamento de uma pessoa 
pode ser hereditário, algo que não se 
muda sem mais nem menos. Essas 
marcas hereditárias são às vezes bem 
incômodas. 

Mas o temperamento é apenas o 
revestimento da personalidade. Não 
é a personalidade. Não se confunde 
com a essência da pessoa. Ama-se 
uma pessoa, não obstante seu tem
peramento. Nem sempre é fácil. É 
preciso amar de verdade para ver o 
outro como ele é, eIT\tsua essência, 
através desse envoltório de tensões, 
inibições, defesas e outras manifesta
ções do seu temperam~nto, que aliás 
já se conheciam antes do casamento ... 

Mas há características de tem
peramento que tornam muito diflcil a 
convivência. Essas da,em ser con
troladas, atenuadas ou modificadas, 
por que não? Ainda que se tenha que 
recorrer a tratamentos especializa
dos. 

O confronto de mentalidades 
diferentes 

Essa dificuldade é um pouco 
maís complicada que a anterior. 

A mentalidade é uma coisa que 
se foi formando aos poucos e vai-se 
tornando uma marca da pessoa. É 
claro que duas mentalidades dife
rentes podem conviver muito bem, 
cada um respeitando os valores do 
outro, sua maneira de ver o mundo, 
seus critérios de julgamento. Mas se 
são mentalidades antagônica&, valo
res que se negam mutuamente, cri
térios opostos ... 

De quelquer modo, todo homem 
ou mulher está sujeito a mudar de 
mentalidade, à medida que vai ama-
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durecendo e vivendo experiências 
novas, que lhe abrem novas pers
pectivas. Todos conhecem pessoas 
que tenham passado por processos 
de profunda conversão, seja na fé, 
seja na maneira de ver o mundo. 

Na vida a dois, se há amor e 
compreensão, ambos se ajudam 
mutuamente a rever suas convicções, 
suas óticas e ideologias, com respei
to, sem se sentirem donos da verda
de. Vão crescendo, amadurecendo, 
desenvolvendo a consciência crítica 
e, pouco a pouco, mudando e refor
mulando seu modo de encarar certas 
coisas. Em suma, vai-se processando 
uma lenta mudança de mentalidade, 
superando esquemas ingênuos ou 
infantis que atrapalham a vida a dois. 

Desvios de comportamento 

Ninguém é perfeito. Mas há 
maus hábitos toleráveis e outros in
toleráveis. 

Se um não fuma, por exemplo, é 
desél'gradável o cheiro e a sujeira 
provocados pelo outro fumante. Mas 
dá para suportar, com certo esforço, 
até qu_e consiga convencê-lo dos 
males do fumo ... e da despesa que 
esse hábito acarreta. 

Mas o uso exagerado da bebida, 
que frequentemente resvala para o 
alcoolismo, não dá para suportar 
sem reagir. Se for o caso, com ajuda 
de tratamento especializado, porque 
pode ser uma doença, como qual
quer outra. 

O vício do jogo é igualmente in
tolerável. Quase sempre acaba le
vando à ruína c;lo casamento e da fa
mília. Como a tendência à mentira, a 
leviandade ou à violência. 

O diálogo é o primeiro instru
mento de enfrentamento desses pro
blemas. 

O aconselhamento de pessoas 
ou profissionais especializados po
derá ser necessário. Ou mesmo tera
pias mais profundas. O importante é 
que não se entreguem ao confor
mismo, sem nada fazer para vencer 
esses desvios com que uma pessoa 
se desumaniza e desumaniza aqueles 
com quem convive. 

A necessidade de constante 
atualização 

Não se trata de rejeitar, a cada 
momento, crenças e valores de antes, 
diante de qualquer idéia nova que 
surja. É preciso separar, com cuida-

do, o que são valores permanentes e 
o que são valores provisórios, pró
prios de determinada cultura. 

Valores permanentes são, por 
exemplo, a justiça, o amor, a hones
tidade, a amizade, a família, e tantos 
outros. Desses não se abre mão. 
Ainda que a maneira de viver esses 
valores mereça ser revista em cada 
momento, a cada nova descoberta 
das ciências humanas ou da teologia. 
Ou mesmo do nível de compreensão 
que vão tendo desses valores, em 
sua essência, além das aparências. 

Quanto aos valores provisórios, 
não vale a pena apegar-se a eles 
além do tempo em que permanecem 
válidos. São valores que se vão mo
dificando. CÓstumes que mudam, 
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hábitos e comportamentos novos 
que às vezes assustam ... mas acabam 
sendo assimilados e aceitos social
mente, sem que os valores essenciais 
sejam atingidos. 

O diálogo do casal pode ser uma 
ajuda decisiva a esse processo de 
constante atualização frente ao que é 
novo. Refletindo e analisando juntos 
as coisas novas que surgem, os dois 
descobrirão o que podem aceitar e o 
que devem rechaçar. Saberão discer
nir e não confund ir va lores perma
nentes com valores provisórios, 
mantendo-se abertos ao novo, sem 
perder a riqueza do que lhes foi le
gado pelas gerações que os prece
deram. 

A tentação-da auto-afirmação 

É um problema típico do mundo 
moderno. De um mundo desumano, 
no qual a ciência e a técnica se ser
vem do homem em vez de servi-lo. 
Gera-se uma sociedade competitiva, 
em que predomina a dominação de 
uns sobre outros, com as conse
quentes atitudes de defesa e auto-
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afirmação, quase inconscientes. 
Então, o amor, que deveria ser o 

serviço ao outro, para ajudá-lo a 
crescer e realizar-se como pessoa, 
passa a ser uma forma de auto-afir
mação e conquista. Pode levar a uma 
união marcada pela dominação de 
um e dependência do outro. Isso é 
mortal para o amor. 

A realização pessoal, através do 
amor, não é fruto da posse ou domí
nio sobre o outro mas justamente o 
contrário. Cada um se realiza mais 
plenamente na medida em que é ca
paz de doar-se, apoiar o crescimento 
do outro, em suma, de amar de ver
dade. 

A insegurança afetiva e 
emocional 

Muitas pessoas amadurecem 
intelectualmente, na profissão, na vi
da social ... mas permanecem crianças 
ou adolescentes na vida afetiva. 
Sentem -se inseguras no amor, inca
pazes de controlar suas emoções 
diante de situações críticas. 

Essa insegurança é vencida pela 
vivência do amor, naturalmente. É 
um lento processo de amadureci 
mento. Esse processo é alimentado 
pelas manifestações simbólicas de 
carinho, de atenção, de ternura, de 
admiração, do prazer de estar juntos. 
E de modo muito especial pela ex
pressão sexual do amor. 

Tudo o que se realiza como ex
pressão explícita de amor, por amor 
e com amor, faz -crescer a capacidade 
de amar e vence a insegurança afeti
va. E a paz que resulta desse proces
so de crescimento, torna o casal mais 
seguro emocionalmente, mais capaz 
de enfrentar situações difíceis que 
certamente surgirão em suas vidas. 

Solidariedade 

A solidariedade não pode faltar 
nas relações e r.a vida social do casal. 

Ainda que um perceba que o 
outro se meteu em apuros por im
prudência mantém-se solidário. 

Haverá o momento propício para 
a crítica, depois. Mas na hora em que 
prevalecem as emoções, no calor dos 
acontecimentos, a solidariedade não 
deve faltar. 

Aquele que errou estará mais 
aberto à crítica cordial, no momento 
certo, por reconhecer que na hora da 
crise não lhe faltou solidariedade de 
quem agora o critica. 

Uma forma mais sutil de solida
riedade é o elogio com que um ex
prime ao outro a sua admiração por 
suas qualidades ou por algo bom que 
tenha feito. 

Essa admiração frequentemente 
existe. Apenas não é expressada por 
palavras. E isso faz falta. Incentiva e 
causa prazer, desde que sincera e es
pontânea. Depende, portanto, de um 
hábito desenvolvido, que se incor
pora à convivência do casal. Não é 
uma estratégia para agradar mas 
uma manifestação transparente de 
sentimentos, muito natural e cons
trutiva. 

O ajustamento de duas 
sexualidades 

A sexualidade não é uma dimen
são autônoma da vida a dois. 

O ajustamento sexual é parte do 
ajustamento sexual, é parte do ajus
tamento global de duas personalida
des que se adaptam a uma vida em 
comum sem se anularem. 

Daí uma certa fragilidade desse 
ajustamento sexual, muito sensível 
ao estado de ânimo dos dois e à qua
lidade do seu relacionamento, em 
cada momento da vida conjugal. 
Qualquer desentendimento, preocu
pação ou cansaço demasiado pode 
perturbar, pelo menos momenta
neamente o ajustamento sexual. 

O inverso é verdadeiro. Tudo o 
que contribui para o bom ajusta
mento e o crescimento do amor dos 
dois também predispõe para uma 
plena harmonia sexual, transbor
dante de prazer e alegria. O ato se
xual assim realizado, por sua vez, 
alimenta o crescimento do amor. 

Por isso, esse dinamismo pró
prio da vida do casal merece a maior 
atenção e cuidado, para não se esva
ziar ou cair na rotina. 

• Como as diferenças de temperamentos podem estar influencian_do as nm:sas 
relações no casamento e na famflia? Podem ser destrutivas? Construtivas? Incomo-
das? Criativas? • . 

• E a diferença de mentalidade? Da maneira de ver o mundo? Das preferencIas 
polflicas e ideológicas? . . 

• Ao longo da vida conjugal e familiar, temos percebido mudanças de mentalida-
de de um ou de outro, dos filhos? . , . . ? 

• Há dificuldades de relacionamento por diferença de mveIs de matur,d~de . 
• Que atitudes, comportamentos e ações contribuem para o desenvolvimento da 

maturidade pessoal, social, afetiva? E outras que retardam esse processo de amadu
recimento? 

• Há vícios e desvios de comportamento comuns nas fam11ias que conhecemos 
em nossa cidade? Exemplos. Como repercutem na vida das_pessoas? . ? 

• Como podemos apoiar famflias em crise, na superaçao de suas dificuldades . 
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Filhos: responsabilidade 
saborosa e ... complicada 

... "e então se casaram tiveram 
muitos filhos e foram felizes para 
sempre". 

Assim terminavam, invariavel
mente, as açucaradas histórias de 
amor de antigamente. 

Pais orgulhosos de sua fecundi
dade exibiam, então, a clássica "es
cada", cujos degraus mais altos já 
produziam os primeiros netos antes 
dos mais baixos aprenderem a andar. 

Muitas coisas mudaram, desde 
então. 

Hoje, já não basta produzir filhos 
e alimentá-los até que se transfor
mem em braços para o trabalho. É 
preciso garantir-lhes uma educação 
cada vez mais sofisticada para que se 
possam realizar plenamente como 
pessoas humanas, num mundo do
minado pela ciência e pela técnica. 

O apartamento pequeno, os sa
lários apertados, o tempo absorvido 
por encargos e responsabilidades 
fora do lar, geram dificuldades para 
que o casal possa ter um número 
elevado de filhos. 

A tudo isto, soma-se o egoísmo 
de muitos país, que não querem sa
ber de repartir com filhos o conforto 
que sonharn possuir. 

O casal generoso e equilibrado 
não se deixa levar pelo egoísmo, m~s 
usa de modo responsável a sua pró
pria fecundidade. 

Aceita o número de filhos aos 
quais possa garantir um adequado 
desenvolvimento físico, intelectual e 
espiritual. 

Ele sabe que a fecundidade ple
namente humana não se mede pelo 
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número de filhos. Casais sem filhos 
podem realizar uma invejável fecun
didade, na medida em que são capa
zes de crescer, pelo casamento e 
transbordar, aos outros, as mesmas 
possibilidades de crescimento. 

Por isso, é tão desumano rejeitar 
a paternidade por egoísmo, como 
exercê-la de modo irresponsável. 

Como dimensionar, então, a fa
mília? 

É preciso considerar o bem dos 
pais, dos filhos que já nasceram e 
daqueles que irão nascer. 

Família muito reduzidas tornam
se, muitas vezes, incapazes de asse
gurar um clima afetivo e emocional
mente equilibrado para o desenvol
vimento integral dos filhos. 

Um número de filhos maior tal
vez assegurasse, ao casal, melhores 
condições para o seu pleno desen
volvimento. 

Famílias excessivamente nume
rosas, se os pais não dispõem de re
cursos financeiros mínimos, saúde fí
sica e psíquica, e disponibilidade de 
tempo compatível com as necessida
des dos filhos, poderão ter proble
mas sérios. 

A legião de menores abandona
dos, gravíssimo problema social das 
grandes cidades, é gerada, em parte, 
pela paternidade exercida, de modo 
irresponsável, ou por ignorância. 

Sem um mínimo de convivência 
familiar, de educação e alimentação 
sadia, sem um ambiente afetivo e 
equilibrado para se desenvolverem, 
os filhos não terão condições para se 
formarem como pessoas humanas e 

se ajustarem socialmente. 
Assim, o planejamento do nú

mero de filhos deve ser livre e cons
ciente, responsável e generoso. 

É neste sentido que também a 
Igreja recomenda aos casais que a 
procriação não seja instintiva, mas 
que saibam interpretar consciente
mente o plano de Deus. 

Assim, caberá ao casal decidir o 
número de filhos que pode e deve 
ter. 

Tal decisão não pode ser im
posta por quem quer que seja. 

O problema demográfico não 
apresenta características que justifi
quem tal imposição que viria a in
terferir, de modo intolerável na liber
dade do casal. 

A população da América do Sul 
não atinge a 15 habitantes por km 2

, e 
no Brasil a densidade demográfica é 
de 17 habitantes por km 2

• Nem o 
Brasil nem a América Latina terão no 
ano 2000 a densidade demográfica 
que tem hoje a França, com 87,5 
hab/km 2

• O problema demográfico 
não é, pois justificativa na América 
Latina para controle de natalidade. É 
preciso que se dêem condições de 
vida ao povo, trabalho, alimentação, 
mais comida e não menos comen
sais. 

O filho que chega 

Aceitar o filho que vem reforçará 
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os laços que unem o casal. Desejar o 
filho é o primeiro passo necessário 
para a sua formação integral. 

A psicologia tem localizado 
muitos problemas no desenvolvi
mento emocional da criança, na re
jeição da mãe ao filho, durante a sua 
vida intrauterina. 

Desejando-o, já inicia, a mãe, o 
processo que formará no filho uma 
pessoa humana integral; isto exigirá 
amor, dedicação e também conheci
mento de alguns elementos básicos 
da psicologia infantil. 

Educar é a mais exigente das 
tarefas humanas. 

A inteligência da criança se 
manifesta bem cedo 

Nos três primeiros meses de 
idade ainda não se percebem mani
festações de inteligência. 

Observam-se apenas emoções 
primárias, reações afetivas subordi
nadas a estímulos sensoriais: capaci
dade de tato, movimentações preli
minares de lábios, pernas, braços e 
mãos. A visão vai, aos poucos, se 
formando mais nítida, secundada 
pela audição, que a vai capacitando a 
diferenciar sons. 

A memória da criança pouco re
gistra, a principio; com o tempo, en
tretanto, vai-se desenvolvendo pela 
aquisição progressiva de idéias, em 
exercícios associativos. 

Surge a curiosidade infantil 

É a força que polariza os valores 
da inteligência, ansiosa por funcio
nar. 

E a criança estranha tudo, pouco 
se admira, às vezes se assusta. 

Familiariza-se com as pessoas 
mais próximas e constantes, e com 

·se 

objetos mais simples; despreza os 
mais complicados, ou faz deles uma 
idéia singela. 

Começa a lutar pela conquista de 
mais espaço, e procura, timidamente 
a principio, a verticalidade. Isto exi
girá intermináveis tentativas e esfor
ços, êxitos e fracassos. 

Ocorrem as primeiras tentativas 
de produzir sons intencionais e ca
racterísticos. 

Com o tempo começará a falar. 
Produz e reproduz imagens, já 

começa a desejar alguma coisa que 
não está à vista. 

Já abstrai o nome e a forma. 
Procura satisfazer sua idéia de 

posse. Possuir causa-lhe euforia que, 
de certo modo, lhe enriquecerá a 
personalidade. 

Desde o terceiro mês, a criança 
já dá início à fase das observações 
sobre fatos e exigências da vida fa
miliar. Começará sua integração ao 
ambiente doméstico. 

A criança e o ambiente 

São indiscutíveis as influências 
do ambiente natural sobre a apre
sentação física e o regime psicológico 
dos indivíduos, além das influências 
do meio psicológico sobre a pessoa, 
desde o início de sua vida. 

Não há, evidentemente, um de
terminismo absoluto do meio, tal a 
capacidade do homem ·em superá-lo, 
eximir-se dele e, principalmente, de 
modificá-lo. 

São, entretanto, poderosas 
aquelas influências. 

No recém-nascido encontram-se 
afetividades, extremamente rudi
mentares, sujeitas a rápido desenvol
vimento. 

Pouco a pouco, vai a criança 
despertando de seus longos sonos e 
assim começa a entrar em contato 

mais duradouro com o ambiente. 
Diminuem sua reações negativas 

e definem-se movimentos voluntá
rios, dirigidos aos objetos, que de
monstram seu poder de investigação, 
jâ despertado. 

São, entretanto, evidente as li
mitações psicológicas do recém-nas
cido: o seu cérebro não alcançou, 
ainda, estruturação completa. 

Ao momento do nascimento, o 
desenvolvimento do cérebro humano 
é inferior ao dos animais irracionais, 
embora já existam na criança os ele-

mentos principais para as faculdades 
psíquicas superiores que irão carac
terizar o adulto. 

Realmente, o ser humano, ao 
nascer, é menos protegido, menos 
apto para sobreviver no ambiente 
natural que os animais. 

Progride, lentament~, mas ga
nha muito em qualidade. Demonstra 
logo ser superior. Já ri. Logo pro
nunciará os primeiros sons repre
sentativos de idéias. Aos seis meses 
poderá sentar-se. Depois irá apren
der a se locomover e a indagar a res-
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peito do que lhe chama a atenção. 
Surgem simpatias e antipatias, pre
ferências e repúdios a pessoas e coi
sas. 

Nesta fase de conquistas inte
lectuais, ampliam-se as influências 
do ambiente natural sobre a criança. 

Sua harmonia psíquica depen
derá, muito, das atitudes dos pais e 
das outras pessoas que vivem no 
ambiente. 

Mães medrosas transmitirão 
seus receios aos filhos. 

Ou, mal orientadas, poderão até 
ser tentadas a estabelecer, para a 
criança, vinculações tolas de fenô
menos naturais e forças sobrenatu
rais. 

Dizer entre duas cargas de tro
voadas que "Deus está zangado!!!" 
ou que "isto é castigo de Deus por 
nossas faltas!!!", além de ser uma 
irreverência, pode predispor a crian
ça a angústias mais ou menos dura
douras, de resultados imprevisíveis 
em sua vida ou nas suas convicções 
religiosas futuras. 

A higiene e a ordem no lar, a 
instrução e harmonia dos pais ou cir
cunstantes exercerão efeitos favorá
veis no desenvolvimento psíquico da 
criança. O bom ajustamento conjugal 
e o amor que une os pais serão o fa
tor principal do harmonioso desen
volvimento emocional dos filhos, já 
na primeira infãncia. 

Que pensa a criança dos adultos 

Ao observarmos a influência do 
· comportamento dos circunstantes na 
vida da criança, estamos diante da 
influência, não mais do simples am
biente tisico, mas do meio psicológi
co. 

Esta influência ocorre, inclusive, 
em função da pessoa que a sofre: 
num mesmo acontecimento duas 
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pessoas poderão experimentar, si
multaneamente, condições psicológi
cas diversas e até contrárias. 

Tal influência coloca os pais e 
educadores diante de enorme res
ponsabilidade: 

- a de proporcionar, à crianç/l, 
estrutura e condições psicológicas 
capazes de garantir-lhe eficiência e 
normalidade no ambiente - tisico ou 
psicológico - uma vez que a vida in
teira decorre em ambientes dos quais 
participa necessariamente. 

Se os adultos lhe são familiares, 
não lhe causam maior ou menor im
pressão. Aceita-os como são. 

Quando ocorre que, por sua in
suficiência pessoal, seja incapaz de 
resolver um problema, recorre ao 
adulto, certa de que ele poderá sa
tisfazê-la. 

Há nessa esperança um elogio 
implicito ao adulto e até, às vezes, 
certa benevolência. 

Se os adultos fossem o que as 
crianças supõem que sejam, vivería
mos num mundo mágico. 

A imaginação da criança com
pleta o desconhecimento das reali
dades e se ajusta às mais belas fanta
sias. 

Quando os adultos lhe contam 
hitórias maravilhosas, em que bichos 
conversam, príncipes e princesas en
cantadas lidam com tesouros e lâm
padas mágicas, não estão abusando 
da ingenuidade e imaginação da 
criança, mas respondendo exata
mente às suas aspirações, até, neces
sidades. 

E um dos fortes choques morais 
a que está sujeita a criança é desco
brir que o belo, o forte e o rico, nem 
sempre coincidem com o nobre, o 
sábio e o bom. 

Por admirar as pessoas grandes, 
as crianças têm o impulso de imitá
las em seus gestos, hábitos, lingua
gem e reações. 

O adulto tem que tomar cuidado 
na presença da criança e não se iludir 
com a idéia errada de que ela não 
pode entender o que presencia. 

Relações com irmãos e outras 
crianças 

É comum perceber-se a contra
riedade do primogênito à vinda do 
segundo filho. 

Retraimento no apetite, falta de 
sono, choro frequente e sem motivo 
aparente são alguns dos sintomas 
dessa oposição. 

Pode chegar a maltratar o irmão 
mais novo, embora no fundo lhe te
nha afeto. 

Os pais devem ser vigilantes 
nessa época de crise. 

Evitar manifestações exageradas 
de carinho e atenções para com oca
çula, diante do primogênito, que irão 
acirrar o espírito de rivalidade que já 
estará formado. 

Procurar dividir em partes iguais 
as suas atenções dando, ao filho mais 
velho, a segurança de continuar a 
merecer o carinho dos pais que, até 
então, lhe era e,xclusivo. 

Já com os amiguinhos não sur
gem, habitualmente, problemas des
sa natureza. 

A primeira tendência da criança, 
depois das curiosidades preliminares 
satisfeitas, é aproximar-se da outra, 
estabelecer relações de amizade, 
muito cordiais e espontâneas. Se
gue-se a co-participação nas brinca
deiras, mas nem sempre dos brin
quedos: a idéia de posse costuma ser 
forte na criança. 

A criança deseja toda a atenção 
das pessoas que a cercam, atenção 
esta necessária à afirmação do seu 
"inconfundível" valor pessoal. 

Não devem, porém, os pais es
timular a criança a superestimar-se, 

o que fazem, por exemplo, quando, 
diante delas, contam, com habitual 
exagero, aos amigos, suas proezas e 
habilidades. 

Relações com os pais 

São as forças de hereditariedade, 
somadas aos caracteres personalisti
cos e aos efeitos da educação, que 
formarão a situação de intimidade, 
estabilidade e respeito nas relações 
familiares. 

Tais afinidades se desenvolvem 
desde a mais tenra idade. 

O afeto que liga os pais aos fi
lhos é muito diferente de qualquer 
outro sentimento. 

A criança, logo que possa mani
festar-se retribuirá a afeição dos pais 
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com um agitar de mãos ou um sorri
so, por volta do seu 3!! mês, quando 
vir o rosto familiar de seus pais 
diante de si. 

As manifestações anteriores 
eram inexpressivas, quase exclusi
vamente instintivas. 

A partir de então serão cada vez 
mais constantes e conscientes as re
lações entre filhos e pais. 

Se, por esse motivo, tornarem
se os pais excessivamente atencio
sos, cuidadosos e dedicados à crian
ça, poderão prejudicá-la, colocando
ª· cada vez mais, em posição de de
pendência, aumentando seu senti
mento de necessidade, de inferiori
dade, embora seja positiva e favorá
vel a idéia de segurança que tais 
atenções paternas sugerem à criança. 

Expressões como: "Cuidado! 
Você vai se machucar" , ou " Deixa 
que eu faço isso; você ainda não sabe 
fazer" - impedem a criança de reali
zar as tentativas naturais de treina
mento, fazendo que se entregue, ca
da vez mais à proteção do adulto. 

Igualmente prejudiciais são as 
representações irritadas ou violentas 
às crianças que não tiveram êxito em 
suas travessuras: quando cai da es
cada, ou se machuca ao correr ou, 
ainda, quando quebra o vidro, jo
gando bola. 

O rigor da repreensão pode fazer 
a criança tímida, inibida - ou levar a 
crian9a à rebeldia e à revolta. 

E, portanto, hábil e útil, que os 
pais permitam as iniciativas da crian
ça, garantindo-lhe os cuidados e ins
truções não ostensivas, dando-lhe a 
oportunidade de experimentar a eu
foria do êxito, para o qual não preci
sou de ajuda paterna. 

Por outro lado, é típico o caso da 
criança que se aproveita de situações 
que provoquem o cuidado e o inte
resse dos pais, de modo a atrair so
bre si uma atenção toda especial. 
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Exemplo: - os pais que, despre
venidos, demonstram um interesse 
exagerado pela alimentação dos fi
lhos, fazendo das refeições um ver
dadeiro "combate". 

A criança obstina-se em recusar 
o alimento, mostrando-se enfastiada 
tanto mais quanto maior o interesse 
demonstrado pelos pais. 

A aflição que estes demonstram 
fará a criança se tornar irredutível e 
caprichosa. 

Se os pais simularem o desinte
resse e despreocupação, cessará, de
pois de algum tempo, a resistência e 
a criança passará a demonstrar o 
apetite normal. 

Às vezes o problema é insuperá
vel, por não conseguirem os pais 
modificar sua atitude, pois vivem 
imaginando que seus filhos estão 
doentes por não quererem comer. 
Passam a atormentá-los, obrigando
os a se alimentar à força, sob amea
ças - ou, ao contrário, em troca de 
recompensas. 

Muitos pais acompanham reli
giosamente os calendários do desen
volvimento físico da criança. Perdem 
noites de sono porque a criança ain
da não se senta perfeitamente no 69 

mês; ou não fica de pé no 9'2 mês; ou 
não fala, aos três anos, tão bem 
quando o vizinho. 

Só um especialista poderá de
terminar se tais "atrasos" são nor
mais ou anormais; geralmente não 
justificam a insônia dos pais. 

Os castigos e as violências 

O impulso de punir os filhos é, 
às vezes, fruto de convicção paterna 
de que o castigo é necessário. 

É claro que, se a punição física é 
acidental e se limita a uma palmada 
de simples efeito moral, o resultado 
não parece ser de grande importân-

eia. 
Mas não se admite, sob o ponto 

de vista psicológico ou educacional, o 
espancamento. E isto pode ocorrer 
quando os pais se descontrolam sob 
determinadas condições psicológicas. 

Se a isto se somar o desejo de 
atemorizar a criança, completa-se 
plenamente o erro. 

Pior, ainda, se o castigo físico se 
faz com algum instrumento - chine
lo, vara, etc. - que por si só aumenta 
a humilhação causada pelo castigo. 

O drama moral das crianças, ví
timas dos processos de punição cor
poral violenta, supera a simples con
trariedade e desgosto decorrente do 
castigo. Produz uma insuportável 
condição psicológica em que a vitima 
ainda reluta contra o juízo negativo 
que, é!OS poucos, vai fazendo a res
peito dos pais. 

E o pior é que, em função da 
autocrítica, passa a julgar-se má. Daí 

ao "complexo culposo" há apenas 
um passo. 

Produzem, também terríveis 
efeitos as cenas de violência entre os 
pais. 

A maioria deles pensa que seu 
filho não é capaz de compreender e 
fixar _esses fatos desagradáveis. 

E um engano grave. 
A criança amargura-se diante 

dos problemas paternos que teste
munha. Sente-se confundida em 
suas convicções quanto à idéia be
nevolente que fazia dos próprios 
pais. 

São momentos que se fixarão 
em sua mente, com repercussões 
futuras em sua personalidade e no 
seu comportamento de adulto. 

Alguns casos de resistência e 
angústia, principalmente em relação 
ao casamento, têm causa em desen
tendimentos e violências presencia
dos na infância. 

• A maioria absoluta das crianças não dispõem de condições mínimas de ali
mentação, habitação e convivência familiar para o desenvolvimento harmonioso e 
equilibrado da personalidade. Que fazemos de concreto para mudar essa situação? 
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Guia de Leitura 
dos Evangelhos Fr. Clodovis M. Boff, O.S.M. 

1. Perfil de Cristo no Evangelho 
de Marcos 

Introdução 

• É tido como o primeiro evan
gelho escrito (entre 65-70). Mateus e 
Lucas têm esse evangelho debaixo 
dos olhos quando escrevem o seu. 

• Marcos foi secretário de Pe
dro e redige as memórias deste. 

• O estilo é o de um homem do 
povo que escreve para o povo, com 
uma linguagem rica de detalhes, mas 
pobre de palavras. Ex.: Me 8,22-26: o 
cego de Batsaida. 

Cristolo_gia de Marcos 
1. Jesus aparece com traços 

muito humanos 

• A figura de Jesus é vista de 
modo singelo e imediato, sem ela
borações doutrinárias maiores. É o 
Cristo de Pedro. 

• Marcos descreve Jesus sentin
do toda a gama dos sentimentos 
humanos: 

- compaixão para com o 1eproso 
(1,41 ), seguida de cólera; 

- cólera e tristeza frente ao en
durecimento dos corações (3,5); 

Este guia de leitura e um esquema 
utilizado pelo autor como teologo 
em cursos de cristologia para leigos 
e agora oferecido aos movimentos 
para suas atividades de formação. 
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- surpresa com a incredulidade 
dos nazarenos (6,6); 

- irritação com os apóstolos 
(10,14); 

- gemidos e suspiros (7 ,34 e 
8,12); 

- abraço às crianças (9,36 e 
10,16); 

- amor ao jovem rico (10,21 ). 
NB: Esses traços só se encon

tram em Marcos. Mt e Lc os deixam 
fora. Eles enfatizam um modelo de 
Jesus iracundo e severo. 

• Me mostra Jesus tentado: .no 
deserto (1,12-13), por Pedro (8,33), 
pelos fariseus (8,11 e 12,13), no Jar
dim das Oliveiras (15,38). 

• Jesus aparece também igno
rando o dia do fim (13,32), impotente 
para fazer milagres em Nazaré (6,5), 
não-competente para conceper os 
lugares da direita e da esquerda no 
Reino (10,40), "gritando com voz 
forte: E/oi, E/oi ... " (15,34). 

2. Jesus é o homem das 
multidões 

• Hã um verdadeiro atropelo das 
massas em torno de Jesus: 

- O povo se apinha nas casas, 
entupindo até a porta, obrigando o 
paralítico a descer pelo telhado (2,2); 

- Jesus é obrigado a subir numa 
barca para não ser esmagado pela 
multidão (3,9; também 4,1. Ver todo 
3,7-12); 

- O movimento do povo impede 
Jesus e os discípulos até de comer 

· (6,31 ; também 3,20). O povo "perse
gue" Jesus. O qual é obrigado a fa
zer o milagre da multiplicação dos 
pães (6,32 -44); 

- Jesus vai à casa de Jairo curar
lhe a filha e a " multidão o compri 
me" de todos os lados (5,21-43, esp. 
21 ,31,38). 

- Ver também as massas na Pai
xão: 1;1ntrada de Jesus. (11 ), julga
mento perante Pilatos (15). 

• Por que esse assédio? É o " ca 
risma" de Jesus, seu poder de atra
ção, sua "autoridade" (1,22 e 27; cf. 
11 ,27-33). Dai a forte impressão 
que Jesus deixa (1,22; 2, 12; 5,20; 6,2; 
10,26, 11 ,18; 12,37). Dai também sua 
fama (1,28 e 45; 6,14: "O rei Herodes 
ouviu falar de Jesus ... "). 

3. Jesus é o Messias esco
lhido -
o Filho do Homem 

Ele é o portador do Reino. Por 
isso enfrenta Satanás em luta gi 
gantesca. Esta figura sinistra aparece 
12 vezes em Me. (cf. cap. 1 ). O Reino 
de Jesus se contrapõe ao Anti-reino 
do Diabo (3,22-30). 

• Mas surge áqui a questão do 
" segredo messiânico" . Hã uma dúzia 
de passos em que Jesus proíbe que 
digam ser ele o Messias (1,25.34.44; 
8,26.30 etc.). Só diante do Sinédrio 
Jesus se declara abertamente o Mes
sias (24,61 ). As vezes a imposição do 
segredo messiânico parece meio for
çada (5,39-43; 7,36). 

• Como explicar isso? Existe ai 
uma tensão dialética entre a proi
bição e a revelação. Era para educar 
o povo a superar a idéia de um Mes
sias dominador pela do Messias das 
dores. 

• Em vez de Messias, Jesus usa 
para si o designativo: " Filho do Ho-

mem" (14 vezes. Ver esp. 8,29-31 : 
contrast~). É um título messiânico 
(Dn 7), mas que sublinha o lado hu
milde do Messias. 

• Por isso mesmo, durante sua 
vida mortal, Jesus aparece como um 
grande incompreendido, mesmo 
por seus discípulos (4,13.41, etc. Ver 
esp. 8, 14-33). Só a fé pascal abre o 
"mistério de Jesus". 

4. Jesus é o Filho de Deus 

• Essa declaração aparece em 4 
momentos fortes: Batismo (1, 11 ), 
Transfiguração (9,7), Sinédrio (14,62) 
e Morte (15,39). 

• Está no título que abre o livro 
de Marcos: " Começo da Boa-Nova 
de JC, Filho de Deus" (1, 1 ). É o nú
cleo central da fé cristã. 

• De fato Jesus não costuma se 
declarar Filho de Deus, mas se co~ 
porta como tal: perdoando os peca
dos (2,5), tratando a Deus de "Abba" 
(14,36), fazendo milagres em nome 
próprio, considerando-se o "filho 
bem -amado" do dono da vinha 
(12,6). 

• Os demônios confessam Jesus 
como Filho de Deus (3, 11 ; 5,7; 1,24: 
" o Santo Deus" ). 

5. Jesus é o Redentor 

• Redentor: o que redime, res
gata a humanidade. É o sentido so
teriológico (salvífico) da morte de Je
sus. Essa doutrina será desenvolvida 
por S. Paulo. Em Marcos só temos 
alusões, e apenas duas: 

- 10,45: " O Filho do Homem veio 
para... dar a vida em resgate por 
muitos"; 

- 14,24: "Este é o sangue ... da 
Aliança, derramado por muitos". 
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li. Perfil de Cristo no Evangelho 
de Mateus 

Introdução 

• O autor é o Apóstolo, chamado 
também Levi (Mt 9,9-13). 

• Escreve para os judeus con
vertidos à fé cristã. Daí suas referên
cias ao Antigo Testamento (mais de 
70 vezes!). E também seu vocabulá
rio (Reino dos céus, em vez de Reino 
de Deus). 

Cristologia de Mateus: 

1. Jesus é o Messias prometido, 
o realizador da Esperança 
humana 

* Está no primeiro versículo de 
Mt.: "Livro das origens de J.C., Filho 
de Davi ... " (1, 1 ). Depois vem a as
cendência de Jesus, mostrando que 
ele pertence à árvore genealógica de 
Davi através de "José, o esposo de 
Maria, da qual nasceu Jesus, chama
do Cristo" (1, 16). Pois era sobre Davi 
que repousavam as esperanças mes
siânicas, segundo as promessas de 
Deus (1 Sm 7) e as profecias (22,41 -
46). 

• Mt insiste que Jesus realiza as 
profecias. Por 10 vezes aparece uma 
fórmula assim: "A fim de que se 
cumprisse o que o Senhor tinha dito 
pelo profeta" (1,22; 2,5.15.17.23; 4,14; 
etc.). 

2. Jesus é o novo Moisés, o 
Legislador do novo Povo 

• Como Moisés fez 5 grandes 
Discursos no Deserto (segundo o 
Deuteronômio), assim também Je-
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sus, em Mt. O Sermão da Montanha 
(5-7) é a "nova lei", que lembra a 
"antiga lei" dada a Moisés sobre a 
outra montanha - o Sinai (5,1 ). 

• Jesus não vem suprimir, mas 
realizar, completar e superar a Antiga 
Lei. Jesus é o "consumador" do A.T. 
(5,17-20: "Não penseis que eu vim 
abolir ... mas cumprir", etc.). Por isso 
Mt insiste na validade (relativa) da 
antiga Lei (23,3: "Fazei o que eles vos 
dizem"; 24,2: "Orai para que não seja 
em dia de sábado; etc.). 

• Jesus é o soberano, que está 
acima de tudo. Ele é "o maior": 

- maior que os Profetas (12,41: 
Jonas); 

- maior do que os Reis (12,42: 
Salomão); 

- maior do que Moisés e a Lei 
(5,21, etc.: "ouviste o que foi dito ... "; 
Jesus corrige a Lei: 15, 11: puro e im
puro; 19,8: divórcio); 

- maior do que o Sábado (12,8); 
- maior do que o Templo (12,6). 
• Jesus é o Mestre Supremo. 

O Rabino equilibrado e prudente. Ele 
procura sempre dar o sentido correto 
da mensagem, esclarecendo as am
biguidades através de pequenos 
acréscimos. Ex. "pobres de espfrito" 
(5,3); "fome e sede de justiça" (5,6); 
falar mal, mentindo" (6,33); O "fer
mento dos fariseus" é "sua doutrina" 
(16,12), etc. 

• Por sua grandeza misteriosa, 
Jesus impõe respeito: ao Batista 
(3,11.14), ao centurião (8,8), à mulher 
de Pilatos (27,19: "justo"), etc. 

3. Jesus é o construtor da 
Igreja, o verdadeiro Povo 
de Deus 

• Nova Lei - Novo Povo. Pri
meiro Israel, depois a Igreja. 

• Mt é o único que traz a palavra 
"igreja". E isso por 2 vezes: 

- "Sobre esta pedra, edificarei a 

minha Igreja"(= novo Povo) (16,18); 
- Diga-o à Igreja" (= assembléia 

reunida) (18,17). 
• Ver todo o cap. 18: "Discurso 

eclesial". É a "Regra da Igreja": co
mo os cristãos devem viver em co
munidade: amor aos pequenos, cor
reção fraterna, oração em comum e 
perdão sem limites. 

• A Comunidade de Jesus (igre
ja) substitui a Comunidade dos •fari
seus (sinagoga). Esta, em vez de 
acolher o Messias, o rejeitou. Tor
nou-se uma "figueira estéril" (21,18-
19). É como os vinhateiros que foram 
privados da vinha (21,33-46). Ou os 
convidados que não compareceram 
ao banquete do casamento do filho 
do rei (22, 1-14). 

• Por isso o estilo de vida da 
Igreja está em contraste com o da Si
nagoga. Ver as indignadas denúncias 
do cap. 23: "Ai de vós, escribas e fari
seus hipócritas" (8 vezes). A C9mu
nidade de Jesus tem 'mestres', etc." 
(23.8-11 ). 

• Ver também a vigorosa expul
são do templo (21,12-17). 

4. Jesus é o Salvador dos 
homens. e Salvador universal 

V 
• O nome de "Jesus" (YSH = 

Yehosduah ou na forma abreviada: 
Yeshuah) significa: Javé salva. "Tu 
lhe darás o nome de Jesus porque 
salvará seu povo de seus pecados" 
(1,21 ). Na Bíblia, o nome indica a 
missão. NB: "Salvar" é realizar a vo
cação e o destino da humanidade, 
que é a comunhão com a vida divina, 
na glória de ressurreição. 

• Como Salvador, Jesus é tam
bém o juiz escatológico. Ver 
7,22-23; "Muitos me dirão naquele 
dia ••. Então eu lhes direi...". Também 
Mt 25,31-46: "Quando o Filho do 
Homem vier em sua glória ... " A sal
vação eterna passa pela solidarieda-

de com os "mais pequenos" já neste 
mundo. Já no texto 10,32-33 ("Quem 
me confessar diante dos homens ... "), 
Jesus mostra que é necessária 
igualmente a solidariedade pública 
com sua pessoa. 

• Mas Jesus é o Salvador de to
dos os povos. É o que significa a 
"estória" teológica (midrash} da "vi
sita dos magos" (2,1-12). Vertam
bém as parábolas citadas acima, do 
"povo" que substituiu os vinhateiros 
(21) e dos que "estavam nas praças 
de onde partem os caminhos" e que 
acabaram participando do banquete 
de casamento real (22). Ver ainda 
8,11-12: "Virão muitos do nascente e 
do poente tomar lugar na festa ... " 
Mais: 15,21-28: a Cananéia. 

• Por fim, temos o "Manifesto 
do Ressuscitado: "Ide, pois, fazei dis
cípulos meus de todos os povos .•. " 
(28,18-20). Analisar o texto todo -
verdadeiro condensado da cristologia 
de Mateus. 
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Ili. Perfil de Cristo no Evangelho 
de Lucas 

Introdução 

• Lucas é um companheiro de 
Paulo (seção-nós: a partir de Lc 
16,10). 

• A tradição diz que era médico 
(Col. 4, 14). 

• É um citadino, de formação 
refinada. Tem o melhor grego do 
N.T. 

• Escreve para os cristãos gre
gos. Pelos anos 80. 

Cristologia de Lucas: 

1. Cristo é o Senhor - e é 
"um senhor" 

• Para Lc, Jesus é o Senhor (20 
vezes; Mt e Me: só 1 vez). 

O esplendor de sua senhoria di
vina se reflete em seu porte humano. 

Tem algo do "homem divino", 
segundo o gosto dos gregos, seus 
leitores. Para ganhar seus leitores, Lc 
pinta Jesus como um homem digno, 
distinto e perfeito. Senhor majestoso, 
olimpiano (ex. 7, 13; 4,20-22). 

• Tudo o que podia chocar um 
grego, Lucas cortou ou atenuou: 

- compaixão pelo leproso (Lc 
5,13); 

- carinho pelas crianças (Lc 9,47-
48); 

- indignação contra os apóstolos 
(Lc 18,16; comp. e/ Me 10,21), etc. 

• A Paixão de Jesus não é tão 
humilhante como em Marcos: 

- no Getsêmani, Jesus se ajoe
lha, não cai (Lc 22,41 ); 
' - não existem cuspes, flagelação 
e coroação de espinhos; 
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- Jesus, em vez de gritar de mo
do lancinante, faz uma prece de en
trega: " Em tuas mãos ... " (Lc 23,46); 

- o povo não zomba do agoni
zante, mas " bate no peito" (23,48); 

- Jesus não parece abandonado: 
" Todos os conhecidos estavam lá, à 
distância" , homens e mulheres 
(23,49). 

2. Cristo é o homem dos 
grandes perdões 

• Jesus emerge como o "amigo 
dos homens". Cheio de mais alta 
bondade. Ele é o Senhor das Miseri
córdias. 

• As histórias de perdão mais 
comoventes do N.T. estão em Lei 

- a Pecadora que muito amou 
(7); 

- o rico Zaqueu que se converte 
e opta pela partilha dos bens (19); 

- a parábola do Publicano que 
foi "justitiçado" e não o Fariseu (18); 

- a insuperável trilogia do cap. 
15: a ovelha desgarrada, a moeda 
perdida e o filho pródigo. 

• Na cruz mesmo, Cristo perdoa 
o "bom ladrão" (23,43) e aos pró
prios inimigos, que zombam dele, 
moribundo: "Pai, perdoai-lhes" 
(23,34). 

3. Cristo é o Messias portador 
da alegria e do louvor 

• Os relatos da infância irradiam 
alegria. Só no cap. 1 essa palavra 
ocorre 5 vezes: 1,14.28.44.47.58). Ver 
também os 4 Cânticos nos 2 primei
ros cap.: de Maria, de Zacarias, dos 
Anjos no Natal e qe Simeão. 

• No "programa messiânico" de 
Jesus (4,18-19), nada de "vingança", 
como vinha na citação de Isaías 61,2. 
Lc vê a alegria mesmo no coração de 
Deus (15,7.10). Jesus também se ale
gra: 10, 17-24. 

• Em Lc encontramos palavras 
luminosas, como "glorificar" (9 ve
zes), "bendizer" (13 vezes), "louvar" 
(3 v.). 

• Para Lc, Jesus não é o começo 
nem o fim da história da salvação, 
mas seu meio (3,1-2: 17,20-21; 
19, 11 ). A Salvação começou antes de 
Jesus e segue depois (atraso da pa
rusia). 

4. Cristo é exemplo e mestre 
de Oração 

• Lc apresenta 10 vezes Jesus 
orando. Ele ora particularmente nos 
momentos mais importantes de seu 
ministério: 

- no Batismo, início da missão: 
3,21; 

- na escolha dos Doze; 6,12; 
- antes da profissão de fé de Pe-

dro: 9,18; 
- na Transfiguração: 9, 19; 
- antes de ensinar o Pai Nosso: 

11, 1; 
- no Getsêmani: 22,40-48; 
- antes de expirar: 23,46. 
• E Ele ensina a rezar. Ver a 

"Seção de Perésia": 11,2-13. 

5. Cristo é o libertador 
dos pobres 

• Notar sua "plataforma mes~iâ
nica" (4,18-19) e a prestação de con
tas da mesma (7,21-22). Ele é o Mes
sias dos Pobres. 

• Proclama os pobres e todos os 
oprimidos "bem-aventurados" por
que o Reino vem para liberta-los 
(6,20-22). Manda sempre privilegiar 
os pobres (14,13-14: "Quando deres 
um banquete ... "). Insiste na esmola. 
como expressão de comunhão com 
os pobres: 11,41; 12,33. 

• Ele mesmo nasceu pobre (E
vangelho da Infância) e viveu pobre 
(9,58h 

• Jesus é exigente na renún
cia aos bens (14,33). Inclusive aos la
ços afetivos, incluindo a mulher 
(14,26; 18,29: só de Lc). 

• Ele denuncia as riquezas co
mo um perigo. Ver as duas impor
tantes seções: 12,13-34 e 16,1-31. 
Denuncia também a sensualidade o 
hedonismo (7,25: "vestidos luxuo
sos"; 8,14: "os prazeres da vida sufo
cam a Palavra"; 21,34: "a devassi
dão ... torna o coração pesado"). 

• Jesus ataca vigorosamente os 
ricos "Ai de vós, ricos ... , saciados ... , 
que rides ... , quando os homens vos 
elogiam" (6,24-26). Contudo, os ricos 
podem se salvar, na medida em que 
partilham seus bens, como Zaqueu 
(19), algumas mulheres de posição 
(8,2-3). 

6. Cristo e as presenças 
femininas 

• Lc é o evangelista que deu 
mais espaço às mulheres. Elas apare
cem na vida de Jesus pelo menos em 
uma dúzia de passos: 

- Maria, sua mãe: 1,42-35; 
- Isabel: 1,25; 
- Ana, a profetiza: 2,36; 
-a viúva de Naim:7,11-17; 
- a Pecadora amorosa: 7,36-50; 
- Madalena, Joana, Suzana e 

"muitas outras": 8,2-3; 
- Marta e Maria: 10,38-40; 
- a anônima que louva Maria: 

11,27-28; 
- a corcundinha: 13,10-17; 
- mulheres no caminho do Cal-

vário: 23,27-31; 
- mulheres no sepultamento e 

na ressurreição: 24, 1 -11. 
- depois temos as mulheres das 

parábolas: a mulher do fermento 
(13,20-21 ), a que perdeu a moeda
jóia (15,8-10) e a viuva importuna 
(18,1-8). 
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IV. Perfil de Cristo no Evangelho 
de João 

Introdução 

• O autor é muito provavel
mente (sem certeza total) o apóstolo 
João. 

• Escrito pelos anos 100. João re
gistra, portanto 60 anos de meditação 
à luz do Espírito Santo. "Evangelho 
espiritual", atualizado criativamente 
pelo Espírito. Aí Cristo fala não de 
modo jesuíno (como nos Sinóticos), 
mas joanino. Nele não encontramos: 
a idéia do Reino de Deus (só em 
3,3.5; 18,36), as tentações no de
serto, o Sermão da Montanha e 
outros Discursos de Jesus (no lugar 
João põe outros discursos: 5; 17; 
etc.), muitas parábolas, muitos mi
lagres (João só tem 7), transfigura
ção, ceia, agonia do horto, etc. 

• Escrito na Ásia Menor (Éfeso) 
e dirigido a leitores instruídos, in
fluenciados pela gnose (== doutrina 
da salvação pelo conhecimento). 

Cristologia de João 

1. Jesus é o que há de mais 
vital: Ele é a VIDA 

• O Ev. de João é o mais 
cristocêntrico de todos. Os Sinóti
cos falam mais do Reino: João se 
interessa mais com o Senhor do Rei
no. Nele Jesus aparece como o llni
co e absoluto. Tudo o que é vital na 
vida do ser humano João o aplica a 
Jesus: 

- a Vida: 11,25 ("Eu sou a Res
surreição e a Vida"); 16,5 ("Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida"). É Ele 
que dá a "água" da vida - o Espírito 
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Santo (cap. 4 e 7); 
- o Pão: 6,35,48; 
- a luz: 8, 12; 12,34-36 e 46; 
- Outras figuras de Jesus: Por-

ta (10,7.9), Videira (15,1.5), Pas
tor (10,11.14). Rei (18,37; 12 vezes 
aparece esse tema). 

• Jesus é o Juizo: quem o aco
lhe pela Fé já tem a vida e não é con
denado: quem o rejeita, já rejeitou a 
vida e a salvação. É a "escatologia 
realizada"; o fim já se dá agora (cf. 
3,18-21; 13,31-32, etc.). 

• Por isso Jesus, obrigado a to
mar posição, cria divisão (7,43; 
9,16.41; 10,19). Em João temos 
o dualismo ético (não metafísico, co
mo na gnose): luzes/trevas, vi
da/morte. 

2. Jesus é o Filho de Deus: 
Ele é Deus 

• Ele é chamado "Filho" por 23 
vezes e chama a Deus de "meu Pai" 
por 35 vezes. No tempo de João a 
idéia de divindade de Jesus já era 
adquirida. Jesus está em comunhão 
única com o Pai. Forma uma coisa só 
com ele (10,31: "Eu e o Pai somos 
um"). Assim pode dizer: "Quem me 
vê vê o Pai" (14, 9; cf. 12,45). "Meu 
Senhor e meu Deus" - exclama To
mé (20,28). 

• Notar também quantas vezes 
Jesus usa a fórmula "Eu sou" (a Vi
da, o Pão, a Luz, a Porta, etc.) que 
lembra o nome de Yahweh ("Eu sou 
Aquele que é"). E até em forma ab
soluta: "EU SOU" (8,24.28.58). 

• Contudo, ele é sempre "o Fi
lho" numa relação de dependência e 
obediência ao Pai. Por isso "nada faz 
sem o Pai" (cap. 5, esp. v. 18 e seg.). 

• Os milagres de Jesus em 
João (semeia) apontam para Jesus, 
enquanto que nos Sinóticos (dyna
meis) apontam para o Reino (embora 
não se contraponham). Eles são os 

sinais de sua glória (2, 11; 11,4; etc.). 

• O Cristo de João é todo irra
diante de grandeza divina (muito 
mais que em Lucas). Ele é o "Rei 
oculto", mesmo processado diante 
de Pilatos, ao qual responde com a 
mais alta majestade (18 e 19), e mais 
ainda a cruz. O Crucificado de João 
não é osupliciado, mas o entroniza
do, o "elevado" (3,14; 12,32). Mais 
que nos milagres, é aí que brilha a 
glória de Jesus (13,31-32; 17,4). Para 
João, a cruz == trono. 

• Mas a humanidade de Jesus 
não é anulada pela sua divindade. 
João procura sempre manter o laço 
íntimo de união entre as duas. "E o 
Verbo se faz Carne" (1, 14). E como 
"carne" Jesus: 

- sente cansaço (4,6); 
- tem amizade (11,5); 
- experimenta comoção e choro 

(11,35-38); 
- perturba-se por Judas (13,21 ), 

pela "hora" da paixão (12,27), etc. 
• Esse pensamento sintético se 

mostra também na questão dos si
nais/Mensagem (ex. cap. 9) e dos 
sacramentos/Espírito (cap. 3 e 6). 

Em João esses dois níveis são 
indissolúveis: sempre vão juntos. 

3. Jesus é o grande Revelador: 
Ele é o VERBO feito Carne 

• Os destinatários de João eram 
particularmente os "gnósticos" da 
Ásia Menor - que apreciavam um 
conhecimento secreto (hermetismo) 
como via de salvação. João lhes 
apresenta Jesus como o verdadeiro 
Mestre gnóstico, que conhece a Ver
dade e a revela ao mundo. 

• "A Deus ninguém nunca viu. O 
Filho Unigênito que está no seio do 
Pai foi quem no-lo deu a conhecer" 
(1,18). Cristo é o grande Revelador 
do Mistério de Deus. É o "Ilumina
do" e o Iluminador por excelência. 

• Por isso Jesus aparece como a 
"Luz do Mundo" (cap. 8 e 9); como a 
"Porta" ou o "Caminho" para a Ver
dade e a Vida (10 e 14). 

• Cristo é o "Enviado"; 10,36, 
etc.). Ele é a face desvelada de Deus: 
"Quem me vê vê aquele que me en
viou" (12,45). 

• Isso se dá através da Palavra 
(7,16-17), dos "sinais" (milagres) 
(12,37) e sobretudo da "exaltação" na 
Cruz/Ressurreição (8,28). A Cruz as
sinala o grande meio-dia da Revela- · 
ção. É a "hora", preparada e espera
da (2,4; 8,20; 12-23.27). 

• Qual é resposta dos seres hu
manos a esse Cristo que é a Vida, o 
Filho de Deus e o Revelador? Ela se 
resume nestas duas relações: fé no 
Cristo (para cima) e Amor aos ir
mãos (para os lados). 

12 A FÉ, como atitude dinâmica 
de entrega e seguimento. A fé é o 
seu único caminho de acesso à Vida. 
"A obra de Deus é que creiais no seu 
Enviado" (6,29). O objetivo final do 
evangelho de João é justamente es
te: "Estes sinais foram contados para 
que vós CREIAIS que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que 
crendo, tenhais a VIDA em seu no
me" (20,31: primitivo último versí
culo do Ev. de João; depois veio o 
apêndice do cap. 21: aparição na 
beira do lago). 

22 O AMOR FRATERNO. Ver 
13,34-35 e 15,12-17: "Amai-vos uns 
aos outros". Isso especialmente na 
forma de serviço (cf. lava-pés: 13). 
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V. Perfil de Cristo no 
Apocalipse 

Introdução 

• Escrito provavelmente no 
tempo do imperador Domiciano (81-
96), violento perseguidor dos cris
tãos, porque estes se opunham ao 
culto imperial (adoração do Impera
dor e dos deuses romanos). 

• A linguagem do Apocalipse (= 
Ap) é toda tecida de simbolismo. 
Sua mensagem central é infundir 
a certeza da vitória final de Cristo 
e, com ele, de seus seguidores. A 
palavra "vencer" aparece ai 15 vezes. 

Cristologia do Apocalipse 

1. Jesus é o Pantocrátor 
(Ap 1,5-8) 

• Logo no início, Jesus é apre
sentado em alguns de seus atributos 
mais importantes: 

- "a testemunha fiel" (viJ per
feitamente o Plano de Deus e pode 
revelá-lo, mesmo a preço do sangue 
- o martlrio), 

- "o primogênito dentre os 
mortos" (o Ressuscitado); 

- "o Príncipe dos reis da terra' (o 
Exaltado); 

- o Redentor sacrificado (v. 5); 
- o Juiz Universal, que virá para 

o Julgamento (v. 7); 
• O v. 8, onde se fala do Panto

crátor (= todo-poderoso), se refere 
precisamente a Deus Pai. Mas a tra
dição cristã, como se exprime nos 
mosaicos bizantinos, viu Cristo no 
Pantocrátor. Assim temos as impo
nentes figuras de Cristo Patocrátor 
nas absides de muitas catedrais céfe-
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bres, como a Basílica de Santa Maria 
Maior, a de S. Paulo-fora-dos muros, 
etc. De fato, como veremos, Cristo no 
Ap aparece sempre sob figuras vi
gorosas e triunfantes. 

2. Jesus é o Filho do Homem 
glorioso (1,9-20) 

• Ele aparece no meio dos "sete 
candelabros de ouro". São as igrejas 
particulares, em sua totalidade (= 
sete). Cristo "caminha no meio" (2, 1) 
de suas comunidades perseguidas, 
para lhes infundir alento. 

• "Filho do Homem" alude à 
misteriosa figura de Dn 7, que vem 
sobre as nuvens do céu. É o Messias 
rei e juiz do mundo. Seu aspecto era 
tão impressionante que o Vidente de 
Patmos "cai como morto". 

- túnica longa até os pés = sa
cerdote; 

- peito cingido com cinturão de 
ouro= rei; 

- cabelos brancos como fã ou 
neve = eternidade; 

- olhos como chamas de fogo = 
vê tudo; 

- pés de bronze = firmeza; 
- sete estrelas na mão direita 

= todas as igrejas; 
- espada saindo da boca = pala

vra de Deus (Hb4,13; Ef6,17); 
- rosto como o sol = majestade. 
• Auto-apresentação cristológica: 

"Eu sou o Primeiro e o Último, o Vi
vente, estive morto ... Tenho as cha
ves da morte ... " (v. 18). O Vencedor 
da morte anima os estraçalhados da 
perseguição. Ele é o Vivente Eterno. 
Que dá aos vencidos de hoje a ga
rantia da vitória. 

• Em Ap 14, 14-16 aparece de 
novo a figura do Filho do Homem, 
mas já com função escatológica, isto 
é, a de realizar o julgamento final do 
mundo, representado como uma co
lheita (também em Mt 13,36-43). 

3. Jesus é o Cordeiro imolado e 
vencedor (cap. 5). 

• Essa figura aparece num mo
mento patético do Ap.: frente ao 
choro de impotência e desolação ,do 
Vivente, aparece o Cordeiro, que abre 
o "Livro do Destino do Mundo". É o 
Revelador e Executor do Sentido da 
História. Ele é Redentor, Mediador e 
Senhor da História. 

• Cordeiro: lembra o Cordeiro 
pascal, cujo sangue salvou os He
breus da destruição (Ex 12) e a figura 
messiânica do Servo sofredor, com
parado a um Cordeiro (Is 53,4.7). 

• Notar que o Cordeiro está "no 
meio do trono", participando da so
berania divina do "Sentado" (Deus 
Pai) (v.6). 

• Notar também que o Cordeiro 
"estava de pé" e ao mesmo tempo 
"degolado". É vitorioso (ressuscita
do) e imolado na cruz (estigmas). 

• Outras referências no Ap. 
- 7,14: "(Os salvos) alvejaram 

suas vestes no sangue do Cordeiro"; 
- 7,17: Cordeiro-Pastor: "Ele os 

conduzirá para as fontes ... "; 
-14,1-5: Apoteose do Cordeiro e 

dos 144 mil Resgatados da terra; 
-17,14: O Cordeiro, junto com 

seus fiéis, vence os Perseguidores; 
- 19,7-9 e 21,2.9: As núpcias do 

Cordeiro com a No(i)va Jerusalém; 
- 21,22: Cordeiro: o grande 

Templo vivo da nova Jerusalém; 
- 22, 1: Cordeiro: Fonte de vida 

eterna para os Eleitos. 

4. Jesus é o Messias do cetro 
de ferro (12,1.5) 

• Alusão ao salmo messiânico 
2,9. O "cetro de ferro" é um símbolo 
duro: indica a soberania absoluta do 
Messias sobre os povos (cf. 2,27 e 
19,15). (Em 6,10 Deus é chamado 
"Déspota santo e verdadeiro"). 

• Notar o contraste entre a 
enormidade e força do Dragão e a 
fraqueza da Mulher grávida e do 
Messias-Criança. Mas o Todo-Po
deroso está com esses: este é "arre
batado junto de Deus" (v. 5) e Aque
la, protegida (vv. 6,13-16). (Não es
quecer o contexto da Igreja perse
guida). 

• Importa notar que o "Messias 
de cetro de ferro" faz seus seguido
res participarem de seu poder sobera
no (2,26-28: cetro de ferro sobre as 
nações; 3,21: sentar-se no trono divi
no; 20,4: tronos do julgamento, como 
em Mt 19,28: "Sentareis sobre 12 
tronos ... ". Também Ap 22,5. 

5. Jesus é o Guerreiro do Cavalo 
Branco (19,11-21) 

• É a "mais poderosa evocação 
de Cristo em todo o NT" (H.M. Fe
ret). 

• Jesus aqui aparece como 
o Messias vencedor (cor branca = 
vitória), junto com seus seguidores 
(cavalaria branca= invencível). 

• Ele é a Palavra de Deus en
carnada (v.13). Sua arma é a força da 
Palavra de Deus, comparada a uma 
espada. Com ele vence as forças anti
divinas (v. 21; cf. a Palavra extermi
nadora de Sab 18, 14-15). 

• Ele é o Juiz do Mundo (exe
cutor da Cólera divina: v. 15; daí seu 
manto tinto de sangue: v. 13 - san
gue dos infiéis, não de Cristo!), 

• Ele é o Senhor (carrega mui
tos diademas: v. 12 e traz o nome de 
"Rei dos reis e Senhor dos senho
res": v. 16). 

• Ele é o Libertador de todas as 
potências de morte na história: os 
sistemas opressores (besta-fera), as 
ideologias sedutoras (falso-profeta) 
(v. 20) e seus aliados (v. 21 ). 

• Enfim, Ele é misterioso e 
transcendente, como Javé (v. 12), 
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Bibliografia recomendada 

Existe saída? 

Bemhard HAring 

Diante do nõmero cada vez maior de 
separações matrimoniais e do sofrimento 
que produzem, a Igreja é chamada a 
mostrar a sua sabedoria e o seu verda· 
deiro rosto. 

B. Hãring, professor emérito de teo
logia moral, depois de mais de 50 anos 
d~ ensino e ministério, apresenta um ca
minho promissor para a Igreja, nessa 
questão. 

Editora: Edições Loyola - Rua 1822 n!! 
347 - lpiranga • CEP 04216- São Pa~lo
SP-TeL: (011) 914-1922 

Entre o desejo e o 
mistério: novos 
caminhos da sexualidade 

Lucia Ribeiro (Org.) 

Uma abordagem aberta, madura e 
profunda da sexualidade, com perspecti
vas novas para a compreensão de velhas 
questões. 

O lõcido trabalho de Lucia Ribeiro é 
complementado com intervenções de Otto 
Maduro, Carmen Cinira Macedo, Migueí 
Josan e Frei Betto. 

Editora: ISER - Instituto de Estudos da 
Religião - Lad. Glória, 98 • CEP 22211 -
Rio de Janeiro-RJ - Tel.: (021) 265-5747 

Vida, Clamor e Esperança 

Diversos autores 

É o resultado do trabalho coletivo de 
um grupo de teólogos, pastoralista e pes
quisadores sociais da América Latina. 
Pretende ser uma contribuição para a re
flexão dos cristãos depois de 500 anos de 
evangelização nesta parte do mundo. 
Comparecem Beozzo, Comblin, Ubânio, 
Mesters, Gustavo Gutierrez, Jon Sobrino 
Ana Maria Tepedlno, Ivone Gabara, Mo: 
ser, Ciodovis Boff, Betto, Pablo Richard 
Maria Clara Bingemer, Luiz Eduard~ 
Wanderley e muitos outros autores, abor
dando temas de interesse que ultrapas
sam as comemorações ainda recentes da 
chegada dos europeus na América. 

Editora 
Editora : Edições Loyola 
Rua 1822 n!! 347 - lpiranga 
CEP 04216-000 São Paulo-SP 

O Assunto é Casamento 

Diversos autores 

Livro-base para programas de pre
paração ao casamento, agora inteiramente 
revisado, em sua S! edição. Traz orienta
ções didáticas e metodológicas atualiza
das e oferece textos de apoio aos coorde
nadores dessa atividade, cobrindo os 
principais temas que geralmente surgem 
em resposta aos questionamentos e ex
pectativas dos que vão se casar: a pessoa 
humana, o diálogo, aspectos psicológicos 
e biológicos, a afetividade, a sexualidade, 
a maturidade, a procriação, a educação 
dos filhos, o sacramento, o processo de 
adaptação para a vida a dois, o compro
misso social da família, seus direitos 
constitucionais, os aspectos jurídicos e 
demais assuntos de maior interesse. 

Editora 
Movimento Familiar Cristão 
Rua Espírito Santo, 1059/1109 
CEP 30160 Belo Horizonte-MG 
Tel. (031) 222-5842 

Ulll certo lllovilllento ... 

Era uma vez um movimento -
movimento familiar cristão. Seu du
plo carisma o situava na confluência 
de duas vertentes: Sendo um movi
mento familiar era chamado a ocu
par-se com a dinâmica da vida das 
familias condicionadas pelo mundo 
de hoje na América Latina e, em nos
so caso, no Brasil. 

Essa dinâmica familiar está sem
pre tecida por problemas diversos, 
alguns mais graves, outros menos, 
todos eles importantes, todos a exi
gir um esforço de análise que possi
bilite a descoberta de poss!veis cami-

José e Beatriz Reis 

nhos de solução. 
Sem nada perder de sua impor

tância, são os problemas familiares, 
no entanto, na grande maioria das 
vezes, apenas sintomas, conseqüên
cia de problemas mais amplos, de
nominados macro-problemas: pro
blemas sociais, culturais, políticos, 
econômicos e ideológicos; problemas 
derivados de processos de mentali
zação desumanizantes e instrumen
talizantes; problemas criados e culti
vados com carinho pelos meios de 
Comunicação Social, quase sempre 
colocados a serviço do mercado, 
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centro da civilização capitalista ora 
vigente. 

São, os problemas familiares, 
metástases de problemas mais pro
fundos, de problemas mais amplos e 
mais graves. 

Preocupar-se apenas então com 
pequenos problemas familiares, con
siderando-os como problemas autô
nomos, empobrecerá logicamente 
esse movimento, levando-o a agir 
como alguns médicos incompetentes 
que se preocupam apenas em curar 
sintomas esquecendo-se, muitas ve
zes, de investigar e atacar suas cau
sas mais profundas. 

Ignorar no entanto, os proble
mas-sintomas será adotar a polltica 
do avestruz. Sem combater ao mes
mo tempo os sintomas e suas res
pectivas causas, poderá o movimento 
deixar morrer famílias concretas in
capazes, por si mesmas, de localizar 
e analisar as situações que, pouco a 
pouco, as desgastam e destroem. 

E mais: 

Sendo um movimento cristão, 
sem deixar de ser autenticamente 
familiar, deverá esse movimento si
tuar-se dentro do plano salvacional 
de Deus, não de um modo teórico e 
abstrato, mas fazendo suas as linhas, 
hoje, aqui e agora, descobertas e 
propostas pelo Vaticano li e adapta
das por Medellín e por Puebla, para a 
América Latina. 

Isso significa caminhar com o 
povo de Deus, assumindo suas pers
pectivas, seus apelos, seus clamores, 
seu caminhar concreto, seu posicio
namento diante de situações desu
manas, seus métodos de evangeliza
ção. Significa, ainda, assumir atitude 
de conversão contínua, de educação 
permanente, atitude de vigllia cons
tante para poder dizer, no momento 
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oportuno, a palavra exata, a palavra 
profética, de denúncia e de anúncio. 

Processo evolutivo 

No começo de sua caminhada, 
há mais de 40 anos, assumiu o MFC 
uma atitude familista, preocupando
se sobretudo com os problemas
sintomas, com os problemas intra
familiares: convivência afetiva, diálo
go conjugal, planejamento e orça
mento familiar. 

Tempos depois, mais ou menos 
na década de 60, optou o MFC por 
preocupar-se com os problemas ma
cro-sociais, descobrindo-os e identi
ficando-os como fonte de grande 
parte dos pequenos problemas fami
liares. Foram revistos então, paulati
namente, seus objetivos, seus méto
dos e instrumentos de trabalho, si
tuando-se assim o movimento den
tro de uma perspectiva mais ampla. 

Quase ao mesmo tempo desco
briu o movimento seu carisma espe
cificamente cristão e procurou exer
cê-lo, colocando-se no ritmo da ca
minhada da Igreja Latino-america
na. 

Nesse processo evolutivo foram 
ficando mais ou menos esquecidos 
os problemas tipicamente familiares 
- problemas-sintomas que, como to
do sintoma mal curado, alastram-se 
pela comunidade, destruindo muitas 
famílias dentro e fora do MFC. 

Perguntamos então: 

Será impossível ao MFC assumir 
o carisma que lhe é próprio, em sua 
totalidade? Ou será que, para ser um 
movimento cristão precisa deixar de 
ser um movimento familiar? A des
coberta da dimensão macro-social, 
com suas exigências e desafios, le
vará o MFC inevitavelmente a igno-

rar os pequenos, dolorosos, concre
tos problemas intra-familiares? De
nunciar as injustiças, anunciar o 
mundo novo, supõe ignorar os cla
mores das famllias que se debatem, 
que se desestruturam, que se des
mancham, por não encontrarem 
quem lhes estenda a mão? 

Seguia um samaritano pela es
trada que ia de Jerusalém a Jericó. 
Devia ter, na cabeça e no coração 
grandes e importantes problemas 
a resolver, grandes denúncias a fazer. 
Devia talvez estar partindo para 
anunciar algo espantosamente novo. 

Sem esquecer sua missão, parou 
para socorrer, no meio do caminho, 
alguém que havia sido assaltado por 
ladrões. Tomou as medidas necessá
rias, sem perder de vista sua pers-

pectiva global, sem perder o sentido 
de sua caminhada. 

O problema do pobre ferido era 
apenas sintoma da existência de sal
teadores, de homens corruptos e as
sassinos. Mas era um problema que, 
em sí, exigia cuidados especiais. 

Interpretação poética? Talvez. 
Mas a poesia, algumas vezes, 

nos ajuda a encontrar o sentido da 
vida. 

MFC: carismas que não se repe
lem mas se complementam; duplo de
safio que, longe de o empobrecer, 
o faz alargar suas fronteiras, o leva a 
abrir seu coração. Não se trata de re
negar um carisma para aderir ao ou
tro. Trata-se de viver, em totalidade, 
a missão que lhe é reservada na co
munidade latino-americana. 

• Como é ou como vemos o MFC em nossa cidade e Estado? 
• O MFC tem sido resposta ao que dele esperamos? Por que? 
• Estamos comprometidos com a vida e a ação do MFC? 
• O que está sendo feito para que ele cresça? 
• Que ações concretas o MFC realiza? Participamos de algumas de suas 

ações? 
• Que planos temos para o MFC, para que ele possa vir a ser resposta para as 

necessidades de mais famflias de nossa cidade? 
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PARA UMA REUNIÃO DE JOVENS 

Libertação pela fé 
Fernando: - Aquele papo que 

a gente levou sobre Deus e cris
tianismo não acabou, eu acho. 

Maria: - Nós suspendemos a 
conversa pra ter tempo de pensar 
nas coisas que o Pedro estava 
explicando. Ele parou na explica
ção do plano de Deus. Eu acho 
que jã dava pra continuar. Eu es
tou interessado. Ê uma visão das 
coisas diferente do que ensina
ram no catecismo. 

Fernando: - Eu também estou 
interessado. 

Maria: - O Pedro explicou que 
o plano de Deus é a humanização 
do homem. E isso eu jã entendi. 

Joana: - Mas como é que o 
homem vai ser humanizado num 
mundo que só desumaniza? Que
rer humanizar o homem sem mu
dar o mundo é perder tempo com 
papo furado. 

Pedro: - Joana estã certa! Por 
isso, o centro da pregação de Je
sus é o Reino de Deus. O que é 
que vocês acham que é o Reino 
de Deus? Um Reino com trono, rei 
e corte real? 

Fernando: - Pra mim era isso 
mesmo. Mas jã dâ pra perceber 
que é alguma outra coisa, senão o 
Pedro não perguntava ... 

Pedro: - O Reino de Deus é 
uma forma de os homens se rela
cionarem entre si com base na 
justiça e na fraternidade. Ê uma 
realidade que vai sendo construída 
aos poucos. Sempre que se esta
belece a justiça onde antes havia 
injustiça, opressão, dominação e 
desumanização, ar a gente diz que 
houve um sinal do Reino de Deus. 
Sempre que se manifesta alguma 
forma de fraternidade, de amor, 
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onde antes estava presente o 
ódio, a desconfiança, a competi
ção desenfreada, o desrespeito à 
dignidade humana, ar nós dizemos 
que houve um sinal do Reino de 
Deus. 

Fernando: - Mas quando é 
que os cristãos acham que essa 
coisa vai acontecer de uma vez 
por todas? 

Pedro: - O cristão sabe que 
isso vai acontecer, porque é uma 
promessa de Deus. Mas sabe, 
também, que serã uma longa e 
lenta caminhada. E mais: sabe, 
também que o Reino de Deus em 
plenitude só vai se realizar no final 
da história, depois da história hu
mana. 

Fernando: - Depois do fim do 
mundo? 

Pedro: - Não sabemos como 
vai ser o fim da história humana. 
Mas sabemos que vai haver um fi
nal feliz. Essa é a certeza do 
cristão. O Reino de Deus vai se 
realizar plenamente. 

Fernando: - Então... tudo 
bem! Ê só a gente esperar ... 

Carlos: - De braços cruzados, 
não! 

Pedro: - Claro! De braços 
cruzados, não! O Reino de Deus ê 
uma construção que foi entregue 
aos homens. Ele tem que ser 
construído ao longo da história. E 
pelos homens, com a ajuda de 
Deus, é claro. Mas com seu es
forço de todo dia fazer alguma 
coisa por essa construção. O Rei
no vai se construindo com aqueles 
sinais que eu estava dizendo an
tes. Pouco a pouco. 

Carlos: - E você espera que 
com esses sinais, só com esses 

sinais, o mundo vai mudar? Eu 
acho que precisa a gente ir mais 
longe, se meter na política e me
xer com as estruturas. 

Pedro: - Ê verdade. Todo si
nal de justiça e fraternidade jã 
contribui seguramente para que o 
Reino de Deus aconteça desde 
aqui e agora. Mas ê preciso acele
rar essa construção. E existem 
caminhos para isso. A política é 
um dos meios mais importantes. 

Fernando: - Em política eu 
não vou me meter nunca ... Só dâ 
ladrão! ... 

Juca: - Política ê coisa suja! 
Pedro: - Se as coisas não an

dam muito bem na política ê jus
tamente porque tem muita gente 
que pensa como vocês dois. 

Carlos: - Num país como o 
nosso, qualquer transformação pra 
que exista mais justiça, só pelo 
caminho político, Jucal 

Pedro: - E tem muitas manei· 
ras de você se meter na política ... 
Ou no partido político, ou nas as
sociações, no diretório acadêmico, 
no sindicato ... 

Carlos: - Em qualquer lugar 
em que você possa se juntar com 
outra gente que quer as mesmas 
coisas que você. A união vira for
ça política pra mudar o que estã 
errado. Eu acho que é por ai! 

Pedro: - Que é que vocês 
acham? Que é que isso tudo tem 
que ver com o Reino de Deus, 
com cristianismo, fé, Deus, e tudo 
que a gente estava falando? 

Fernando: - Eu acho que en
tendi! 

PERGUNTAS PARA A REUNIÃO: 

• Como você julgaria as opi
niões e atitudes de Pedro sobre 
polftica? E do Fernando? E do Ju
ca? e do Carlos? 

• Qual á a sua própria opinião 
sobre polftica? Quando á que a 
pol(tica serve para a construção do 
Reino de Deus? 

• Que formas de participação 
pol(tica estão ao seu alcance? Vo
cê está disposto a participar? 

• O que você acha que pode
ria fazer concretamente para aju
dar a construir um mundo mais 
justo? Você está disposto a fazer 
alguma coisa, mesmo pequena, 
em favor de quem precisa de vo
cê? O que podemos fazer juntos? 

REFLEXÃO SOBRE A HISTÓRIA 
DA SALVAÇÃO-LIBERTAÇÃO 

"Levantou, então, os olhos pa
ra os seus discfpulos e disse: 

Felizes de vós, que sois po
bres, porque o Reino de Deus vos 
pertence! 

Felizes de vós, que agora pa
deceis fome, porque sereis sacia
dos! 

Felizes de vós, que agora 
chorais, porque havereis de rir!" 
(Lc 6, 20-21 ). 
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ONU convoca mundo 
para salvar crianças 

Relatório de 1992 da UNICEF re
vela que se os países investissem 
apenas mais 25 bilhões de dólares, 
seriam evitadas 13 milhões de mor
tes! 

Mostra que nenhuma peste, en
chente, guerra ou terremoto jamais 
provocou a morte de 250 mil crianças 
em uma semana. Pois a desnutrição 
e as doenças são responsáveis por 
esse número de vitimas infantis to
das as semanas. 

A ONU está convocando todos 
os países do mundo, ricos e pobres, a 
se unirem num esforço mundial para 
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o combate às causas dessa matança 
cruel. 

Atacar o problema de frente de
pende mais da vontade política. Por
que se trata de estabelecer priorida
des nos investimentos dos países. Os 
25 bilhões de dólares necessários 
para salvar essa quantidade fantásti
ca de crianças é uma quantia mo
desta, se comparada com o que o 
mundo gasta em outras coisas me
nos importantes ou inúteis. Só para 
se ter uma idéia: os europeus gastam 
50 bilhões por ano com cigarros! Os 
americanos gastam em cerveja 31 
bilhões anuais e o aeroporto de Hong 
Kong vai custar 23 bilhões de dóla
res. É a quinta parte da divida exter-
na brasileira. · 

E onde morrem esses milhões 
de crianças? Apenas na Somália, 
Bangladesh ou Paquistão? Nada dis
so. Estão morrendo, também, nas fa
velas das nossas cidades, nos sertões 
do nordeste e nos muitos bolsões de 
l'iiiséria do nosso país. 

A causa é sempre a mesma: ab
surdas desigualdades sociais, reces
são e desemprego, falta de sanea
mento básico e de investimentos em 
saúde e educação. 

O combate a essa situação de 
vergonha deve ser a prioridade do 
governo e da sociedade civil, do povo 
que vai descobrindo seus direitos e 
conquistando a sua cidadania. 

(S.&H.A.) 

Leia e assine 

ftt1:t) 
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UMA REVISTA PARA LER 
RELER E GUARDAR 

., 
Peça os numeros 
que faltam 
na sua coleção 
Pedidos de numeros ja editados e 
assinaturas de numeros futuros de
vem ser enviados à Livraria do MFC 
com cheque em cruzeiros equivalen
te a 2 50 dolares para cada exem
plar e 1 O dólares para assinatura . 
dos próximos 4 numeros. 
Livraria MFC 
Rua Esprrito Santo 1059/1109 
30160 Belo Horizonte-MG 
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PERGUNTA pod er ~ ita de outra forma: 
ai a pena lutar ozinho contra 

um mod lo e onôrnico que vem 
de truturando o mundo do trabalho 
e prejudi ando quem trabalha, em especial 
na engenharia e na tecnologia brasileiras? 
O d mprego, o rebaixamento salarial 
e a perda acelerada de direito que atingem os 
engenheiro e outro profi ionais só podem ser 
enfrentados por uma categoria forte e unida. 

Filiar-se ao Sindicato hoje é, 
antes de mais nada, um gesto 
de legítima defesa! 

O SINDICAlü atua basicamente em duas frentes: 
na defesa de direitos trabalhistas e interesses 
profissionais de engenheiros, agrônomos, geólogos, 
geógrafos, tecnólogos, fisicos e matemáticos 
residentes no estado do Rio de Janeiro; e no resgate 
do papel social e transformador da engenharia e 
demais carreiras tecnológicas. 

Quanto maior a participação 
das categorias no sindicato, 
mais fortes são suas ações. 
Além de atender aos assalariados, o Sindicato 
está preparado para apoiar os profissionais 
autônomos com diversos serviços. 

NOS ÚLTIMOS anos, tentou-se 
difundir a idéia de que essa 
história de sindicato, categoria 
e luta estaria superada. 
O moderno seria cada 
um por si, competindo num 
mundo globalizado e dinâmico. 

GASTARAM MUITO papel, tinta, 
tempo de TV e rádio na tentativa de 
afirmar estas características como 
marcas da "modernidade''.. Mas, no 
fim, elas só trouxeram desorganização 
e enfraquecimento para quem trabalha. 

O SINDICATO dos Engenheiros no 
Estado do Rio de Janeiro nunca 
embarcou nessa canoa 
e sempre disse o contrário: só com 
uma categoria organizada é possível 
obter conquistas duradouras. 

CONVIDAMOS VOCÊ a se 
juntar a nós neste esforço 
em favor dos engenheiros 
e da engenharia brasileira. 

É MELHOR para todos. 
É MELHOR para você. 

---* 

---
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PERGUNT pod 
ale a pena lutar oz.inho onera 

um modelo onomi o que m 

utrafonna: 

d truturand o mund do trabalh 
e prejudi and quem trabalha, em pecial 
na ngenharia na t n I gia b ileiras? 
O d nprego, o rebaixan1 nto salarial 
e a perda a elemda d direito qu ating mo 
engenheiro e outro profi ionai ó podem er 
enfrentado por uma ategoria forte unida. 

Filiar- e ao Sindicato hoje é, 
ante de mai nada um gesto 
de legítima defe a! 

OSINDICftJOatuabasicamenteernduasfrentes: 
na defesa de direitos trabalhistas e interesses 
profiSfilonais de engenheiros, agrônomos, geólogos, 
geógrafos, tecnólogos, fisicos e matemáticos 
residentes no estado do Rio de Janeiro; eno resgate 
dopapelsocialetransforrnadordaengenhariae 
demais carreira.5 tecnológicas. 

Quanto maior a participação 
das categorias no sindicato, 
mais fortes são suas ações. 
Além de atender aos assalariados, o Sindicato 
está preparado para apoiar os profissionais 
autônomos com diversos serviços. 

Serviço Jmídico 
• ç- trabalhi tas(pi o alarialdacategoria,periculosidadeetc.), 

correção de aldo do FGTS e apo entadoria (tempo de serviço, 
e pecial e complementar) 

• Con ultoria de advogado especializado 
• A i tência na elaboração e acompanhamento de contratos 
• A i tência Jurídica nas áreas de direito de família, direito comercial 

e direito do con umidor 

Plano de Saúde 
• Plano de Saúde com preços especiai , exten ivo aos fanilliares 

Cursos de apeneiçoamento profissional 
• AutoCAD 2000- básico 2D e avançado 3D 
• Orçamento, planejamento e acompanhamento de obras 
• Outros cursos específicos para construção civil 

Apoioaoprofismonal 
• Assinaturas de revistas especializadas ( consulta no Senge-RJ 

ou desconto na aquisição), livros e vídeos técnicos na área da 
construção civil ( desconto na aqui ição) 

• Escritório do Engenheiro ( com microcomputador, 
fax, impressora e internet banda larga) 

• Cursos em aplicativos do AutoCAD: projetos de arquitetura, instalações 
elétricas, hidráulicas e esgoto, rnaquete eletrônica e cálculo estrutural 

• Tabela de Honorários profis ionais 

• Banco de currículos/ bolsa de emprego 

Convênios com a Caixa Econômica Federal 
• Plano de Previdência da Sasse, seguradora da Caixa 
• Financiamento para aquisição da casa própria 
• Empréstimo para compra de material de construção para habitação 

O SINDICATO dos Engenheiros/RJ se mete em muita coisa. Achamos que 
o engenheiro e os demais profissionais não estão isolados na sociedade e 
que sofrem,juntamente com outras categorias, as conseqüências do sistema 
econômico implantado no país. E o Sindicato se mete nestas coisas há 
muito tempo. Campanhas como as daAnistia,Diretas-Já, Fora Collore 
o Plebiscito da Dívida Externa contaram com a participação ativa do 
Senge-RJ. Hoje, o combate ao desemprego e às privatizações , 
a luta pela reforma agrária, por um modelo econômico justo e a 
contribuição para a construção de um Projeto Popular para o Brasil 
norteiam as ações da entidade. 
Daí a importância da realiz.ação de debates sobre políticas públicas 
nas áreas de energia, comunicação, meio ambiente, transporte, 
saneamento, urbanismo, reforma agrária, dentre outras. 
ALÉMDISSO,produz.irnos o programa "Reage Brasil", exibido na1V 
Comunitária do Rio (Canal 14 da NEI); mantemos uma página 
na Internet com informações exclusivas aos associados e outras 
dirigidas aos demais membros da categoria ( www.sengerj.org.br); e 
editamosmensalmenteoJomaldoEngenheiro,distribuídogratuitamente 
aos associados. POR FIM, temos contribuído com a publicação de livros 
e fitas de vídeo que auxiliem a compreensão dos problemas nacionais. 

e a importância do engenharia 
poro um novo país (bem estor, 
desenvolvimento e justiço social) 



Você pode obter mais 
informações pela Internet 

www.sengerj.org.br 

Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Rio de Janeiro 

Um sindicato de categoria 

Filiado à (-(lj i e à f isen2e 

Avenida Rio Branco, 277, 17º andar 
CEP 20047-900 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: 21.2532-1398 
Fax:21.2533-3409 

e-mail: sengerj@sengerj.org.br 
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No Brasil vinha-se conseguindo asse
gurar uma série de conqui tas legais 
e práticas quanto aos direitos huma

nos econômicos e sociais desde a campanha 
pela Consti tuinte em 1987. Hoje tem-se um 
quadro em que impera a modernidade eco
nômica neoliberal, que promete resolver os 
grandes problema sociais pela inserção do 
país no primeiro mundo. Mas a clamara a 
realidade nacional sobrepõe-se ao discurso 
de modernidade, sobretudo propagado pelo 
governo federal , com um quadro de misera
bilidade da população, de corrupção da má
quina estatal, de fal ta de políticas pública 
condizentes com as necessidades de educa
ção, saúde, moradia, reforma agrária, egu
rança pública e outras políticas bá icas . O 
B rasi I possui um padrão de distri bu.ição de 
recursos extremamente injusto. Segundo o 
Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento (PNUD), no Brasil 20% dos mai 
ricos controlam mai de 64% da renda, en
quanto o 20% mais pobres obrevivem com 
2,5% da renda. 26 milhões de brasileiro vi
vem à margem do desen olvimento huma
no, sem condições núnimas de saúde, edu
cação e saneamento básico e outros serviço 
e senciais. São os excluído do proces o de 
crescimento num país que tem a pior distri
buição de renda do planeta, somente com
parado ao Paraguai. Calcula- e que 7% das 
crianças no Brasil sofram de subnutrição. Por 
outro lado, a produção nacional de grão se
ria suficiente para alimentar uma vez e meia 
toda população brasileira. este entido. o 
quadro de violações aos direito humanos no 
Brasil é amplo e profundo. Amplo, por alcan
çar direitos civis, político , econômico , so
ciais e culturais; e profundo, por encontrar 
grandes óbices à superação das violações. 

É neste contexto que se acredita na re
levância e no caráter mobilizador dos direi
tos humanos na sociedade brasi leira, desta
cando-se a necessidade de articulá-los ao 
debate sobre a problemática do desenvolvi
mento no contexto da globalização. Enfati
za-se assim, a importância dos direitos hu
manos em fu nção do seu potencial de 
contraposição ao caráter impositivo da cha
mada "via única" propagada pelo neolibera
lismo, reforçando a perspectiva dos sujei
tos sociais que pretendem defi nir uma 
estratégia democrática para a reformulação 
do padrão de desenvolvimento desigual, ex
cludente e predatório vigente no Brasil . Es
tas ações indicam caminhos alternati vos 
para o desenvolvimento social sustentável e 
exploram a dimensão positiva da globaliza
ção em termos de ação política articulada ao 
nível nacional e internacional, promotora de 
uma cidadania planetária. 

Foi para se somar a esta luta dos vários 
movimentos sociais e entidades pela digni
dade de vida da população brasileira, neste 

difícil contexto, que foi criada em 2000 a 
FIAN Brasil. Este nome de batismo vem da 
sigla inglesa FoodFirst lnformation & Acti
on Network, que ignifica Rede de Informa
ção e Ação pelo Direito a se Alin1entar. A 
criação da FJAN internacional ocorreu em 
1986 na Alemanha, por um gmpo de ativis
tas em direito humano indignado com o 
quadro cada vez mai estarrecedor de fo me 
e desnutrição no mundo. Hoje, já com pre
sença de membros em mais de 50 paíse do 
mundo nos cinco continentes, a FlA pro
cura denunciar as iolaçõe do direito a e 
alimentar e pres ionar governo bem como 
a comunidade interna ional na bus a de efe
tiva soluções para o problema da fome. 

A FIAN Bra il conta a, no início do ano 
_()()(), com uma coordenação pro isória, qu 
tomou-se, a partir do mês d novembro de 
_OQ0, uma Seção da FIA Internacional. 
Com a fundação da FIAN Bra iL foram re
gi trado eu e tatuto e eleita ua primeira 
diretoria. a im constituída: Diretor Presi
dente: lrio Luiz Conti. Diretora Vice-Pre i
dente: Chri tina K.Jee Wolff, Diretor Finan
ceiro: Franci o Andrade Ro a, para 
uplente do Con elho Di retor: Luciano 

André Wolff e Clecir Maria Trombetta. Para 
o Conselho Fi cal: Verónica Eyng e Nadi r 
Maria Metzner. Ainda para Secretário Geral 
foi nomeado Dieter Metzner. 

A FIAN-Bra il parte do princípio de que 
o direito a e alimentar- intrinsecamente re
lacionado ao direito ao trabalho - é primor
dial e suas violações devem ser denu ncia
das com a me ma ênfase que as demais 
dimensões dos direitos humanos. É nesta 
mudança de ótica que a FIAN-Brasil aposta, 
partindo da compreensão de que a fome e a 
desnutrição são, em primeira instância, re
sultantes da violação do direito a se alimen
tar, ou seja, ão conseqüências da fal ta de 
justiça, e não da falta de alimentos. 

Em seu planejamento para 200 1 a FIAN 
Brasi l definiu como objetivo geral, desen
cadear e participar ativamente de ações que 
visem a promoção o respeito, proteção e ga
rantia dos Direitos Hu manos, com ênfase ao 
direito a se alimentar. 

A partir deste objetivo mais geral foram 
definidos objetivos específicos nos seguin
tes campos: 

- Ações urgentes: Desencadear e fomen
tar a solidariedade internacional nas dife
rentes partes do mundo em relação ao Bra
sil e vice versa , no tocante a casos 
concretos de luta contra as violações do 
direito a se alimentar. 

- Institucional/ Organização: Criar con
dições de consolidação institucional me
diante o fortalecimento da organização e 
a participação ati va em lutas estratégicas 
pelos direitos humanos . 

- Formação: Promover pr ces os de capa
citação visando apro fund ar e ampliar a 
compreen ão e fo rtalecer a luta pelo di
rei to a se alim ntar orno direito humano 
fundam 111al a ser garanlido. 

- Articulação: Participar ativamente de 
campanha e de en adear açõe próprias 
ou em articula ão com parcerias que con
tribuam para a gara111ia do di reitos huma
nos, e pe ialment o d s alimentar. 

- Publicação / Comunicação: Informar 
a s iedade (nacional e internacional) so
bre iola ões de direi to humano , ass im 
omo sobre a onquistas neste campo, 

m ênfase ao di reito a e alimentar. 

A internacionalização das situações de 
iolações d direito a e alimentar é a con

tribuição e pec(fi a da FIAN-Bra il. É nes
te rumo e objetivo que ela orienta eu traba
lho. Nest sentido, a FIAN BRASI L não 
pretende concorrer nem substitu ir ou se con
fu ndir com as tantas iniciaJivas do movimen
to popular. sindical, igrejas, partido ... hoje 
exi tente no Brasil , ma im apoiar e so
mar com e tas iniciativas, que são próprias 
dos mov imentos e entidades. No campo do 
embate comum com as poderosas estruturas 
de poder que - até agora - definem os ru
mos da conj untura global izada, os direitos 
humanos consistem num fa tor de resistên
cia importantíssimo contra a tendência - de 
impacto mortais no que diz respeito às suas 
implicações sociais - mundial de liberaliza
ção do comércio, flexibilização de direitos e 
minimização das esferas públicas de regul a
ção, e confere elemento valio os na cons
tmção de um modelo de desenvolvimento 
que tenha em ua lógica imP, lícita a realiza
ção dos direitos humanos. E este elemento 
e tratégico da temática dos direi to , que, com 
sua contundência - j ustamente por serem 
"humanos" - tem a potencialidade de vir a 
fi nalmente deseq uilibrar as si tuações de pa
tética apatia da "maioria silenciosa" com o 
status quo de profundas desigualdades em 
nível mundial . "Gerar indignação que gere 
ações" , é portan to o enorme desafio que está 
colocado no campo da solidariedade inter
nacional , e que tem na temática dos direitos 
humanos um grande trunfo. 

É dentro desta perspectiva que estamos 
lançando o boletim FOME DE JUSTIÇA 
como um instrumento a mais na divulgação 
desta luta pela realização dos direitos huma
nos em sua integralidade. 

Convidamos a todos e todas a se enga
jarem nesta luta de FIAN. Pois, preci amo , 
a cada dia e cada momento, estar atentos e 
empenhar nossos esforços na busca de solu
ções a tantas e diárias violações de Direitos 
Humanos. 

Por Terra, Trabalho e Liberdade 
Direção da FIAN Brasil 
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Ação pelo Direito a se Alimentar 
Vi/mar Schneider • 

Alimentar-se é um direito humano 

A FIAN é uma rede 
internacional de 
informação e ação em 
favor do direito das 
pessoas e comunidades 
a se alimentar de forma 
adequada e autônoma. 
Neste texto, descrevemos 
brevemente como a 
FIAN entende esta ação 
e em que situações tem 
agido no Brasil. 

A fo me ou s ubnutri ção, ocasio
nada pela ação ou omissão do Es
tado, é uma violação dos direi
to humanos, em especial do di

reito a se alimentar. As inte rvenções da 
FIAN acontecem em especial nas situa
çõe de violação deste direito. A FIAN 
atua em defesa do d ireito à terra e ao 
trabalho dos trabalhadores sem terra, in
dígenas, atingidos por grandes projetos, 
comunidades ex trati vistas, ribe irinhos, 
trabalhadores urbanos, etc. 

Aos direitos humanos correspondem 
obrigações, cujo titular primeiro é o Esta
do. O Estado está obrigado a respeitar, pro
teger e garanti r estes direitos aos bras ilei
ros . Desta form a, as intervenções da FIAN 
são um protesto dirigido fund amentalmen
te às autoridades do Estado brasileiro, em 
seus di ferentes níveis. 

As intervenções da FIAN têm sua base 
legal no direito internacional , em especial , 
no Pacto Internacional dos Direitos Econô
micos, Sociais e Culturais. Este Pacto de
termina o direito a toda pessoa a estar livre 
da fo me, o direito a alimentar-se como sen
do inseparável do direito ao trabalho e o 
direito de todas as pessoas à autodetermi
nação e à li vre disponibilidade de seus re
cur os naturais. O direito a alimentar-se é o 
direito de acesso aos recursos produtivos 
(terra, água) e ao trabalho. 

As ações da FIAN acontecem na forma 
de ações urgentes, missões investigadoras no 
local , campanha internacionais, educação na 
área do direito à alimentação e pressão junto 
à Organização das Nações Unidas (ONU) e 
outros organismos internacionais. Em segui
da, trazemos alguns exemplos ba icamente 
do primeiro tipo de ação da FlAN. 

Crianças brasiguaias na fila do leite, Anambaí-MS 

Ações Urgentes 
As ações urgentes acontecem em situa

ções de violação do direito a se alimentar 
em que o grupo atingido solicita uma inter
venção internacional. Nestes casos, com base 
em infonnações precisas, a rede de colabo
radores e membros da FlAN escrevem car
tas de protesto às autoridades responsáveis. 
Com base no direito internacional, lembran1 
às autoridades suas obrigações e solicitam 
uma solução para o problema. Esta situa
ções são acompanhadas pelo Secretariado In
ternacional da FIAN, com freqüência em 
conjunto com algum grupo da FIAN, até que 
se chegue a uma solução positiva. 

As intervenções da FIAN no Brasil têm 
dedicado especial atenção à garantia do di-

rei to de aces o e controle da terra por parte 
dos camponeses sem terra, das populações 
indígenas, dos atingidos por grandes pro
jetos, e dos extrativistas. 

A FlAN tem feito sucessivas interven
ções em virtude dos despejos, perseguições 
e assassinatos contra trabalhadores sem ter
ra e a falta de implementação de um proces
so de reforma agrária que garanta o direito a 
se alimentar ao sem terra no Brasil. Para a 
FIAN, a realização da refom1a agrária no 
Brasil é medida indispensável para solucio
nar a situação de violação do direito a se ali
mentar, que atinge 4,6 milhões de famílias 
de sem terra brasileiras. Neste sentido, a 
FIAN tem dado ênfase à intervenção diante 
das sucessivas violações de direitos humanos 
contra trabalhadores sem terra, que ocorrem 3 
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no estado do Paraná. Um grupo da FIAN do ;,;A"l~".;.".;.~,;;;cP.;,T.;.N';;;'c;;;i""'.;.";....-------------------------
sul da França está acompanhando esta situ-
ação, com atenção especial para a luta dos 
sem terra pela desapropriação da fazenda La-
guiche. De igual modo, a FIAN vem fazen-
do intervenção de fom1a crítica ao progra
ma Cédula da Terra e Banco da Terra, por 
meio do qual o governo procura, com apoio 
do Banco Mundial, implementar um supos
to processo de reforma agrária baseada no 
mercado. Ou eja, o governo busca e des
responsabilizar de sua obrigação de fazer re
forma agrária, ao invés de aplicar o in tru
mentos constitucionais que tem à dispo ição. 

A problemática envolvendo a demarca
ção das terras indígenas e suas conseqüên
cias para o direito a e alimentar no Brasil, 
também tem sido alvo de intervenções da 
FIAN. O Estado brasileiro falha com sua 
obrigação de proteger e cumprir o direito a 
se alimentar das comunidade indígena , 
arrasando deliberadamente o proce o de de
marcação das terras, em vinude da pressão 
exercida por grupos econômico que bu -
cam anular o direitos dos povo indígenas. 
A FIAN tem intervido, por exemplo, em fa
vor dos povos indígenas em Rapo a/Serra 
do Sol, em Roraima. Os 10.000 indígenas 
das comunidades Macuxi. Wapixana, Tau
repang e Ingirikó sofrem invasão de suas 
terras e violências por parte de fazendeiros. 
Eles necessitam de uma área contínua de 
terra para poder vi ver segundo eus costu
mes tradicionais. O Estado deu início ao pro
cesso demarcatório, porém tem adiado o re
conhecimento legal , em função da pressão 
dos fazendeiros, que invadiram suas terras e 
do governo estadual. 

A FIAN tem se dedicado ainda à pro
blemática das comunidades atingidas por 
grandes projetos, como a con trução de hi
droelétricas. Um exemplo disso são os mo
radores das ilhas do lago de Tucuruí, no Pará, 
atingidos pela construção da barragem de 
Tucuruí. Em razão da violação do direito a 
se alimentar ocasionada pela construção da 
barragem, a FIAN apóia a luta dos 6.000 ri
beirinhos, camponeses, indígenas pela cria
ção da Reserva Extrativista de Tucuruí. 

Finalmente, ações internacionais da 
FIAN tem acontecido ainda nos casos de 
comunidades que dependem do extrativis
mo para sua sobrevivência, porém não tem 
assegurado o acesso e controle sobre os re
cursos naturais. Por exemplo, a FIAN tem 
apoiado a Juta das 300 famílias da comuni
dade de Ciríaco, no Maranhão, pela desa
propriação e regularização da Reserva Ex
trativista do Ciríaco. A reserva foi criada pelo 
decreto presidencial 534, em 1992, porém 
nunca implantada. As farrn1ias que residem 
nessas terras têm como base de sustentação 
familiar a extração do babaçu, que, além do 
potencial energético e alimentar, é também 
fonte de renda destas. O acesso da comuni
dade aos recursos naturais é ameaçada pela 
ação de fazendeiros. Esta situação vem sen
do acompanhada por um grupo da FIAN em 
Munique, na Alemanha. 

· Cooperante do Programa de lnterr,[Jmb10 entre 
a Comissão Pastoral da Terra e a FIAN, 
trabalhando atualmonle no Secretariado 

lnternac,onal da FIAN em 'lu,d.Jlberg, 

,. 

A FIAN Internacional conta com 
membros e grupos espalhados em 
mais de 50 países nos 5 continentes, 
sendo que em alguns deste países os 
membros se estruturam sob a forma 
de seções ou coordenações (seções 
em fase de formação). Assim, a FIAN 
possuí hoje 12 seções formadas, na 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Fi
lipinas, Honduras, Índia (Bengala do 
Oeste e Tamilnadu), México, Norue
ga, Filipinas, Suécia e Suíça, e conta 
ainda com 7 coordenações. 

A Secretaria Internacional da FIAN 
fica na cidade de Heidelberg, Alema
nha, e se estrutura em Departamentos 
de Organização e Pesquisa, Campa
nhas e Lobbying, lnfom1ação e Inter
venção e Finanças e Administração. 

A instância máxima deliberativa 
da FIAN é o Conselho Internacional 
que reúne representantes das seções 
e coordenações e se reúne a cada dois 
anos. É este Conselho Internacional 
que elege o Comitê Executivo Inter
nacional, que se reúne 2 vezes por 
ano. O atual Comitê Executivo Inter-
nacional é composto por Lisa Fredri
ksson (Suécia), presidente; Carlos 
Hayos Tello (Canadá), vice-presiden
te;- Georg Nãger (Estados Unidos) te
soureiro, e pelos demais membros: 
Biplab Halim (Índia), Margot lgland 
Skarpeteig (Noruega), Luz Lozoya Lo
zoya (México), Marie Perón (Bélgica), 
Irmã Nida Pineda (Filipinas), e Marvin 
Ponce Sauceda (Honduras). 

A cada dois ano , naqueles anos 
em·que não há reunião do Conselho 

., I 

.. 

Internacional, a FIAN realiza a cha
mada "Conferência Internacional Bi-
enal" em torno de um tema específi
co. Em 1997 o tema foi "Rumo à 
Campanha Global pela Reforma Agrá
ria", em 1999 discutiu-se a "Missão e 
Visão da FIAN", e na próxima Confe
rência a realizar-se no mês de outu
bro de 2001, na Índia, o tema será 
"Renda Mínima- Salário Mínimo" (vide 
informe específico a respeito neste 
boletim). 

Para qualquer informação, con
sulte os Secretariados Internacional 
e Nacional da FIAN nestes endereços: 

Caixa Postal 102243 
D-69012 - Heidelberg 
Alemanha 
Tel: 00xx 49 6221 830 620 
Fax: 00xx 49 6221 830 545 
e-mail: fian@fian.org 
web: www.fian.org 

FIAN BRASIL - Rede de Informação 
e Ação pelo Direito a se Alimentar 
Rua D, n. 103 (Antiga Rua da Man
gueira), Bosque da Saúde 
78050-200 - Cuiabá - MT 
Caixa Postal 3239 
78060-200 - Cuiabá - MT 
Fone/fax 0(xx) 65 642 5931 
e-mail: fian.br@zaz.com.br 

Conta Corrente: 
FIAN Brasil 
Banco do Brasil 
Agência: 1216-5 
Conta corrente: 18.562-0 
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Globalização e Direitos' <; . · 

Michael Windfuhr • 

Na maioria das definições de 
"globalização" atualmente uti
li zadas, é descrito um proces
so de crescente entrelaçamen

to econômico, politico e cultural em ní
vel mundial, o qual traz como conseqü
ê nc ia profundas transformações nas 
condicionante exteriores, tanto da polí
tica nacional como da internacional. Dis
cute-se acaloradamente sobre a velocida
de, o a lcance e a novidade desse 
processo. Porém, em geral, parece ser 
indiscutível a conclusão de que, em vir
tude da cre cente interdependência eco
nômica entre Estados e outro atores, as 
estruturas de regulação pública, tanto em 
nível nacional como internacional, estão 
submetidas a uma pressão para se adap
tarem. Mudanças nas relações de poder 
entre diversos atores - p. ex., Estados, 
organizações internacionais e atores pri
vados - e, em decorrência disso, a per
da ou a redução da competência dos go
vernos dos E tados Nacionais constituem 
um elemento central. Justamente nessa 
questão está contido o vínculo com a 
implementação dos direitos humanos 
econômicos, sociais e culturais 
(DHESC). Sua realjzação plena exige um 
E tado em condições e disposto a res
peitar, proteger e garantir os direitos con
tidos no Pacto Internacional dos Direi
tos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Por muito tempo, os DHESC desem
penharam um papel meramente secundá
rio na política dos direitos humanos, tan
to em nível nacional como internacional. 
Paralelamente à tradicional classificação 
dos direitos humanos em gerações, se es
tabeleceu e determinou nas discussões 
por algumas décadas, uma compreensão 
de direitos humanos cujo ponto de parti
da, implícito e explicito, era a primazia 
dos direitos civis e políticos. O prinleiro 
argumento apresentado para sustentar 
essa diferença foi o dos altos custos para 
a implementação dos DHESC. Para que 
se possa garantir a todas as pessoas aces
so a alimentação, moradia, educação e 
serviço de aúde, ão necessários inves
timentos maciços e desenvolvimento eco
nômico. Isto, conforme essa tese, somente 
pode ser realizado pelos Estados abasta
dos, enquanto que justamente os países 
mais pobres dificilmente conseguiriam 
implementar esses direitos. Há um segun
do argumento, estreitamente ligado ao 
dos custos, de cunho mais jurídico, que 
trata da natureza dos DHESC. Todos os 
direitos devem er imediatamente aplicá
veis. Porém, os DHESC eriam aplicá
veis apenas a longo prazo e, por isso, de
veriam ser valorizados mais como metas 
políticas do que como direitos. Uma na-

tureza jurídica distinta também é dedu
zida da suposição de que os direitos ci
vis e políticos seriam, antes de tudo, di
reitos de defesa do indivíduo contra 
abusos do Estado, enquanto que os direi
tos econômicos, sociais e culturais ex.i
giri ama intervenção ativa do Estado para 
sua realização, sendo, por isso, também 
denominados de direitos de resultados. 
Porém, uma razão especial para o não 
cumprinlento desses direitos deve estar 
na grande confiança depositada nas teo
rias de desenvolvimento econômico, se
gundo as quais a crescente prosperidade 
traria consigo automaticamente um de
senvolvimento favorável à satisfação das 
necessidades econômicas e sociais bási
cas. Apenas nos últimos anos, impôs-se 
também na política de desenvolvimento 
a percepção de que melhorias nos dados 
nominais dos indicadores de desenvol
vimento econômico não correspondem 
necessariamente ao desenvolvimento so
cial ou redução da pobreza. 

Nos últimos anos, tem de fato, ocor
rido uma mudança de tendência na per
cepção dos DHESC. Ponto de partida 
para essa evolução foi a experiência cres
cente com casos concretos de violação 
dos DHESC, documentados a partir do 
trabalho de Organizações Não Governa
mentais (ONGs) e dos grêmios de Direi
tos Humanos da ONU. Nesses casos, as 
objeções apresentadas acima dificilmen
te se justificam. Naturalmente nem toda 
pessoa faminta, nem toda pessoa analfa
beta é vítima de violação dos direitos 
humanos. Mas os ca os em que a exis
tência de famintos ou analfabetos se deve 
à implementação de medidas inadequa
das ou à falta de medidas por parte do 
Estado é extraordinariamente freqüente. 
Muitas vezes, os Estados estão direta
mente envolvidos quando pessoas são ex
pulsas de suas terras sem indenização, 
quando barracos são arrancados em prol 
de pretenso "desenvolvimento urbano". 

Com freqüência, os Estados também as
sistem passivamente quando agricultores 
familiares são expulsos com violência 
pelos latifundiários ou quando são pagos 
salários com valores bem abaixo do rrú
nimo estipulado por lei. Muitas vezes eles 
utilizam apenas uma fração dos recursos 
disponíveis para garantir às pessoas sem 
renda o acesso aos meios de produção. 
Os exemplos mostram que a antiga con
traposição entre direitos de defesa e di
reitos de resultados não se justifica. Os 
DHESC não obrigam os Estados a nada 
essencialmente diferente dos direitos ci
vis e políticos, a saber: 

1) ao respeito aos direitos humanos, isto 
é, respeito tanto à integridade física, 
como à liberdade profissional ou ao aces
so à terra; 2) à proteção jurídica e polici
al do indivíduo, por exemplo, da sua li
berdade de atuação política, bem como 
da liberdade de aproveitamento econô
mico dos recursos a fim de assegurar seus 
direitos básicos; 3) à intervenção do Es
tado na criação de condições externas 
positivas para a garantia dos direitos hu
manos, ou seja, eliminação de condições 
que os obstaculizam e implementação de 
condições que os promova como, por 
exemplo, medidas que implementem a 
reforma agrária. Os direi tos civis e po
líticos confrontam os Estados com as 
mesmas exigências e também não po
dem ser realizados sem custos. Nenhum 
Estado está em condições de conceder 
imediatamente acesso à terra a todas as 
pessoas, da mesma maneira que não 
consegue estabelecer imediatamente 
uma justiça independente com proces
sos imparciais. Portanto, para a imple
mentação dos DHESC não se trata de 
reavivar ou assegurar um Estado cen
tral provedor, mas sim exigir que este 
cumpra suas obrigações de respeito, 
proteção e criação e garantia das opor
tunidades de participação social e eco
nômica para todos e todas. 

' Este texto faz 
parte de um artigo 
maior do autor 
intitulado "Direitos 
Humanos e 
Globalização", 
publicado na 
Alemanha; a 
tradução ficou a 
cargo de Nélio 
Schneider 

Diretor-Executivo 
deF/AN

lntemacional 5 
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(a) Mutirão de Formação 
com os Clubes de Mães na 
Baixada Fluminense-RJ 

Com o apoio da Irmã Verônica Eying 
e do recentemente falecido Pe. Guilher
me, histórico batalhador pelo direito 
humano ao qual orno muito grato , a 
FIAN Bra il de envol eu atividades de 
formação junto a mai de 50 grupo de 
clube de mãe . Trata- e de uma região 
em que impera a pobreza e a mi éria e a 
exclu ão social e econômica. endo que 
a falta de aneamento bá ico, o pre ária 
acesso ao sistema de aúde. a iolência. 
a falta de trabalho, tran porte urbano de 
má qualidade, entre ário outro aspec
to , caracterizam iolaçõe gritante do 
direitos humano em todas a uas dimen-
õe . No vário etore da Dioce e de 

Nova Iguaçu foram realizado . em no
vembro de 2000, ei encontro com o 
tema "O Direito Econômico . iai 
e Culturai e o Direito a e Alimentar". 
No encontro bu cou- e rela ionar o di
reito previ to no Pacto internacional 
dos Direito Econômi o . Saciai e Cul
rurai na ONU com o direito previ to 
na Con tituição Bra ileira. A repre en
tante do clube de mãe também de
mon traram intere e pelo trabalho da 
FIAN Bra il e em participando da 
açõe e denúncia de violaçõe de direi
to humano . O encontro regionai cul
minaram num grande encontro com a 
presença de mais de 100 mulheres e a 
afirmação do compromisso de todas na 
luta pelos direitos humanos. 

(b) Prossegue a Campanha 
Global pela Reforma Agrária 

Falar da reforma agrária atualmente 
significa falar do aces o à terra às famíli
as de sem-terra e agricultores familiares 
com pouca terra, mas é ao mesmo tempo 

muito mais do que isto. A reforma agrá
ria é um in trumento fundamental para 
alcançar mudança ustentávei nas con
diçõe de vida de campone a e camp -
nese . e onvertê-lo /las em verdadei
ro UJetto do de envolvimento 
econômi o. ocial e polfti o da ocie
dade. reforma agrária implica cm um 
no o modelo para a agricultura e o cam
po do futur e, portanto. diz re p ito a 
toda a o iedade à omunidad inter
nacional. Ela deve partir de um enfoque 
d dir ito humano almejar uma agri
cultura que dê ao agricultores e ag1i
cult ra familiare · contrai obre a t r

emente e a água. para que ele 
m dignidad produzam ali-

mento adio para todo , livre das 
manipula õe gen ' ti a . i to de modo 
u tentável para con ervar os meios de 
ub i tên ia da geraçõe futura . 

Partindo de te entendimento comum 
é que a FI N e a Via Carnpe ina - um 
mo imento internacional que coordena 
organizaçõe carnpone a de diferente 
paí e - em de de 1999 de envolvendo 
conjuntamente a Campanha Global pela 
Reforma Agrária. A tarefa fundamental 
da Campanha é apoiar os movimento 
campone e exi tente que estão lutan
do pela reforma agrária em eus próprios 
paí e , fortalecendo-o internacional
mente, e ainda ajudar o impulsionamen
to de novos movimentos. Desta forma, 
espera-se recolocar a reforma agrária na 
agenda internacional como uma medida 
fundamental para o combate à fome e a 
pobreza no mundo e como elemento fun
damental para um novo modelo de eco
nomia que não exclua as pes oas de seus 
direitos humanos fundamentais. 

Como exemplos de atividades que 
vem sendo desenvolvidas pela Campa
nha pode-se destacar: 

• A con trução de uma Rede de Emer
gência que vem pem1itindo o protesto in
ternacional em casos de violaçõe ao di
reito a alimentar-se ou de repressão ao 
que lutam pela reforma agrária. 

• O exercício de pressão junto às Nações 
Unida , o banco multilatcrai e gover
no nacionais, tanto do Sul como do Nor
te, para que priorizem a reforma agrária 
em suas agendas e revejam as políticas 
vigente ; nc te entido é que foi realizada 
em dezembro de 2000 a Semana de Ação 
Global pela Refonna Agrária, e entregue 
naquela oca ião ao e critórios do Banco 
Mundial em todo o mundo uma petição 
internacional contendo everas críticas à 
política de "reforma agrária de mercado" 
que vem endo apoiada pelo Banco. 

• A realização de viagen de lobbying e 
intercâmbio por parte de delegações in
ternacionai , no entido de pre ionar au
toridades locais e realizar atividade de 
en ibilização da opinião pública em prol 

da reforma agrária; neste contexto, foi por 
exemplo realizada em maio do ano de 
2000 uma viagem de uma delegação de 
FIAN e Via Campesina ao Brasil, visitan
do os Estados do Paraná e Ceará; em ju
lho de 2000 foi realizado em Honduras 
no âmbito da Campanha o Encontro In
ternacional de Sem-Terras; a FIAN Bra
sil também participou uma delegação in
ternacional que conheceu a realidade 
agrária daquele paí e em audiência com 
as autoridades públicas entregou um re
latório are peito solicitando maior agili
dade na solução dos graves problemas; 
em dezembro foi realizada uma viagem 
de uma delegação da CPT e MST à Eu
ropa, visitando a Bélgica, Alemanha, 
França e Áustria. 

No Brasil, a Campanha é desenvolvi
da por FIAN Bra il e Via Campesina em 
articulação· com o Fórum Nacional pela 
Reforma Agrária e Justiça no Campo, que 
reúne movimentos sociais e organizações 
não governamentais engajadas na luta pela 
reforma agrária no País. 
Por Pão, Terra e Liberdade 

(c) Ampliada a Seção Brasi
leira da Plataforma lnterame
ricana Direito Humanos, De
mocracia e Desenvolvimento 

Desde outubro de 2000 a FIAN Bra
sil participa da articulação da Seção Bra
sileira da Plataforma Interamericana Di
rei tos Humanos, Democracia e 
Desenvolvimento (PIDHDD). A Platafor
ma lnteramericana existe desde o início 
dos ano 90, e vem promovendo uma tro
ca de experiências e soma de e forço na 
luta pela implementação dos direitos hu
manos com organizações da sociedade 
civil oriundas de diversos países do conti
nente americano, destacadamente o Peru, 
Equador, Argentina, Chile, Bolívia, Co-
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lômbia, Cuba, Paraguai, Venezuela, entre 
outros. No Brasil, a articulação da Plata
forma vem sendo coordenada nos últimos 
anos pelo Movimento Nacional de Direi
tos Humanos (MNDH). Num momento 
em que a temática dos direitos humanos 
vem ganhando importância estratégica 
crescente no Brasil, especialmente no que 
diz respeito à dimensão dos direitos hu
mano econômico , sociais e culturais 
(DESC), o MNDH tomou a iniciativa de 
ampliar esta articulação. Foi então forma
da uma articulação provisória da Platafor
ma composta por MNDH, FIAN Brasil, 
Centro de Justiça Global, GAJOP, Camis-
ão de Justiça e Paz de São Paulo e FASE. 

A Plataforma deverá contar com um Se
cretariado sediado junto ao MNDH. 

E tão sendo projetadas as seguintes 
esferas de atuação prioritárias para a Pla
taforma nos próximos anos: 

1) Atividades de Âmbito Internacional: 
a) Mobilização e Lobbying em tomo da 
implementação dos Pactos de Direitos 
Humanos por parte do Brasil; em especi
al vai ser dada continuidade ao acompa
nhamento do impacto nacional e interna
cional gerado pela elaboração e entrega 
na ONU em abril de 2000 do Relatório da 
Sociedade Civil Brasileira sobre a Imple
mentação do Pacto Internacional dos Di
reitos Econômicos Sociais e Culturais. 
b) Esforço em trazer relatores especi
ais da ONU para o Brasil, que tratem 
sobre diferentes temas ligados ao di
reitos humanos. 
e) Acompanhamento e Lobbying duran
te a se ões da Comi ão de Direitos 
Humanos da ONU, em Genebra. 

2) Realização de Campanhas Anuais 
no Brasil em torno de temas que não 
sejam normalmente associados à temá
tica dos DESC (por exemplo salário 
mínimo, renda mínima, pobreza extre
ma, relações trabalhistas, moradia, ali
mentação, etc.). 

3) Monitoramento da Implementação 
dos Direitos Humanos no Brasil: 

a) Acompanhamento do Processo de Re
visão e Aplicação dos Direitos Econô
mico , Saciai e Culturai no Plano Na
cional de Direitos Humanos. 
b} Criação da figura do Relatores (ou 
Relatoras) Nacionai , ou eja, pe oas no 
Brasil especialistas em determinados te
mas ligados à diferentes dimen õe dos 
direitos humanos (econômicos, sociais, 
culturais, civis, político ... ), que organi
zarão processos de consulta nacional so
bre a ituação deste direitos no Brasil, 
sendo que seus resultado erão docu
mentados e apresentados an ua lmente 
num seminário nacional, com repercus
são nacional e internacional. 

4) Formação em Direitos Humanos, 
através da realização de oficinas para 
multiplicadores, a partir de experiên
cias que já vinham sendo desenvolvi
das pelo MNDH. 

5) Seleção de "casos de exigibilidade", 
ou seja, alguns casos e questões exem
plares em nível jurídico nacional e in
ternacional (ONU e OEA) serão tra
balhados na questão da exigibilidade 
ao nível exemplar. Definiu-se que a 
Plataforma elegerá e acompanhará 10 
casos por ano. 

Planeja-se também a elaboração de 
diver a publicações que venham dar su
porte a estas atividades. 

A Plataforma procurará articular suas 
atividades com as de outras redes afins, 
no intuito de somar forças. Trata-se de 
uma iniciativa aberta a todas as entida
des intere sadas em participar. 

(d) Conferência Internacional 
Bienal da FIAN em Calcutá 

No próximo Dia Mundial da Alimen
tação, 16 de outubro, a Conferência In
ternacional Bienal da FIAN será realiza
da pela primeira vez num País do Sul, a 
Índia. A temática possui relevância tan
to para o Norte como para o Sul: Renda 
Mínima - Salário Mínimo. Trata-se de 
um tema que e refere à obrigação dos 
Estados de prover e facilitar as condições 
para garantir a realização plena dos di
reitos humanos para todos e todas. Salá
rios mínimos, que deveriam garantir a 
po ibilidade de ustento de uma fanú
lia, são definidos legalmente em vário 
paí es, mas seu valor é via de regra insu
ficiente. E ua implementação é especi
almente difícil, se não houver alternati
vas de emprego uficiente: o risco de 
perda de emprego dificulta à população 

a reivindicação de melhores salários. Pro
gramas de Renda Mínima tem sido dis
cutidos mundialmente, tanto no Brasil ou 
México como nos Estados Unidos e Eu
ropa. Em alguns países já existem expe
riências práticas com a implementação 
destes programas, como é o caso da Ín
dia. Passos para uma avaliação destes pro
gramas sob a perspectiva dos direitos hu
manos são importantíssimos. Trata-se 
portanto, de um tema central para a FIAN, 
que pretende aprofundá-lo na Conferên
cia de forma a tirar indicativos que a ori
entem no seu trabalho neste campo. 

(e) 5 anos da Cúpula Mundial 
da Alimentação 

Como importante elemento da agen
da internacional de 2001 em tomo da se
gurança alimentar e do direito a alimen
tar-se, será realizado em novembro em 
Roma uma Conferência Internacional 
para avaliar os 5 anos da Cúpula Mundi
al de Alimentação (Roma + 5), realizada 
em 1996. Observa-se que os governos 
não vêm encaminhando em seus países 
os processos de avaliação, como haviam 
se comprometido durante a Cúpula, nem 
estão se mostrando dispostos a estimular 
a realização dessa avaliação, no nível glo
bal. É por isso que várias organizações e 
redes da sociedade civil estão se mobili
zando para este evento, entre elas a FIAN, 
que defende desde a Cúpula a adoção ao 
nível internacional de um Código de Con
duta com relação ao Direito a Alimen
tar-se. O código, já apoiado por 800 
ONGs e entidades internacionais, e apoi
ado por alguns países, deverá servir para 
que os governos o utilizem como um ins
trumento legal para realização do direito 
a e alimentar, incluindo-o nos métodos 
e nos meios de sua efetiva implementa
ção. Cópias do Código em português 
podem ser solicitadas junto à sede da 
FIAN Brasil. 7 
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E você, como pode participar? 

O alcance do trabalho da FIAN depende do empenho essencial
mente voluntário de seus membros, colaboradores e 
colaboradoras. Você pode participar deste trabalho de 
diferentes formas: 

- participando das ações de cartas na luta 
pela implementação do direito a se 
alimentar; 

- contribuindo com o trabalho da FIAN 
através de doações, e desta forma 
ajudando na luta pelo direito humano a se 
alimentar; 

- informando a FIAN BRASIL sobre casos 
concretos de violação do direito a se 
alimentar no Brasil , com vistas a que se 
inicie uma ação internacional para 
contribuir na melhoria da situação; 

- tornando-se membro da FIAN BRASIL, 
o que além de englobar as formas 
anteriores, significa ajudar na construção 
e consol idação da seção nacional. 

----------------------------------------------------------------------------------------------. 
Você deseja participar de alguma forma. da Fian? 

Desde já sinta-se convidado/a e acolhido/a. Por favor 
, preencha os dados abaixo e envie-a à secretaria da Fian 
1 Brasil Ou entre em contato conosco. ., 
' 

' ' ' ' ' 

) Desejo receber mais informações sobre a FIAN e o diretto a 
se alimentar. 
) Quero participar das ações de cartas e campanhas de FIAN. 
) Quero tomar-me membro da FIAN BRASIL (Contribuição anual: 
A$ 30,00) 
) Quero apoiar financeiramente a FIAN BRASIL. 

Contribuirei com a quantia de RS ____ _ 
( ) anual ( ) semestral ( ) ____ _ 

Nome: _______________ _ 

Endereço: ______________ _ 

CEP: 
Cidade: ____________ UF: 

Área de atuação: ____________ _ 
Telefone/Fax: _____________ _ 

t d'b E-mail: 

1 

FIAN BRASIL: 
Rua D, n' 103 (Antiga Rua da Mangueira), 
Bosque da Saúde, 78050-200 - Cuiabá-MT 

Caixa Postal 3239- 78060-200 
Fone/Fax: + 65 6657524 

E-Mail: fian.br@zaz.com.br 

' ' ' ' r 
' • 

1 

' ' ' ' ' ·----------------------------- -- --- -------------------·-··- --------
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angue tem cor. Dor é dor. Lá
e-acolá. Quem tem aqui tem 
lá . Há topo nas pirâmide . 
De lá e de cá. Diamantes, ga
nância , brilhantes , turbantes 
pretos , cartolas branca . Á

guias de ouro. Petróleo. Fundamentalis
mo de lá e de cá. Mercado de santo . 
Deuses do lucro. Elite . Cá, lá e acolá. 
Uma lógica da abundância que abunda 
pro de cima. 

Não há limite , para os de cá e o de lá. 

Intere ses. Papel dinheiro e uma lógica 
que priva. O privado que invade o públi
co. Capital sem fronteiras. Homem que 
tem valor. Livres rico de saúde, de di
nheiro, de educação. Ignorantes, desdenta
dos, maltrapilhos e pre os. ão podem ir 
pra lá. Nem pra cá. 

Não há ju tiça no jogo sujo . O cheiro 
podre que exala não é norte-americano, 
europeu , latino, asiático nem afegão. O 
fedor é global. O global não é ruim. Não 
ao maniqueí mo. A máquina de moer 

não é assassina. Gente é que não pode 
ser triturada. 

Humano. Ser Humano (valeu Veríssi
mo). É preciso gritar por outro jogo, outros 
jogadores, outros juízes, outros estádios. 
Sem milhões de feridos, estropiados, mas
sacrados, explorados encurralados na geral. 
Não ao terror. Não há inimigos. É preciso 
encarar os adversários. Mudar a lógica para 
jogar melhor. Lutar pelo equiHbrio. Para ter 
chance . Não dar chance para a barbárie. 
Nem de lá, nem de cá, nem de acolá. 

". 
Publicação da Editora Publisher Brasil. Editor: Renato Rovai. Arte e edição de imagens: Vander Fornazieri. Editor 
Adjunto: Frédi Vasconcelos. Colaboradores desta edição: Anselmo Massad, Carlos Eduardo Oliveira, Eduardo Ga
leano, Glauco Faria, José Roberto Torero, Luiz Cesar Pimentel, Marco Frenette, Newton Carlos, Nicolau Soares, Pe
dro Biondi, Sueli Carneiro e Zaira Machado. Foto de Capa: Paulo Pepe/Nau Fotográfica. Departamento Comercial: 
Márcia Bravo. Administração e assinaturas: Cibeli Amorim. Publisher Brasil, Rua Bruno Simoni, 170, Pinheiros, São Fõrun 

outro mundo em debate Paulo, SP, CEP 05424-030. Contatos redação : (11) 3813-1836, e-mai l: forum@publisherbrasil.com.br. Assinaturas: 
(11) 3819.8523, e-mail : assineforum@publisherbrasil.com.br. Homepage: www.publisherbrasil.com.br. Fórum Outro Mundo em Debate é uma revista 
inspirada no Fórum Social Mundial. Não é a sua publicação oficial. A divulgação dos artigos publicados é autorizada. Agradecemos a citação da fonte. 

Fórum 3 



Poucos conheciam 
Vittorio Agnoletto quando 
ele surgiu em canais de 
TV de todo o mundo como 
porta-voz e uma das 
figuras de maior destaque 
do Fórum Social 
de Gênova 

emon trando firmeza e co
ragem. ele não e intimi
dou ao denunciar o abu
so da polícia italiana e a 
per eguição aos movimen
tos sociais. Ma não é de 

hoje que esse médico milanês, de 41 ano , 
especializado em Medicina do Trabalho 
está na luta política. 

Vittorio Agnoletto foi, durante boa par
te da juventude, aguerrido líder estudan
til. Mas foi em 1987, quando fundou a Li
ga Italiana da Luta contra Aids (Lila), que 
assumiu de vez sua veia militante em de
fesa da vida e dos direitos humanos. A 
Lila foi a primeira associação na Itália a 
coordenar as chamadas "políticas de re
dução de danos" entre prostitutas e de
pendentes de drogas. Além de ser uma 
das maiores lideranças da área médica na 
luta contra a exploração econômica da 
doença, Agnoletto é hoje uma das refe
rências dos movimentos contra o neolibe
ralismo. Na entrevista a seguir, analisa os 
resultados do Fórum de Genôva, o autori
tarismo do governo Berlusconni e a situa
ção da Aids. 

O saldo de Gênova 
Os resultados de Gênova são dramáti

cos, mas ao mesmo tempo positivos. Dra
máticos porque o Fórum foi associado à 
morte de Cario Giuliani e também porque 
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POR LA 

As nações 
poderosas 
ofereceram 
apenas 

---

milhares de pessoas foram feridas pela po
lícia de Berlusconni (Sí lvio, primeiro mi
ni tro da Itália). Po itivos , porque o movi
mento demonstrou ser muito forte e unido, 
apesar de a direita ter tentado nos divid ir. 
Durante cinco dia , organizamos um fó
rum público semelhante ao de Porto Ale
gre, milhares de pessoas participaram e 
centenas de conferencistas vieram de to
da a parte do mundo, fa lando sobre te
ma ligados à g lobalização, como a luta 
contra a fome e contra a pobreza no mun
do. Infelizmente, em seguida ao início das 
di cu õe , houve os dias de confronto (20 
e 2 l de julho) e os jornais falaram quase 
apena da violência contra as manifesta
çõe , e não dos debates ocorridos no fó
rum público. A liás, esse é um ponto que 
devemo anali ar seriamente: a tremenda 
vio lência por parte da polícia e seu desres
peito às lei e à Constituição italianas. A 
polícia permitiu que centenas de agitado
re violentos - os chamados Black Bloc -
chega sem armados ao centro de Gênova 
e de truíssem tudo , e depois deixou que 
essas pe soa partissem. E tranhamente, 
atacou, espancou e surrou os manifestan
tes pacifistas, que nada tinham a ver com 
o Black Bloc. 

Ação do Black Bloc 
O Black Bloc foi utilizado como instru

mento para atacar uma manifestação pací
fica e acusar seu participantes de erem 
todo violentos. A polícia in eriu, egura
mente, eu homens ne e movimento. A 
própria atuação da polícia denuncia sua 
verdadeira intenção: o Black Bloc chega 
onde e tá havendo uma conferência, uma 
manifestação, e comete todo tipo de ato 
violento e a polícia não faz nada. Depois , 
o Black Bloc e retira do lugar e a polícia 
ataca indiscriminadamente o pacifistas, 
deixando que os verdadeiro autore par
tam em nenhum problema. 

Combate à Aids 
Atualmente existem medicamentos que 

prolongam em até dezes ei ano a obre
vivência do indivíduo, desde o momento 
da infecção até seu desencadeamento. O 
problema é que es e remédio cu tam ca
ro, poi o preço é e tabelecido pelas mul
tinacionais, que se unem e agem como 
grande monopólio. Elas podem agir de sa 
forma porque a Organização Mundial de 
Medicamentos garante a propriedade da 
patente do remédio por até vinte ano . 
Nó , da Li la, no declaramos contra a Or
ganização e pedimos que fos e feita uma 
revi ão de eus regu lamento . Apoiamo 
paíse com po tura emelhante como a 
África do Sul, Índia e o Brasil , em eus 
combates contra esse absurdo. Entretanto, 
os grande paí es não qui eram mudar a 
regras. Por isso, parece-no que a decisão 

tomada pelo G-8 em Gênova, destinando 
uma quantia de dinheiro para a luta contra 
a Aids, foi insignificante. As nações pode
rosas ofereceram apenas migalhas, muito 
pouco, pouquíss imo, recusando mudar 
uma realidade que impede os países po
bres de adquirir medicamentos. Mas te
mos de deixar c laro que a luta não é ape
nas pelo acesso aos medicamentos. Em 
certos países africanos, por exemplo, não 
existe estrutura sanitária nem assistência 
e, conseqüentemente, apenas os remédios 
não vão melhorar muito a situação. É ne
cessário que haja ação mundial de luta e, 
por isso, apoiamos a proposta de criar um 
fundo de assistência à Aids. Mas que não 
seja apenas aquilo que as nações ricas de
ram, que é claramente insuficiente. 

Indústria farmacêutica e patentes 
Se a indústria farmacêutica aceitasse 

baixar o preço dos medicamentos, não se
ria preciso produzi-los sem as patentes. Os 
preços altos estabelecidos pela indústria 
são o grande problema. O argumento uti
lizado é que eles são necessários para ob
ter o dinheiro que financiará as pesquisas. 
Isso não é verdade. De 1999 a 2000, em 
um ano, a Glaxo Wellcome aumentou em 
16% seus lucros. Houve crescimento ab
surdo em seu faturamento. Trinta por cen
to da renda das multinacionais farmacêu
ticas ão utilizados para pressionar os go-

A polícia permitiu que 
centenas de agitadores 
violentos chegassem 
armados ao centro de 
Gênova e destruíssem 
tudo, e depois deixou que 
essas pessoas partissem. 
Estranhamente, atacou, 
espancou e surrou os 
manifestantes pacifistas, 
que nada tinham a ver 
com o Black Bloc 

vemos e os médicos a prescreverem seus 
medicamentos, menos de 20% são desti
nados à pesquisa. A renda das multinacio
nais não depende em nada dos países po
bres. Se es es paí es pudes em produzir 
seus próprio remédio , praticamente não 
iriam interferir no lucros delas. Na Euro
pa , segundo a Confindustria (a organiza
ção que regulamenta o padrões diretivos 
de trabalho), a indú tria farmacêutica, 
dentro da União Européia, é o setor indus
trial que distribuiu mais dinheiro aos pró
prios ac ionistas. Eles não têm nenhum 
motivo concreto para impedir a produção 
de medicamentos nos paíse pobres. 

Oqueéo 

Black 
Bloc 

A violência é encarada 
como uma das táticas para 
tornar visíveis seus ideais 

e o alvo predileto 
é a polícia 

Uma invasão. Pessoas feridas , compu
tadores destruídos, objetos espalhados 
por todo lado. Esse foi o saldo da ação po
licial na sede do Centro de Mídia do Fó
rum Social em Gênova. O motivo da inva
são: membros do Black Bloc detidos em 
manifestações anteriores teriam indicado 
que o lugar seria um abrigo de armas . Es
sa foi uma das muitas ocasiões em que os 
violentos anarquistas do Bloco Preto fo
ram usados como pretexto para ataques a 
todos os movimentos antiglobalização. 
Mas, afinal, quem é esse Black Bloc? 

Eles não se definem como uma organi
zação . Preferem se assumir como ativis
tas com tendências anarquistas que se 
encontram eventualmente em manifesta
ções contra o neoliberalismo e a globaliza
ção . A violência é encarada como uma 
das táticas para tornar visíveis os seus 
ideais e seu alvo predileto é a polícia. En
carados como "cães de guarda dos ricos e 
poderosos", os policiais seriam a verdadei
ra "face violenta do capitalismo". 

Apesar do nome, nem mesmo o preto é 
cor obrigatória, embora seja recomenda
da. Quanto ao uso de máscaras, há polê
mica no movimento. A maioria usa e a de
fende para manter o anonimato. Na visão 
desse grupo o uso da máscara evita o sur
gimento de líderes carismáticos que pos
sam tomar conta do movimento e serve 
também de proteção contra policiais infil
trados . Os que se contrapõem ao uso de 
máscaras alegam que suas ações deve
riam ser motivo de orgulho. 

A não-identificação dos integrantes tem 
facilitado a infiltração de neofascistas, co
mo denuncia o ex-comandante da polícia 
italiana Francesco Colucci. Acobertados , 
aproveitam o anonimato para praticar as 
suas próprias ações. Em desacordo com 
os ideais que o grupo diz defender. 
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Caráter propositivo do Fórum 
Acredito que nós não podemo no limi

tar a continuar perseguindo o vértice in
ternacionais, como o G-8 e Fórum de Da
vos. Devemo decidir, como movimento, a 
nossa agenda, e não deixar que as in titui
ções upranacionais a decidam por nó . 
Para que i so ocorra, é importante ubli
nhar o caráter propositivo do Fórum Social 
e não apenas de conte tação. Em Gênova. 
por exemplo, não no limitamo a atacar e 
a apontar os ponto negativo . ma tan1-
bém apresentamo propo ta como por 
exemplo, o impo to sobre o PIB do paí e 
ricos, que geraria renda a er de tinada ao 
paíse mais pobre , a im como o cancela
mento da dívida de a naçõe . Tenho cer
teza de que, na Europa Ocidental e em ou
tros paí es, e con eguim10 explicar bem 
a no a proposta e formo ba tante 
claro , podemos nos tornar maioria. 

Era Berlusconni 
O governo Berlu conni ignifica um re

torno a forte autoritari mo. o meu ca o 
específico utilizou mecani mo de exclu
são da comunidade científica que não era 
usado de de a época do fa ci mo. Com i -
o, não quero dizer que o governo Berlu -

conni é fasci ta. Ma é bom lembrar que 
ele governa junto com um partido que, até 
poucos anos atrá . ba eava- e abertamen
te no fa cismo. ão devemo no e que
cer de que o vice-primeiro-mini tro, Gian
franco Finni, é ecretário-geral da Aliança 

acional - partido que se chamava Movi
mento Social Italiano, herdeiro do fa ci -
mo - e, durante o Fórum de Gênova, par
ticipou conjuntamente das ações operati
vas das Forças Am1adas. Isso, pela Cons
tituição Italiana, não é aceitável, porque 
os políticos ão uma coisa e, as Forças Ar-

Tele/fax: 55 {11) 3141-9673 

Perseguição pessoal 
O go erno pr ur u d mon trar qu o 

mo imento do Fórum o ial era d ap -
na um pequeno grupo de agitadore io
lento . ma não con eguiu. Então, iniciou 
uma forte repre ão. que não é apena 
aquela o orrida na Praça de Gêno a. Eu, 
por e ·emplo, como médico e pre idente 
da Liga Italiana para a Luta contra a Aid 
era há oito ano membro da Comi ão pa
ra a Luta contra a Droga e também 
membro da Comi ão para a Luta contra a 
Aid . Participava dela devido a méritos 
científico , por ter realizado pe qui a no 
campo da Aid e publicado vários artigo 
em revi tas especializadas. Contudo, fui 
afastado de minhas funções, em ambas as 
comis ões, não por er incompetente no 
plano profissional , mas simple mente por
que não compartilhava das po ições polí-

e-mail: ilatina@uol.com.br 

-------+-----

uma oi a graví -
nt u ap na du-

i m , quando 
tar 

pr xim , 
na para atingir qualquer alvo antagônico, 
ind pendentem nte de er ou não re pon-

1 p lo at ntado . E temo que i o le
neo liberai do mundo a 

r tringirem ainda mai o paço demo
cráti o . Por mplo , um importante co
m ntari ta italiano, um jomali ta influente 
na Itália, ontem me mo declarou que exi -
te mai de um culpado por tudo o que 
ocorreu, in inuando que há um elo de li
gação entre o antiamericani mo do movi
mento antiglobalização e aque le atenta
do. Acredito que e sa eja uma declaração 
graví ima e que pode contribuir para au
mentar o clima de repres ão. 

Boa vontade com o terrorismo 
Acho que i o é um erro, creio que de

vemo condenar intensamente o atentado 
ocorrido na América. E claro que se uma 
parte da e querda não condena es es aten
tados facilita a repre ão e motiva a direi
ta a justificá-la. Não há acordo com o ter
rorismo. Leva apenas à e tagnação dos es
paço democráticos e funciona somente 
como agressão aos movimentos de mas a, 
que pregam a democracia e a paz. 

internet: www.imagenlatina.com 
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E FHED I \ ' \SCO\ CELOS 

oer 
nte 

m 1 hora ga ta
e em arma o 

equivalente ao 
alário de 86.400 

trabalhadore . 
Aproximada

mente 25% do cientistas do 
planeta dedicam-se à investi
gação militar. Preparar um oi
dado para a guerra cu ta 
anualmente 64 vezes mais do 
que educar uma criança. Com 
o que e ga ta num tanque e
ria possível construir 520 sala 
de aula. Baseada em dado da 
Unesco, tais comparações po
dem parecer simplistas para 
muito , mas mostram um pou
co da lógica que leva o mundo 
a ga tar cada vez mais com ar
mas e menos com gente. 

Mais: segundo cálculos das 
ações Unidas, 26 mil pessoas 

são mortas ou mutiladas a cada 
ano por minas terrestres, cuja 
produção mundial fica entre 5 e 
10 milhões, a depender da fon
te. Por 3 dólares é possível 
comprar uma mina. Mas a mes
ma empresa que a vende cobra 
entre 300 e mil dólares por uni
dade para retirá-la. No meio do 
caminho, claro, sobra destrui
ção, pessoas mutiladas, terror. 

O que explica a lógica dessa 
verdadeira máquina de moer 
são os ditos interesses econô

i micos. A indústria armamen
~ tista movimentou 811 bilhões 
1 de dólares em 1996, pratica-

mente dois PIBs brasileiros. 
~ Como comparação, as vendas 
\lj mundiai de sem icondutores --

no ano anterior (os famosos 
chip presentes nos computa
dores) não ultrapassaram 150 
bilhões. E, as de medicamen
tos, contentaram-se com 200 
bilhões. 

Ne se mercado da morte, os 
principai beneficiários ão os 
me mo de sempre. Os países 
economicamente mais desen
vo lvido . Em 2001 foram ex
portados 36 bilhões de dólares 
em armas convencionais. O 
maior vendedor, os Estados 
Unido , foi re ponsável por 
cerca da metade do valor apu
rado ( 18 ,6 bilhões). Na se
qüência, Rú ia , França, Ale
manha, Reino Unido, China, 
Itália ... Na outra ponta, a dos 
compradore , perfilam paí es 
"em de envolvimento", res
pon áveis por 68 % das com
pras. Muitas vezes com di 
nheiro financiado pelas potên
cias, como no ca o dos Esta
do Unidos que por muito 
tempo deram dinheiro a rebel
de afegãos para que esses 
compra sem armas e derruba -
sem o governo ideologicamen
te mais próximo da então 
URSS. 

"A indústria e o comércio de 
arma foi um dos negócio 
mai rentávei do éculo 20. 
Em princípio, tentou- e justifi
car sua fabricação pelo direito 
da legítima defesa, ma uma 
vez criada a indústria ela se re
ge pela lógica capitalista, da 
obtenção do maior lucro po í
vel pela criação de novos mer
cados. E os mercados para e -
a indú tria são a guerras", 

escreveu Lui Cárdenas, pre i
dente do Serviço de Paz e Jus
tiça, Serpaj, chileno, no artigo 
Gastos Militares e Investimen
tos Sociais. 

Autoridades do Panamá de
nunciaram em 5 de setembro 
deste ano que foram encontra
das três bombas químicas não 
detonada na ilha de San Jose, 
da época em que foi utilizada 
pelo E tado Unidos, entre 
1925 e 1946. As denúncias ex
plodiram nos jornais dias antes 
dos crimino o atentado a 
Nova York com aviões-bom
ba . E com e paço de semanas 
da ameaça de terror por arma 
químicas que, mesmo em 
provas conhecidas, começa a 
ser atribuído também a terro-

ristas fundamentalistas . 
Hans Magnus Enzenberger, 

ensaísta alemão, autor do livro 
Guerra Civil (Companhi a das 
Letras) num raciocínio óbvio e 
genia l sintetiza a lógica dos 
detonadores da guerra que es
tão do lado árabe. "Eles com
batem o Ocidente, apesar de 
sonhar intensamente com suas 
conq uistas mais mortais: mís
seis, bombas atômicas e fabri
cação de gás tóxico. As diver
sas seitas, facções e milícias 
fundamentalistas ambicionam, 
sobretudo, o poder de exercer 
a opressão sobre seus compa
nheiros de credo." 

Nessa guerra do mal contra 
o mal veneno e cobra confun
dem-se. Os americanos cria
ram uma série de obstáculos à 
implantação do tratado de 
1997 da ONU que bania ar
mas químicas, tornando-o mo
ribundo por não financiarem 
inspeções e outras ações "para 
proteger as companhias far
macêuticas e de biotecnolo
gia". Poucos dias antes dos 
atentados, a administração 
Bush também pretendia rejei
tar o projeto resultante de seis 
ano de negociações sobre os 
meios de verificação do cum
primento do tratado de 1972 
obre a proibição de arma 

biológicas. 

N
ão é de hoje 
que as armas 
químicas e bio
lógicas assus
tam. A guerra 
do Iraque foi 

ju tificada em boa parte por is
so. O governo de George Bush 
(o pai) alegava que Saddan 
Hussein fabricava, possuía e -
a armas e estava por trás de 

diver o atentados terrori tas . 
A guerra acabou Saddan con
tinua até hoje no poder, mas a 
lógica que permitiu o então 
aumento dos gastos militares 
permanece, mesmo com mui
to fazendo o discur o da paz. 

Exemplo é o que declarou o 
uces or de Bush (pai), o de

mocrata Bill Clinton, logo ao 
vencer as eleiçõe pre iden
ciais, em novembro de 1992. 
"Um de no os grande de a
fios como nação será prevenir 
a proliferação de armas de de -
truição massiva." A referência 

era às armas nucleares e quími
cas, e pelo jeito só a elas. No 
ano anterior a sua posse, as ex
portações de armas convencio
nais norte-americanas conten
taram-se com a cifra de 15 bi
lhões de dólares. No primeiro 
ano do governo do "pacifista" 

Nesse mercado da 
morte, os principais 
beneficiários são 
os mesmos de 
sempre. Os países 
economicamente 
mais desenvolvidos. 
Em 2001 foram 
exportados 
36 bilhões de 
dólares em armas 
convencionais. 
O maior vendedor, 
os Estados Unidos, 
foi responsável 
por cerca da metade 
do valor apurado 

Clinton os EUA exportaram 
mais que o dobro, 32 bilhões 
de dólares. 

Na guerra sempre há interes
ses. O primeiro costuma ser 
econômico. As indústrias de 
armas apostam em derrama
mento de sangue coletivo e no 
medo generalizado para obter 
atenção e recursos. Mas sem
pre existem interesses geopolí
ticos. O apoio dos EUA a Is
rael é um componente ideoló
gico-religioso-racial mais que 
explosivo. 

O mundo árabe tem se senti
do passado para trás. A partir 
de 1998, os EUA aumentaram 
em 60 milhões de dólares a 
ajuda militar anual a Israel. 
Em Janeiro de 2001 , Clinton 
anunciou que essa política de
verá manter-se até 2008 e tam
bém recomendou que Israel fi
guras e entre os primeiros paí
ses a receber os aviões a jato 
F-22, ainda em fase de desen
volvimento. Em junho a força 
aérea de Israel anunciou a 
compra de cinqüenta jatos F-
16 no montante de 2 bilhões 
de dólares , largamente finan
ciados pelos EUA, pouco de
pois de ter utili zado os F-16 

que já possuía para bombar
dear alvos civis palestinos. 

Em meados de outubro, 
quando o antraz fazia tremer 
cidadãos do mundo inteiro, o 
primeiro ministro inglês, Tony 
Blair, dava uma demonstração 
de como o componente judai
co-árabe fazia parte do jogo. 
Anunciava que a criação de 
um Estado Palestino era algo 
necessário. Lógica macabra. A 
ameaça invocou a razão, mas 
sem garantias. 

No sistema máquina-de
moer-gente crianças morrem 
de fome. Adultos morrem de 
fome. Idosos morrem de fo
me. E sempre haverá Bin La
dens, Bushs, Blairs e Saddans 
para justificar investimentos 
em guerra. Prova disso é que 
depois dos ataques terroristas 
aos EUA, o único setor da 
economia do país beneficiado 
foi a indústria bélica. Segundo 
matéria do The New York Ti
mes de 23 de setembro, "Ao 
mesmo tempo em que esses 
ataques provocaram uma que
da enorme no mercado acio
nário, as perspectivas do com
plexo militar-industrial estão 
melhores do que estiveram em 
anos ... A oposição política 
que se manifestava no Con
gresso contra a hipótese de 
grandes aumentos nos gastos 
do Pentágono desapareceu do 
dia para a noite ... Três dias de
pois dos atentados, o Congres
so aprovou 40 bilhões de dóla
res em fundos de emergência, 
dos quais entre 10 bilhões e 
15 bilhões para as Forças Ar
madas. Ao longo das próxi
mas semanas , também deve 
ser aprovado um aumento de 
33 bilhões de dólares no orça
mento do Pentágono, elevan
do-o para 329 bilhões. E, an
tes de serem depositados os 
votos finais do plano de gastos 
de 2002, o Pentágono deve 
pedir uma verba adicional en
tre 15 bilhões e 25 bilhões de 
dólares ." 

Além desses, outros bilhões 
devem ser gastos mundo afora 
em mais armas para "prevenir o 
terror", "antecipar-se a inimigos 
externos" etc. Alguém pode se 
perguntar se depois disso o 
mundo ficará mais seguro. 
Claro que não. A História 
garante. 
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1 uma pesquisa rápida pela 
internet é possível encon
trar milhares de citações a 
palavras como "nauru" e 
"offshore". Para quem não 
sabe, verdadeiros mapas 

não para encontrar tesouros, mas para es
condê-los. Nauru é uma simpática ilha no 
Pacífico Sul, com cerca de 12 mil habitan
tes, que se tomou independente em 1968 e 
só entrou para a Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1999. Sua principal ati
vidade econômica, até tomar-se um paraí-
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so tropical para a abertura de bancos offs
hore, era a exportação de fosfato, cujas re
servas devem extinguir-se em poucos 
anos. Hoje é uma ativa (e ainda pouco di
vulgada) lavanderia de dinheiro. 

Embora, por ironia, importe até água da 
Austrália, em Nauru é possível criar um 
banco próprio com todas as facilidades. 
Não há a necessidade de comprovar da
dos. O nome pode ser falso, o telefone, 
um celular pré-pago (anônimo e descartá
vel) e, o endereço, uma caixa postal. 
Aliás, na própria internet é possível en-

contrar sítios que já oferecem as caixas 
postais ao futuro banqueiro. 

E por que alguém se interessaria em 
abrir um banco do outro lado do mundo? 
Relatório norte-americano sobre o contro
le de narcóticos (US International Narco
tics Contro l Strategy Report) ajuda a e -
clarecer. No tópico referente a lavagem de 
dinheiro observa, de maneira inacreditá
vel, que "é difícil rastrear os bancos parti
culares que operam em Nauru, uma vez 
que todos usam a mesma caixa postal." 
Além desse completo anonimato, muito 

__r----,. 

interessante para quem não tem como ex
plicar de onde vem seu dinheiro, é possí
vel a partir de Nauru fazer diversas opera
çõe cruzada para lavar ou, termo mais 
em moda, reciclar dinheiro. 

Ne se paraíso fiscal, como outros mais 
conhecidos até por políticos brasileiros, 
como a ilhas Jersey , há condições excep
cionais também para " investimentos", co
mo impo tos baixíssimos, legislação per
mi siva e total discrição e confiabilidade. 
O problema é que se fração do dinheiro 
que entra é lícito (dentro da lógica doca
pitali mo, claro), todos também sabem 
que ão o paraísos fiscai s a maior porta 
de entrada do dinheiro do narcotráfico, da 
corrupção, do terrorismo. Pode-se pergun
tar, então, por que não são combatidos co
mo deveriam. "Por que o presidente dos 
EUA, George W. Bush, não declara "vân
dalos" os países financiadores dos terro
ri tas como fez com os que os abrigam?", 
que tiona o jornalista Rogério Jordão, au
tor do livro Crime (quase) Pe,feito (ed. 
Per eu Abramo). A resposta é imple : os 
erviços "oferecido " pelos paraí o fis

cais são " legais". Mais que i so, indispen
sáveis ao capitalismo financeiro. 

"Co tuma-se reduzir a que tão da lava
gem de dinheiro a 'acidentes de percurso ' 
da democracia liberal , que um ' bom 
governo' seria capaz de resolver", afirma 
Christian de Brie em artigo publicado no 
jornal francês Le Monde Diplomatique. 
"Exatamente o contrário do que ela é: um 
si tema coerente, intimamente ligado à 
expan ão do capitalismo moderno", com
plementa. Para ter idéia da magnitude do 
"s i tema coerente", o FMI e tima entre 
500 bilhões e 1,5 trilhão de dólare , cerca 
de 5% da produção mundial, o dinheiro 
movimentado pelas lavanderias . E inicia
tivas como a dos Estado Unidos e do Rei
no Unido de congelar contas bancárias li
gadas a organizações terrorista mostram 
que a autoridades conhecem bem o cami
nho dos dólare ujos e ua importância 
para o funcionamento de empresas ilícita 
ou grupos terrori tas. 

Note-se, porém, que o valor congelado 
na operação de caça a Bin Laden, cerca de 
90 milhõe de dólares, pode até fazer falta 
para sua uposta organização, mas é infi
nitamente ridículo perto do que é movi
mentado até por brasileiros com contas 
no paraí os fiscais. Dados divulgados em 
reportagem da revista Carta Capital mo -
tram que em 1997, por exemplo, os inve -
tidores das Ilhas Cayman ficaram em e
gundo lugar em aplicações estrangeiras no 
Bra il, atrás apena dos Estados Unido . E 
que o paraí os fiscai corre pondem a 
10% dos " inve timento direto aplicado 
até hoje no país", só ficando atrá de capi
tais americanos e alemães. Ganha um do
ce quem puder negar que boa parte de e 

dinheiro sai irregularmente do Brasil, é hi
gienizado por aí e volta "limpinho" para a 
mão de quem financiou a turnê. 

E 
xistem cerca de sessenta pa
raísos fiscais no planeta, co
mo Andorra, Antígua, Bah
rein, Barbados, Cingapura, 
Costa Rica, Ilhas Cayman, 
Ilhas Jersey, Ilhas Marshal, 

Ilha de Man, Panamá. Mas não são só ilho
tas ou países do Terceiro Mundo. Alguns 
são muito mais bem localizados e conheci
dos, como Mônaco, Luxemburgo, Áustria, 
Reino Unido e Suíça. Sem mencionar os 
estados americanos de Delaware, Nevada e 
Wioming. Aliás, um dos maiores exemplos 
de que dinheiro não precisa de nome nem 
de endereço vem da Áustria. As contas 
sparbuch não precisam de nenhum tipo de 
comprovação de identidade. Na internet, as 
vantagens de uma sparbuch são propaga
das: nenhuma exigência de documentos, 
nenhuma necessidade de comprovação de 
endereço e a possibilidade (legítima) de 
utilizar pseudônimo na abertura. Mesmo no 
caso de uma investigação legal, o banco 
garante o anonimato, pois não tem a menor 
idéia de quem é o cliente. 

Os bancos do país dos Bush também 
têm muito a explicar. O Citibank, por 
exemplo, vem sendo investigado pelo Se
nado americano por um dos maiores es
quemas já identificados na América Lati
na de lavagem de dinheiro. Na última dé
cada teria sido usado para movimentar 
contas de instituições argentinas de facha
da, com dinheiro da corrupção político
empresarial , do tráfico de drogas e do 
contrabando de armas. Desde 1991 , cerca 
de 6,3 bilhões dólares teriam sido lavados 
por contas em Nova York. Envolvendo 
desde o ex-presidente argentino Carlos 
Menem e algun brasileiros, como Robeli 
Líbero, ex-presidente da IBM para o Bra
sil e a América Latina. Há investigações 
ainda sobre depósitos irregulares que exe
cutivos do Citi teriam aceitado provenien
tes de corrupção política em países como 
Paquistão, Nigéria Marrocos e Gabão. 

Por todo o mundo vêm sendo estudados 
mecanismos para acabar ou pelo menos 
coibir a circulação de tanto dinheiro ilíci
to. A Força-Tarefa de Ações Financeiras 
(Financial Action Task Force - FATF), 
maior entidade internacional de combate 
aos crime financeiro , tem feito recomen
dações a entidade e governos para preve
nir a entrada do dinheiro sujo no sistema 
financeiro. 

A idéia é in tituir rotinas para que os 
bancos conheçam a identidade de seu pos
sível cliente ante de aceitar o dinheiro, 
estratégia que, obviamente, apresenta fa
lhas, uma vez que qualquer documento 
pode ser falsificado. E mesmo que o pos-

sível cliente seja identificado como trafi
cante, sempre existem entidades e pessoas 
dispostas a colaborar "em troca de uma 
pequena comissão". Segundo Cristian de 
Brie, incitar bancos e paraísos fiscais a 
adotar normas de boa conduta é "tão efi
caz quanto confiar os transportes de fun
dos à máfia, com a desculpa moral de sub
meter seus veículos a controle técnico". 

Outra ação da comunidade internacio
nal foi descrever as medidas que um país 
deve tomar para colaborar na luta contra 
a lavagem de dinheiro. Entre esses pon
tos estão a criminalização da lavagem, o 
congelamento e confisco dos recursos li
gados ao crime e o estabelecimento de 
uma legislação de controle sobre a movi
mentação de capitais. O que, segundo es
pecialistas , não ataca diretamente o pro
blema. "Se os EUA fizessem apenas um 
dia de bloqueio econômico contra as 
Ilhas Cayman como fazem contra Cuba, 
o país acabava", destaca o cientista polí
tico Emir Sader. 

Para Francisco de Matos Félix, membro 
do Conselho de Controle das Atividades 
Financeiras (Coaf), órgão brasileiro de 
combate à lavagem de dinheiro, o assunto 
é mais complexo. "O que as entidades in
ternacionais têm feito é traçar perfis: quem 
não se enquadra recebe tratamento diferen
ciado, como restrições comerciais", expli
ca. "Mas não se pode ferir a autonomia 
desses países. Eles têm de cooperar espon
taneamente", completa. Há lógica na afir
mação, a diferença é que esse tratamento 
de "respeito a autonomia" não é praticado 
quando os interesses são outros. 

Uma das mais polêmicas recomenda
ções das Nações Unidas é que o sigilo 
bancário deve ser eliminado caso facilite 
a lavagem de dinheiro. O que gerou pro
testos de grupos que afirmavam tratar-se 
de uma violação dos direitos civis. Os 
banqueiros rapidamente o acolheram. "Se 
um ou outro cliente 'legítimo' for erro
neamente acusado de estar praticando ati
vidades suspeitas, acho um preço bem pe
queno a ser pago", afirma Peter Lilley , 
em seu livro Lavagem de Dinheiro (edito
ra Futura). 

Se pequeno ou não, parece que há pou
ca gente interessada em pagar tal preço 
dentro de governos, polícias e instituições 
financeiras . Afinal, a rede de lavanderias 
que existe por todo o mundo dá muito lu
cro e pode ser usada também em ativida
des políticas secretas , como o financia
mento dos terroristas de Bin Laden pela 
CIA para que combatessem os russos. O 
problema é que, como mostra a história, 
tanta esperteza pode ter efeito contrário. 
Aliás, com que dinheiro você acha que os 
terroristas financiam suas ações? 

Colaborou Frédi Vasconcelos 
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como os americanos? 
1 Um habitante de Madagascar 

só dispõe de 5 litros de água por dia. 
s Estados Uni- Q ame icano, Se O 

lutaram 600, os europeus, 200. De energia, cada 
duas guerras • • 'd" d t t 
dos 

mundiais, mas americano precisa em me 1a e an a 
nenhuma em quanto três suíços, quatro italianos, 
seu território. 

Washington já enfrentou os ri
gores da guerra. No século 18, 
nas mãos dos ingleses, nas lu
tas da independência. Desde 
então nada do gênero. Ne
nhum bombardeio, como so
freu Londres, e nenhuma ocu
pação, com sofreu Paris. Dá 
para imaginar a comoção in
terna de cada americano diante 

12 Fórum 

160 tanzanianos e 1.100 ruandenses. 
a luta do "bem contra o m 

é impossível ser igual ao "bem" 

de parte do Pentágono calcina
da, dos e combros em Wall 
Street, onde ficavam as torres 
destruídas , da Ca a Branca 
evacuada e de Washington, na 
prática, em estado de sítio. 

A insegurança penetrou no 
íntimo de cada um. O "ameri-
can way of life" se sente em 
terreno pantanoso e se angus
tia como nunca antes. O que é 
esse "way"? Nos anos 70 o 
The New York Times pergun
tou ao primeiro embaixador da 
China na ONU o que mais o 
havia impressionado nos 

.. 

EUA. "O tamanho do li xo", 
foi a re posta. Consumismo e 
de perdício quis dizer o chi
nê . São 100 milhões de car
ros com ar condicionado, quei
mando gasolina a granel. Com 
4,5 % da população mundial, 
o E tados Unido consomem 
um quarto de todo petróleo 
produzido. 

Um malgache (habitante de 
Madaga car) ó dispõe de 5 li
tro de água por dia. O ameri
cano, segundo a ONU, conso
me 600, o europeus, 200. Ca
da americano precisa em mé
dia de tanta energia quanto 
trê uíços, quatro italianos, 
160 tanzanianos e 1.100 ruan
den es. O último levantamen
to, em relatório do World 
Watch Institute, constata que 
25,5% do petróleo extraído 
ão tragado pelo E tados 

Unidos. Se o resto do uni ver o 
e igualasse aos americanos na 

queima de petróleo, seriam ne
cessários 360 milhõe de bar
ris por dia. 

A produção atual é de 67 mi
lhõe . De 1989 a 1999 essa 
queima aumentou 11 % e a pro
dução interna caiu 17%. As ne
ce sidade de importação já vão 
a 522 milhõe de tonelada por 
ano, 60% mais que o extraído 
em ca a. A emissões per capta 
de gá carbônico são 27 vezes 
maiore "do que a cota ustentá
vel num mundo equilibrado". 
Tem mais no estudo The Natu
ral Wealth ofNations. Se ores
tante do seres humanos se ali
mentas e como o americano , a 
comida disponível só daria para 
2 bilhõe de pessoas. Só Índia e 
China têm mais pes oa . A po
pulação mundial ultrapassa os 6 
bilhões. Os Estados Unidos são 
os maiores devoradores de car
ne, 100 quilos per capta por ano. 

Os Estados Unidos foram 
chamados de "gated society". 
Ou soc iedade trancada. O es
cudo espacial que Bush quer 
construir eria a tranca maior. 
Ma agora a sensação é de 
porta arrombada e o " way" 
ameaçado. Os atentados pega
ram em cheio o isolacioni mo 
e o unilateralismo de Bush. A 
idéia de uma nação poderosa, 
cheia de si, a salvo num "bun
ker", está em crise. Mas ainda 
é muito grande a força da " in
ternalização". 

uerra de civili
zações - O pro
fessor Samuel 
Huntington, dos 
Estados Uni
dos, falou de 

guerras futuras como "choques 
entre civilizações". Na época 
em que o livro saiu , em encon
tros e artigos, sobretudo na 
Foreing Affairs, Huntington 
teve de se desdobrar na defesa 
de sua visão de um mundo que 
teria ultrapassado os padrões 
de guerra conhecidos. Foi até 
acusado de "imaginar" frontei
ra religiosas e, de certa ma
neira, alentar os que identifi
cam um "diabo islâmico". 

Agora Huntington é lembra
do, à vezes confusamente, e 
Bush u ou o termo "cruzada" 
(teria sido distração?) ao des
crever a campanha dos Esta
dos Unidos contra o terrori -
mo. Repetição da guerra santa 
contra os muçulmanos na Ida
de Média? Huntington meteu a 
cabeça (atuou como intelectual 
e não soldado) no lamaçal do 
Vietnã e sofreu não só com a 
tragédia da intervenção ameri
cana. Também constatou a im
potência da mente ocidental, 
por mais sofisticada que fosse, 
diante de outra "civilização'. 

A partir daí Huntingon ela
borou o que viria a ser a pedra 
angular do "choque entre civi
lizações": o Ocidente não pode 
impor seus padrões como se 
fosse a única condição civili
zatória possível. Ele estava en
tre os acadêmicos que se jun
taram em Harvard para discu
tir o "fato" de que pelos menos 
dois terços da população mun
dial (chineses, russos, india
nos , árabes e africano ) enca
ram os E tado Unido como a 
grande ameaça externa a suas 
sociedades. 

Não se trata simplesmente 
de temor diante da formidável 

máquina militar americana, 
di sse Huntington na Foreing 
Affairs. Os Estados Unidos são 
chamados por ele de "potência 
intervencionista, unilateral, hi
pócrita, com dois pesos e duas 
medidas, empenhada em im
por imperialismo financeiro e 
colonialismo intelectual" . 
Com isso "assumem a imagem 
de ameaça à integridade, pros
peridade e liberdade de ação" 
de muita gente pelo mundo 
afora. Palavras de Huntington, 
depois de "reciclado" pelo 
Vietnã e de um mergulho aca
dêmico nas diferentes civiliza
ções. 

O que acontece agora não é 
"choque entre civilizações", 
diz o historiador Eric Hobs
bawn. Cristãos e islâmicos 
formam uma única civiliza
ção, com valores e dogmas 
bem sedimentados. Bush no 
íntimo deve se sentir mesmo 
um cruzado, com a "espada da 
justiça" e "moral onipotente", 
mal contra o bem, a profecia 
bíblica de Armagedon, a mãe 
das batalhas etc. A insanidade 
dos terroristas não pode ser in
terpretada como gesto de de
fesa da "sua civilização", ou 
de uma civilização islâmica. 
Monarcas e potentados islâmi
cos têm tapete vermelho em 
Washington. As massas ára
bes são de pobres, excluídos e 
oprimidos. 

Aí devem ser procuradas as 
razões dessa enorme tragédia. 
Não no livro de Huntington. 
Com os atentados terroristas a 
alvos no coração dos Estados 
Unidos, especialistas levanta
ram a hipótese de uma terceira 
guerra. Os que acham isso um 
despropósito argumentam que 
guerra incorpora o convencio
nal, emprego de tropas , tan
ques, canhões, aviões, inimigo 
conhecido , arsenais de regras 
negociados em Genebra, e o 
atentado foi não convencional, 
embora ato de guerra. Meras 
especulações. Há uma pergun
ta maior, que aparece de modo 
majestoso diante de monta
nhas de palpites. Como isso 
foi possível? Não faz muito 
tempo que se soube que os Es
tado Unidos e parceiros me
nores, como Inglaterra e Aus
trália, construíram uma rede 
planetária de vigilância. 

Ela tem condições, em seus 
detalhes mais surpreendentes, 
de interceptar telefonemas pri
vados, meus, seus, de toda a 
espécie humana. Houve inqué
rito a respeito no parlamento 
europeu. Echelón seria o no
me. Por outro lado, O Los An
geles Times noticiou que o se
cretário da Defesa, Donald 
Rumsfeld, apresentou projeto 
de construção de um "bombar-

A insanidade 
dos terroristas 
não pode ser 
interpretada como 
gesto de defesa da 
"sua civilização", 
ou de uma 
civilização islâmica. 
Monarcas e 
potentados 
islâmicos têm 
tapete vermelho 
em Washington. 
As massas árabes 
são de pobres, 
excluídos 
e oprimidos 

deiro espacial". Ele permitirá 
aos Estados Unidos executa
rem "rápidos ataques globais". 
Qualquer objetivo no universo 
seria alcançado em no máximo 
30 minutos, com bombas de 
alta precisão lançadas do espa
ço, a 100 quilômetros da terra. 
A volta à base, nos Estados 
Unidos, não excederia 1h30. 

Não se trata de militarizar o 
espaço, justifica-se o Pentágo
no, porque os alvos estão em 
terra. Mas o próprio Pentágo
no confirma que "a força aérea 
espacial se transforma em for
ça espacial aérea". Dominar o 
espaço para dominar em terra. 

Mesmo assim o ataque a 
Nova York aconteceu. Os mi
litares americanos, empurra
dos pelo governo Bush, se em
briagam com guerras nas es
trelas , enquanto se fala em 
guerra aqui na Terra. 

O resto do mundo existe, 
aprende Bush, numa trágica li
ção, e os Estados Unidos, mais 
do que nunca, precisam rela
cionar-se com esse fato. 

Fórum 13 



teatro do 1 

1 

Muito se parecem 
o te rorismo artesanal e 
o de alto nível tecnológico; 
o dos fundamentalistas 
religiosos e o dos 
fundamentalistas de 
mercado; 
o dos desesperados 
e o dos oderosos; 
o dos fanáticos isolados e 
o dos profissionais 
uniformizados. 
Todos compartilham o 
mesmo desprezo pela 
vida humana 
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do 

terrori ta mataram traba-
lhadore de cinqüenta paí
e , em ova York e Was

hington. em nome do Bem 
contra o Mal. E em nome 
do Bem contra o Mal, o 

pre idente Bu h jura vingança: 'Vamos 
eliminar o Mal de te mundo', anuncia. 

Eliminar o Mal? O que eria do Bem se 
não houvesse o Mal? Os fanáticos religio
sos não são os únicos que necessitam de 
inimigos para justificar o atos insanos 
que praticam. Também precisam de inimi
gos a indústria armamentista e o gigantes
co aparato militar dos Estados Unidos a 
fim de justificar sua existência. Bons e 
maus, maus e bons: os atores mudam de 
máscaras, os heróis passam a ser mons
tros, e os monstros, heróis, segundo aque
les que escrevem o drama. 

Entretanto, aí não há nada de novo. O 
cientista alemão Wemer von Braun foi mal 
visto ao inventar os foguetes V-2, os quais 
Hitler descarregou sobre Londres, mas 
mudou sua imagem no dia em que pôs seu 
talento a serviço dos Estados Unidos. Com 
Stalin ocorreu o mesmo: vinculou-se a ele 
uma imagem positiva durante a Segunda 
Guerra Mundial e negativa depois, quando 
passou a dirigir o Império do Mal. Durante 
os anos da Guerra Fria, John Steinbeck es
creveu: "Talvez todo o mundo precise dos 
russos. Arrisco que também na Rússia os 
russos são necessários. Talvez eles os cha
mem de americanos". Depois, os russos 
tomaram-se bons. Agora, até Putin diz: "O 

Mal deve er ca tigado". 
Saddan Hu ein era bom, e boa eram 

a arma químicas que u ou contra o ira
niano e curdo . Depoi , tornou-se mau. 
Já era chamado Satã Hussein quando o 
E tado Unido , que iam invadir o Pana
má, invadiram o Iraque porque este havia 
invadido o Kuwait. Bush Pai encarregou-
e dessa guerra contra o Mal. Com o espí

rito humanitário e compassivo que carac
teriza toda sua família, matou mais de 100 
mil iraquianos, em sua maioria civis. 

Satã Hussein segue com ua fama, mas, 
de inimigo número I da humanidade, pas
sou a inimigo número 2. O flagelo do 
mundo agora chama-se Osama bin Laden. 
A Agência Central de Inteligência (CIA) 
ensinou-Lhe tudo o que sabe em matéria de 
terrorismo: Bin Laden, amado e armado 
pelo governo dos Estados Unidos, era um 
dos principais "guerreiros da liberdade" 
contra o comunismo no Afeganistão. Bush 
Pai era vice-presidente no momento em 
que o presidente Reagan disse que esses 
heróis eram "moralmente equivalentes ao 
padres fundadores da América". Holly
wood concordava com a Casa Branca. 
Nesse tempo, foi filmado Rambo 3, em 
que os "mocinhos" eram os afegão mu
çulmanos. Treze anos depois, nos tempos 
do Bush Filho, são muito mais que a en
carnação do Mal. 

Henry Kissinger foi um dos primeiros a 
reagir diante da recente tragédia. "Tão 
culpados quanto os terroristas são aqueles 
que os apóiam, financiam e inspiram", de-

--- __ ,------i---
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clarou, com palavras repetidas por Bush 
horas depois. 

Se é a sim, Kissinger deveria ser o pri 
meiro a ser bombardeado, pois seria o res
pon ável por muito mais crimes que os 
cometidos por Bin Laden e todos os terro
ri ta do mundo. Suas ações refletiram-se 
em mai paí es que as ações terroristas, à 
medida que agiu a serviço de vários go
vernos norte-americanos, brindando 
"apoio, financiamento e inspiração" ao 
terror de Estado na Indonésia, no Cambo
ja, no Chipre, no Irã, na África do Sul, em 
Bangladesh e nos países sul-americanos 
vítima da guerra suja do Plano Condor. 

Em 11 de setembro de 1973, exatos 28 
ano antes dos fogos de agora, ardia o palá
cio presidencial no Chile. Kissinger anteci
para o epitáfio de Salvador Allende, bem 
como da democracia chilena, ao comentar 
o resultado da eleições: "Não há por que 
aceitar que um país e faça marxista devido 
à irresponsabilidade de seu povo". 

O de prezo pela vontade popular é uma 
da muitas coincidências entre o terrorismo 
de Estado e o terrorismo privado. O ETA, 
por exemplo, que mata em nome da inde
pendência do País Basco, diz através de um 
de seus representantes: "Os direitos não 
têm nada a ver com maiorias e minorias". 

Muito se parecem o terrorismo artesanal 
e o de alto nível tecnológico; o dos funda
mentali ta religiosos e o dos fundamenta
lista de mercado; o dos desesperados e o 
do poderosos; o dos fanático isolados e 

Não! Nao estamos em 
alguma cidade americana. 
Este grafite foi pintado 
no Vale do Anhangabaú, 
em São Paulo 

o dos profissionais uniformizados. Todos 
compartilham do mesmo desprezo pela vi
da humana: os assassinos dos 5,5 mil ci
dadãos esmagados sob os escombros das 
Torres Gêmeas, que desmoronaram como 
castelos de areia seca, e os assassinos dos 
200 mil guatemaltecos, em sua maioria in
dígenas, exterminados sem que jamais a 
televisão ou qualquer jornal do mundo 
lhes desse atenção. Eles, os guatemalte
cos, não foram sacrificados por nenhum 
fanático muçulmano, e sim pelos militares 
terroristas que receberam "apoio, finan
ciamento e inspiração" dos sucessivos go
vernos dos Estados Unidos. 

T 
odos os amantes da morte 
têm em comum também 
sua obsessão por reduzir a 
termos militares as contra
dições sociais, culturais e 
nacionais. Em nome do 

Bem contra o Mal , em nome da Única 
Verdade, tudo se resolve matando primei
ro e perguntando depois. E, por esse cami
nho, acabam por alimentar o inimigo que 
combatem. Foram as atrocidades do Sen
dero Luminoso que possibilitaram a as
censão de Fujimori , que, com considerá
vel apoio popular, implantou um regime 
de terror, além de vender o Peru a preço 
de banana. Foram as atrocidades dos Esta
dos Unidos no Oriente Médio que, em 
grande medida, deram origem à guerra 
santa do terrori mo de Alá. 

Embora o líder da Civilização esteja, 
agora, incitando uma nova Cruzada, Alá é 
inocente dos crimes cometidos em seu no
me. Afinal, Deus não ordenou o holocausto 
nazista contra os fiéis de Jeová, e não foi 
Jeová quem ditou a matança de Sabra e 
Chatila, nem quem mandou expulsar os pa
lestinos de suas terras. Além disso, por aca
so Jeová, Alá e Deus não são, na realidade, 
três nomes de uma mesma divindade? 

Uma tragédia de equívocos: já não se 
sabe quem é quem. A fumaça das explo
sões é parte de uma cortina muito mais es
pessa, que nos impede de ver. De vingan
ça em vingança, os terrorismos nos obri
gam a caminhar trôpegos. Vejo uma foto, 
publicada recentemente: em um muro de 
Nova York, alguém escreveu: "Olho por 
olho deixa o mundo cego". 

A espiral da violência gera violência e 
também desconcerto: dor, medo, intolerân
cia, ódio, loucura. Em Porto Alegre, no iní
cio deste ano, o argelino Ahmed Ben Bella 
advertiu: "Esse sistema, que já enlouque
ceu as vacas, está enlouquecendo as pes
soas". E os loucos, loucos de ódio, agem da 
mesma forma que o poder que os gera. 

Um garoto de 3 anos, chamado Luca, 
comentou um dia desses: "O mundo não 
sabe onde está sua casa". Ele estava 
olhando para um mapa. Podia estar olhan
do para um jornal. 

Texto publicado originalmente no jornal 
mexicano La Jornada 
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Ao dividir 
o mundo em 

sagrado e profano, 
as principais 

religiões diminuem 
sua capacidade 

orientadora e 
estimulam a cultura 

do medo, abrindo 
brechas para a 
justificação de 
atos bárbaros 

imensa vala co
berta de metais 
e carnes carbo
nizadas no cen
tro de Manhat
tan ressuscitou , 

entre tantas questões, a crítica 
das religiões, lembrando que 
Deus é um ser discutível, as
sim como são discutíveis seus 
seguidores. Para a sorte do de
bate democrático, alguns tive
ram coragem de se insurgir 
contra uma timidez politica-

" 

cando no ponto nevrálgico das 
religiões: ela já trazem o ger
me da intolerância em seus 
próprio en inamentos. 

Trê das mais destacadas re-
1 igiões do planeta - o cristia
ni mo, com sua Bíblia e 1,9 
bilhão de seguidores; o isla
mi mo, com seu Alcorão e 1,3 
bilhão de fiéis; e o judaísmo, 
com sua Torá e seus l3 mi
lhões de eleito -, além de se 
a emelharem pela crença 
num Deus único, têm em co
mum hi tórias em que o divino 
se manifesta através da cólera 
e da vingança, usando o exter
mínio e o castigo para fazer 
valer ua vontade. No cristia
ni mo e no judaísmo são inú
mera as situações nas quais o 
mundo é melhorado atravé do 
a assinato, como no mito do 
Dilúvio de Noé, quando Deus 
se arrepende da sua má obra e 
promove um genocídio pela 
água. No Alcorão, os en ina
mentos piedosos também têm 
sua hora de recreio. Um trecho 
citado recorrentemente pela 
mídia prega o seguinte: "Matai 
os idólatras onde quer que os 
encontrei, e capturai-os, e cer
cai-o e u ai de emboscada 
contra ele ". 

Na defe a de palavras tão 
comprometedora , geralmente 
e argumenta que tudo é 

"questão de interpretação". Se
ja como for, a questão que sur
ge é a de como esses textos 
podem realmente colaborar 
para a evolução da espécie hu
mana, posto que trazem tanto 
exortaçõe de paz quanto ju ti
ficativa para a morte e a per
seguição. Qual seria a utilida
de prática, por exemplo, de um 
código civil que fosse tão con
traditório a ponto de justificar 
as ações mais conflitante pos
síveis? É uma questão que não 

mente correta que ameaçava poder e da sua glória." O escri- tem a ver com incentivo à in-
manter fora da discussão as fa- tor português acusa a maioria tolerância religiosa, mas com 
bulações religiosas. dos crentes de se recusar a ad- um debate obre as bases ca-

Dessa pequena safra libertá- mitir o óbvio: as religiões nun- penga obre a quais se as-
ria destaca-se o belo artigo in- ca serviram para congraçar os senta a civilização humana. 
titulado O Fator Deus, de José homens, mas sim para lavar a Livros contraditórios, a des-
Saramago. "Deus não existe, terra de sangue e sofrimento, peito de serem precio idade 
não existiu e não existirá nun- sendo a destruição das torres hi tóricas e verdadeira obras 
ca, inocente de haver criado gêmeas mais um capítulo des- poética , não deveriam er to-
um universo inteiro para colo- sa tenebrosa e longa história. mados por livro com força de 
car nele seres capazes de co- Ao falar da intolerância dos lei, como ocorre em paí es de 
meter os maiores crimes para crentes diante "daqueles para governos islâmicos. 
logo virem justificar-se dizen- quem Deus não é nada mais O hi toriador inglê Paul 

do que são celebrações de seu l que um nome", ele acaba_t_o_-_+--__ ..., ___ 1--_J_o_h_n_s_o_n_c_o_s_t_u_m_a_af_i_n_nar que 
-,~----1----------J_ ________ ...L__ _____ _ 
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o fundamentalismo não é um 
traço acidental do Islã, mas 
parte de sua essência. O autor 
dos clássicos História dos Ju
deus e História do Cristianis
mo afirma que a expressão 
"fundamentalismo islâmico" é 
um pleonasmo, pois todo o Is
lã seria "fundamentalista em 
sua essência", não havendo 
nada de moderado - em ter
mos de religião comparada -
em sua interpretação de mun
do, justamente por se basear 
na crença de que "toda a pala
vra no Alcorão é verdadeira e 
imutável". Caso clássico disso 
foi o fato de um líder religioso 
do Irã decretar uma sentença 
de morte contra o autor de 
Versos Satânicos, livro consi
derado ofensivo ao Islã. O as
sustador é que aiatolá Khomei
ni, ao condenar à morte Sal
man Rushdie, não estava fa-

Deus não existe, 
não existiu e não 
existirá nunca, 
inocente de haver 
ciiado um universo 
inteiro para colocar 
nele seres capazes 
de cometer os 
maiores crimes 
para logo virem 
justificar-se 
dizendo que são 
celebrações de seu 
poder e da sua 
glória 

José Saramago 

zendo uma "leitura envie ada" 
do Alcorão, mas apenas apli
cando o que está na ura 9, 
ver ículo 5 do livro revelado 
pelo profeta Maomé: "Matai 
os idólatras onde quer que os 
encontrei ... " 

Mas Johnson, bom católico 
que é, ao falar da obtu idade 
do Islã não a compara com 
coi as como a Inquisição, que 
e palhou o terror pelo Velho e 
Novo Mundo. A lógica que 
norteou o Santo Ofício - e ou
tra atividades como as Cruza
da - é a mesma que norteia o 
i lami mo: punir, muitas vezes 
com tortura e morte, quem 

atentar contra a fé. Já o jorna
lista e escritor Christopher Hit
chens, afirmou que o fanatis
mo religioso muçulmano, tal 
qual praticado por corjas como 
a de Bin Laden, "envenena tu
do o que toca". Mas, talvez, 
seja mais correto afirmar que o 
envenenamento do espírito e 
intelecto humanos vem de uma 
interpretação do mundo como 
uma eterna luta entre o bem e 
o mal, algo que passa pelo is
lamismo, mas o transcende. 

B 
;:ri:1~:~o da:~:: 
cano e das crises 
do Oriente Mé
dio, o homem já 
adquirira este 

pess1mo hábito de dividir o 
mundo entre o bem e o mal pa
ra criar religiões. No século VI 
a.C., por exemplo, o sábio per
sa Zoroastro fez essa divisão, a 
qual ficaria conhecida mais 
tarde como maniqueísmo. Mas 
seriam as grandes religiões 
monoteístas que levariam a di
visão às últimas conseqüên
cias, possibilitando um estan
camento dos nossos atos e da 
vida nessas duas categorias, 
criando, assim, as bases men
tais necessárias para futuras 
discriminações. Pois como va
lorizar sinceramente o outro se 
ele não crê em meu Deus, que 
é o Senhor dos Céus e da Ter
ra? Essa recusa do outro tira-o 
da circunferência sagrada em 
que vivo e coloca-o no terreno 
do profano, espaço que minha 
religião reserva ao mal. E o 
mal, todos sabemos, é para ser 
combatido. Qualquer um que 
violenta o mundo dividindo-o 
em sagrado e profano trabalha 
contra sua espécie. 

Nesse contexto, a famosa 
sentença do escritor russo 
Dostoiévsky - que em seu arti
go Saramago equivoca-se ao 
atribuir ao pensador alemão 
Nietzsche -, "Se Deus não 
existe, tudo é permitido", sofre 
uma inversão à luz da história 
humana e do raciocínio lógico. 
É justamente porque Deus 
exi te que tudo é permitido, 
poi suas leis e sua vontade es
tão em textos que cada um en
tende e interpreta à sua manei
ra. E, a rigor, bastaria um úni
co ato de ódio ou vingança 

perpetrado por Deus em qual
quer livro sagrado para justifi
car a violência por parte de 
seus seguidores. 

Tal qual o terrorismo, que se 
tomou um pesadelo para o 
mundo civilizado, as grandes 
religiões monoteístas têm co
mo um de seus principais pila
res um dos sentimentos mais 
fortes e ancestrais do ser hu
mano: o medo. Noutras pala
vras, o receio de ser punido 
sem clemência por seus atos e 
crenças são coisas essenciais 
tanto na lógica terrorista quan
to na das grandes religiões, on
de Deus, com a aprovação de 
seus fiéis, extermina multidões 
de infiéis, para livrar a terra 
dos ímpios e iniciar uma nova 
era, ou, no mínimo, condena 
os pecadores à infelicidade. 
Nesse sentido, Deus e terroris
mo são as duas faces de uma 
mesma moeda, e é aterrador o 
fato de a espécie humana bus
car sua razão de ser nessas ló
gicas que cultivam o pavor, in
centivando uma vida sob o do
mínio do medo. Essa é uma 
questão fundamental para o 
avanço da humanidade, ainda 
hoje engessada por preconcei
tos religiosos que se imiscuem 
perigosamente com política. 

O argumento de que todas as 
religiões têm representantes 
honestos e de boa fé, sincera
mente preocupados com o 
bem-estar do próximo - a 
exemplo de personalidades ad
miráveis como Dom Paulo 
Evaristo Ams e Henry Sobel, 
para ficar apenas em nomes lo
cais - não faz desaparecer o fa
to de que fundamentalistas de 
todo o tipo também encontram 
respaldo nas páginas sagradas 
para fazer o que fazem. Uma 
opção espiritual aos caminhos 
tortuosos oferecidos pela oni
potência divina - caminho on
de só os mais esclarecidos con
seguem trilhar sem cair nas ar
madilhas do preconceito ou da 
intolerância - pode ser um sen
timento secularizado de respei
to à vida e ao próximo, que não 
precise passar pela palavra de 
um Deus temperamental, con
tentando-se com um humanis
mo racional e terreno. Esse 
combate sem Deus, e sem co
res ideológicas, tan1bém é um 
bom combate. 
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LtLI CARXEIRO 

P 
~::;~~0

falar e~ 
"batalha de Dur
ban'·. ela aflo
rou em toda a ua 
exten ão o pro

blema étnico/racial no plano 
internacional, levando à quase 
impos ibilidade de alcan
çar con en o mínimo entre a 
naçõe para enfrentá-lo. O que 
pareceria retórica de ativi ta 
anti-raci ta e manife tou em 
Durban como de fato é: a 
que tõe étnica , raciai . cultu
rais e religio a , e todo o 
problema no quai ela se 
desdobram (raci mo, di crimi
nação racial. xenofobia, exclu
são e marginalização ocial de 
grande contingentes humano 
con iderado "diferentes") têm 
a potencialidade de polarizar o 
mundo contemporâneo. De 
opor orte e Sul, Ocidente e 
não-Ocidente, brancos e não
brancos além de serem respon-
áveis, em grande medida, pe

las contradições internas da 
maioria dos países. Essa carga 
explosiva esteve presente até 
os últimos momentos da con
ferência sobre racismo, amea
çando a aprovação de seu do
cumento final e a permanência 
nela de diversos países. 

O que se viu em Durban foi, 
em primeiro lugar, mais uma 
demonstração de unilateralis
mo dos EUA ao abandonar a 
conferência em apoio ao Esta
do de Israel, acusado pelo Fó
rum de ONGs e por represen
tantes de delegações oficiais 
de práticas racistas e colonia
listas sobre o povo palestino e, 
em segundo lugar, uma clara 
disposição dos países ociden
tais, em seu conjunto, de fazer 
naufragar a conferência caso 
ela caminhasse para a conde-
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uma intervenção 
decisiva nas 
condições de vida 
das populações 
historicamente 
discriminadas. 
A opinião é de 
Sueli Carneiro, 
uma das delegadas 
brasileiras na 
conferência 
anti-racismo 
realizada na 
África do Sul 

ua 

ma mantiveram o Canadá e a 
União Européia em permanen
te ameaça de também abando
nar a conferência, e foram u a
do pelo EUA, durante todo o 
proce so preparatório da me -
ma (a três reuniões do Comitê 
Preparatório ocorrida em Ge
nebra) para ju ti ficar a ua não 
ida a Durban, ou a sua partici
pação na conferência com uma 
delegação de segundo e calão, 
o que acabou ocorrendo. 

Que tões de natureza jurídi
ca e de princípios e tão subja
centes na intransigência dos 
países ocidentais em admitir a 
escravidão africana como cri
me de lesa-humanidade por
que tal reconhecimento ofere-! ceria suporte para proces o 

a- internacionais por reparações 
~ da parte dos países africanos 

---~-~----- e dos afrodescendentes contra 
os países que se beneficiaram 
direta ou indiretamente do trá
fico negreiro, da exploração da 
escravidão e das riquezas do 
continente africano. 

Outra dimensão des e pro
blema constituiu um perma
nente não-dito, mas subenten
dido, posicionamento dos paí
ses ocidentais. Para além do 
objetivo de impedir a aprova
ção de qualquer proposta que 
abrisse brechas para repara
ções, lutavam também para 
impedir a condenação do pas
sado colonial, sobretudo por
que significaria o questiona-

mento e a crítica aos funda
mentos que justificaram oco
lonialismo e a expansão eco
nômica do Ocidente: sua su
po ta superioridade racial e 
cultural e a convicção de sua 
mi ão civi li zatória em relação 
ao povos considerados infe
riores , ou eja, acordar os po
vos dormentes da África para 
a civilização e destinar os bens 
ocio os no continente africano 
para o progres o de toda a hu
manidade, o que relativizaria 
o "eventuai males ou exces-
o "do colonialismo, que é o 

máximo que as delegações 
ocidentai se di puseram a 
aceitar, como desculpas, por 
e se pa ado dante co. 

Ne e contexto, a aprovação 
da Declaração e do Plano de 
Ação da conferência, num cli
ma de alta dramaticidade, foi, 
em i me ma , uma das gran
de vitórias dada a intensidade 
do conflitos e das disputas ali 
presentes. 

Para os afrodescendentes das 
América e o afrobrasileiro 
em particular há, entretanto, 
muito que comemorar pelo que 
Durban ratificou das conquistas 
da Conferência Regional da 
América , incorporando vário 
parágrafo acordado pelos E -
tados Americanos em Santiago 
do Chile. O termo afrode cen
dente torna-se linguagem con-
agrada na Naçõe Unidas e 

designa um grupo específico de 
vítimas de raci mo e discrimi
nação; pelo reconhecimento da 
urgência de implementação de 
política públicas para a elimi
nação da de vantagen ociai , 

recomendando aos Estados e 
aos organismos internacionais, 
entre outras medidas, que "ela
borem programas destinados 
aos afrodescendentes e desti
nem recursos adicionais a siste
mas de saúde, educação, habi
tação, eletricidade, água potá
vel e medidas de controle do 
meio ambiente, e que promo
vam a igualdade de oportunida
des no emprego bem como ou
tras iniciativas de ação afirma
tiva ou positiva". 

protagonismo 
dos afrodescen
dentes das 
Américas para 
se verem reco
nhecidos pela 

Conferência de Durban se con
substancia, também, no pará
grafo 42 da Declaração, apro
vado com a seguinte redação: 
"Consideramos essencial que 
todos os países da região das 
Américas e todas as demais zo
nas da diáspora africana reco
nheçam a existência de sua po
pulação de origem africana e 
as contribuições culturais, eco
nômica , políticas e científicas 
dada por essa população, e 
que admitam a persistência do 
racismo, a di criminação ra
cial, a xenofobia e a formas 
conexa de intolerância que a 
afetam de maneira específica, e 
reconheçam que, em muitos 
paí e , a desigualdade histórica 
no que diz respeito, entre ou
tras coisa , ao acesso à educa
ção, a atenção à saúde, à habi
tação tem ido uma causa pro
funda da di paridades ocio-

econômicas que as afetam." 
O Plano de Ação, por sua vez, 

apresenta vários parágrafos que 
instam os Estados à adoção de 
políticas públicas nas diversas 
áreas sociais voltadas para a 
promoção social dos afrodes
cendentes. E o seu artigo 114, 
tendo por base as metas interna
cionais de desenvolvimento 
acordadas nas Conferencias da 
ONU da década de 90, estabele
ce um marco temporal até 2015 
para que aquelas metas sejam 
alcançadas "como fim de supe
rar de forma significativa a de
fasagem existente nas condições 
de vida com que se defrontam 
as vítimas do racismo, a discri
minação racial, a xenofobia e as 
formas conexas de intolerância, 
em particular no que diz respei
to a taxas de analfabetismo, de 
educação primária universal, a 
mortalidade infantil, a mortali
dade de crianças menores de 5 
anos, a saúde, a atenção à saúde 
reprodutiva para todos e o aces
so à água potável; a aprovação 
dessas políticas também levará 
em conta a promoção da igual
dade de gênero". 

Portanto a Conferência de 
Racismo insta os Estados a ado
tarem a eliminação da desigual
dade racial nas metas a serem 
alcançadas por suas políticas 
universalistas. o Brasil isso 
equivale, por exemplo, a tomá
las capazes de alterar o padrão 
de desigualdade nos índices 
educacionais de negros e bran
cos que, segundo os dados pro
duzidos pelo Ipea, manteve-se 
inalterado por quase todo o sé
culo 20, apesar da democratiza-

Brutalmente esclarecedor, 
Preto e Branco revela as feridas abertas de um dos maiores tabus da sociedade 
brasileira: o racismo. Ao mostrar o papel que nos cabe nessa história vergonhosa, 
possibilita repensar a questão racial com mais compreensão, autocrítica e amor. Lobão 

ção do acesso à educação; sig
nifica redesenhar as políticas na 
área de saúde de forma a permi
tir a equalização da expectativa 
de vida de brancos e negros que 
é em média de 5 anos a menos 
para os negros; promover o 
acesso racialmente democrático 
ao mercado de trabalhos às di
ferentes ocupações e à eqüidade 
nos rendimentos, à terra e à mo
radia, ao desenvolvimento cul
tural e tecnológico. 

Assim posto, a agenda que 
Durban impõe vai muito além 
do debate a respeito das cotas 
que têm monopolizado e pola
rizado o debate sobre a ques
tão racial. O debate sobre as 
cotas no Brasil, embora seja 
um dos impactos positivos da 
Conferência de Racismo por 
pautar o tema racial na socie
dade, é reducionista e obscure
ce a amplitude e diversidade 
dos temas a serem enfrentados 
para o combate ao racismo e à 
discriminação racial no Brasil. 
O que Durban ressalta e advo
ga é a necessidade de uma in
tervenção decisiva nas condi
ções de vida das populações 
historicamente discriminadas. 
É o desafio de eliminação do 
gap histórico que essas popu
lações carregam, problemas 
para os quais a mera adoção de 
cotas para o ensino universitá
rio são insuficientes. Precisa
se delas e de muito mais. 

Sueli Carneiro é uma das 
fundadoras do Geledés, Instituto 
da Mulher Negra, e uma das prin
cipais estudiosas da questão de 
gênero e raça no Brasil, autora do 
livro Mulher Negra, Editora Nobel. 



Na tradição tibetana 
pelo menos uma pessoa na 

família deve ter vida monástica. 
!!ste monge esmola dentro da 

estrutura do Palácio Potala 

~- - ------------------------------------------ --------- -+----

(.(. uero re saltar a impor
tância do nosso rela
cionamento com o po
vo e governo chineses. 
É do intere e do Es
tados Unido da Amé

rica mante oa relações com esse país. " 
Dessa forma tão presidente dos EUA, 
George Bu h (pai), respondeu em 1989 a 
uma pergunta sobre que atitudes tomaria 
em relação ao massacre da Praça da Paz 
Celestial, ocorrido dois dias antes. Quatro 
dia depois da violência contra os estudan
tes chineses, na qual o correspondente do 
The New York Times contabilizou pelo me
no 2 mil mortos, a revista Newsweek pu
blicou matéria com a seguinte declaração 
de um membro da administração Bush, 
que pediu para não ter o nome revelado: 
"Não podemos perder dezessete anos de 
diplomacia por causa de um final de sema
na". Referia-se ao ano em que a China to
mou o lugar de Taiwan na ONU e o presi
dente norte-americano Richard Nixon fez 
uma célebre visita a Pequim. 

Quando e tive no dia 3 de junho de 1999 
em Pequim, dia do décimo aniversário da 
manife tação estudantil, fui à Praça da Paz 
Ceie tia! visitar o mausoléu onde Mao 
Tsetung e tá embalsamado. A praça estava 
fechada. Motivo: uma troca "emergenciaJ" 
do piso para a comemoração do 502 ani
versário da República Popular da China, 
quatro meses depois. É com e a lógica 
democrática que a China trata o Tibete, 
ocupado pela recém-nascida República 
Popular, em 1950. É com es a cegueira 
propo ital que os líderes americanos e de 
outro paíse tratam essa ocupação. 

Durante cinco dias , cruzei o Tibete des
de a fronteira com o Nepal até chegar à 
capital, Lhasa. O percurso é belíssimo. A 
Friendship Highway - mil quilômetros 
desde Kathmandu , capital do Nepal , até 
Lhasa - é considerada a e trada mais bo
nita do mundo. A paisagem con tante da 
janela do carro é de aridez total, o trecho 
cruza a montanhas do Himalaia , passan
do por picos de 5.050 metro , uma barrei
ra in tran ponível para o cultivo agrícola. 
A cada parada, tibetanos parecem brotar 
da terra para pedir comida, já que não 
con eguem plantar nada. Qual o interesse 
que pode despertar um território assim? 
Bem, a respo ta dos chineses é: "a liberta
ção do povo tibetano, que vivia oprimido 
por força e trangeiras e pelo feudalis
mo". Aberta a cartas do jogo, revelam
se outros interesses. 

A primeira atende pela palavra minério, 
mais e pecificamente o urânio, matéria
prima de elemento combu tívei que 
acionam os reatores de usina nucleare . 
O Tibete é um dos maiores, se não o 
maior, produtor do minério no mundo. 

Outra carta mostra um orgulho na incor-

A cada parada 
Tibetanos parecem brotar 
da terra para pedir comida, 
já que não conseguem 
plantar nada 
poração. Um orgulho enraizado que não 
separa fantasia de realidade. Conversando 
com uma jornalista chinesa bastante escla
recida, poliglota, que trabalhou como cor
respondente internacional, indaguei sobre 
Tibete: "Você sabia que o Dalai Lama faz 
rituais tocando tambor confeccionados 
com pele de tibetanos traidores?" Difícil 
contra-argumentar. 

A terceira carta do interesse está ligada 
à explosão populacional. Na China de 1,3 
bilhão de habitantes, apesar da política de 
um filho por casal, nasce o equivalente a 
uma Austrália todo os ano . Uma área do 
tamanho da Europa Ocidental, como o Ti
bete, torna- e fundamental. Até por isso, 
para povoar a região, o governo chinês fez 
diver as campanhas oferecendo facilida
des a quem rumas e para lá. Infelizmente 

as cidades não estavam preparadas para 
esse inchaço e quem paga a conta são os 
tibetanos, com graves problemas de estru
tura e saneamento. 

O quarto ponto é a posição estratégica. 
O Tibete faz larga fronteira com outra po
tência nuclear, dona de um exército gigan
tesco, a Índia, além de estender os braços 
ocidentais chineses. 

Logo após a invasão, o Dalai Lama to
mou o caminho lógico: fez um apelo à 
ONU. O resultado foi ridículo. A Inglater
ra, que invadira o Tibete décadas antes, 
mas que desistira após constatar que o país 
não poderia oferecer muito para seus inte
resses, apontou que o status tibetano era 
"confuso" e claramente preferia ver a Chi
na expandir a influência na Ásia à URSS, 
que à época era o maior inimigo ocidental. 
Os EUA, que estavam com a atenção vol
tada para a disputa na Coréia, coçaram a 
cabeça, pensaram nas dificuldades que te
riam para mover um exército pelo Hima
laia, no custo-benefício, e deram de om
bros. O único país que teve atitude foi EI 
Salvador, uma das grandes vítimas dos 
EUA durante e após a Guerra Fria, que re
comendou uma moção condenatória. 

Leve-se em conta que a China não é e 
nunca foi um Iraque ou Afeganistão. Tra
ta-se de um país de dimensões continen
tais - ocupa mais de 2/3 do Leste Asiáti
co. Além disso, é uma potência nuclear, 
possui forte peso político e tem uma popu
lação cada vez mais jovem. 

A situação continuou sob tensão até 
1959, quando na comemoração do Ano 
Novo Tibetano, os militares chineses con
vidaram o Dalai Lama para uma perfor
mance de dança na base militar chinesa 
em Lhasa. No convite, uma exigência: que 
ele comparecesse desacompanhado dos 25 
seguranças que o guardavam. Apesar de 
ser mais que evidente que as intenções 
não eram boas, ele aceitou. Mas, os tibeta
nos em Lhasa, deduzindo que se tratava 
de plano para raptá-lo, cercaram o Palácio 
de Verão onde estava. O governo chinês 
entendeu como insurreição e partiu para a 
dispersão das pessoas, situação que logo 
caminhou para o bombardeio do palácio. 
No meio da noite, disfarçado de guarda, o 
líder tibetano deixou a residência e fugiu 
para a Índia, onde chegou quase um mês 
depois no lombo de um cavalo. Foi rece
bido como exilado, só que, para não desa
gradar os vizinhos, o governo indiano ga
rantiu que o Dalai Lama exerceria apenas 
funções religiosas no exílio. 

Começava, então, o período mais difícil 
da história do povo tibetano. Entre 1958 e 
1960, Mao Tsetung institui o "Grande Sal
to Adiante", com a intenção de eliminar os 
"rabos do capitalismo". Para isso, era ne
cessário exterminar a produção familiar, 
ou seja, coletivizar e mobilizar o povo a 
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atacar tudo o que leva e ao individual, à 
polarização ocial e à exploração. O Tib -
te tomou- e prato cheio de a política, já 
que ainda exi tiam traços feudai em ua 
composição social - prática cuja elimina
ção era con iderada prioritária pelo Dalai 
Lama em sua política de modernização do 
paí . E e plano e encontra em ua bio
grafia Minha Terra e Meu Povo. 

O resultado des a política? a China, en
tre os trê anos, mais de 20 milhõe de pe -
soa morreram de fome. Segundo o enhor 
Geraldo Chin, filho de mãe mexicana e pai 
chinê , que conheci em Macau e que mora
va na China à época, "a ituação era tão ter
rível que a pe oa e tavarn trabalhando 
no campo e de repente desabavam morta ... 

o Tibete a ituação não foi diferente. 
devido à condiçõe do meio. não era 
qualquer emente que brotava e era preci-
o u ar o conhecimento individual para fa

zer na cer algo. "Morrendo de fome, a 
pes oa perdiam a dignidade. Corníamo 
qualquer coi a corda couro. algun co
miam ratos e apos, outro chegaram a co
mer verme que encontravam em excre
mento ··, diz Tenxin Choedrak:, médico do 
Dalai Lama, que ficou pre o por doi ano 
perto da fronteira da Mongólia. um do doi 
remane cente de 300 pri ioneiro que fo
ram levado para lá. 

Pouco depoi de ua chegada à Índia, o 
líder tibetano exigiu inve tigação mai ri
goro a do ca o e foi formada Comi ão 
Internacional de Juri ta , que apontou a 
violação de direito humano em deze -
seis pontos. incluindo assassinato . e tu
pro e tortura . Concluíram também, que 
o Tibete era urna "nação independente an
tes da invasão e que os chinese tinham 
tentado destruir num todo ou em parte o 
tibetanos como nação separada e o budis
mo no Tibete". 

Com o relatório na mão, o Dalai Lama 
fez novo apelo à ONU. Mas era a época 
em que a URSS acabara de lançar o Sput
nik 1 e o 2, foguetes capazes de transpor
tar ogivas nucleares, e exibia mísseis nu
cleares de curto alcance, saltando na fren
te nas corridas armamentista e espacial. 
Amparada pelos satélites, não precisava 
de muito esforço para garantir vitórias. 

O bloco comunista argumentou que le
vantar o problema nas Nações Unidas era 
"interferência desmedida em assuntos in
ternos chineses". Os representantes norte
americanos olharam para o lado e fizeram 
que não era com eles. A Inglaterra seguiu 
o exemplo. Mesmo assim, por maioria de 
votos, o tema foi incluído na agenda da 
Assembléia Geral, e uma resolução foi 
feita a favor do Tibete. A China não foi 
mencionada nominalmente na nota, que 
pedia "respeito aos direitos do povo tibe
tano". Ninguém tocou, entretanto, em so
berania e independência. 
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Entre 1950 e 1976 
a ocupação chinesa 
do Tibete foi responsável 
pelo exter e O ·o da 

opulação do pa's, que 
morreu em conseqüência 
de assassinatos, fome ou 
das más condições de 
trabalho. 

stavam em 
campos 

. Dos 6.268 
monastérios, apenas 
catorze continuavam 
de pé 

de truição - O r ultado da 
barbári foi r velado 
uma d ada d poi , ap a 
m rte d Mao T etung, em 
1 76. Para mo trar um pou-

d impatia, o governo 
Datai Lama a vi itar o 

avido, ele decidiu enviar uma 
mi ão para a aliar o que o 26 ano de 
o upa ão ha iam cau ado ao paí . O re
ultado foi terrí el: 20% da população ti

betana - 1, 1 milhão de pe soa - morrera 
m con eqüência de a a inato , fome ou 

da má condiçõe de trabalho. Do 6.268 
mona tério tibetano , apenas catorze 
continuavam de pé e a conta apre entava 
ainda 100 mil tibetano em campo de tra
balho forçado . A e tatísticas do gover
no tibetano no exílio, em Dharam ala, na 
Índia, vão além e destrincham a condi
ções de morte da pessoas - 432.705 mor
reram lutando, 342.970, de fome, 
173.221, em pri ões e campo de trabalho, 
156.758 foram executados, 9.273, apó 
tortura , e 9.002 se suicidaram. Is o além 
do problema óbvios da ocupação desor
denada e da falta de trato da natureza, com 
muitas espécies animai em risco de extin
ção e dano à natureza que ainda não fo
ram totalmente men orados , já que a Chi
na não é conhecida exatamente pela 
preocupaçõe ecológicas . Basta dizer que 
as principais cidades do país já não são 
mais "enxergadas" por satélites devido ao 
grau de poluição. Caminhando por Pe
quim ou Xangai, um ponto que chama a 
atenção é a cor marrom acinzentada do 
céu. Três anos depois da missão tibetana, 
Deng Xiaoping, então no poder chinês, 
decidiu fazer o mesmo levantamento e 
não contestou os números. 

Hoje, o tibetano, como povo, re pira 
com ajuda de aparelhos. É um mendigo 
em sua própria casa. Por todo o país são 
raros os tibetanos que não se encontram 
em situação de mendicância. Das cerca de 
13 mil lojas que existem hoje em Lhasa, 
apenas 300 são tocadas por tibetanos . E é 
difícil enxergar alguma brecha por onde o 
quadro possa ser revertido, já que as cida
des estão totalmente tomadas, em arquite
tura, população e costumes, por chineses. 

O Dalai Lama propôs uma plano de paz 
com cinco pontos. São eles: o Tibete ser 

de ignado Zona de Paz, sem armas; parar a 
política de transferência de pessoas e ocu
pação; direito humanos e liberdade demo
crática rc peitado ; meio ambiente restau
rado e protegido; retomada das conversas e 
negociações com a China. O plano foi con-
iderado separatista pelo governo chinês. 
E a conver a tem ficado a cada dia 

mai difícil. Atualmente, a China é am
parada pelo fato de ser um dos cinco 
membros permanente do Con elho de 
Segurança da ONU, órgão máximo deci-
ório na e fera internacional. Como par

te de e clube seleto, ao lado de EUA, 
Rús ia, França e Inglaterra, tem força de 
veto, podendo derrubar qualquer propos
ta de manutenção de paz internacional e 
egurança, já que tudo é in tituído por 

unanimidade. 
Na teoria, a carta das nações levantaria 

um sinal de alerta para o Tibete. Ma , na 
prática , foram instituídas relações que se 
produzem entre barganhas e submis ões, 
já que o importante é estar protegido por 
um do grande , e a ações que e tomam 
muita vezes resultam em paliativos. 

Na ONU, a palavra Tibete é proibida. 
Pouco antes de viajar à Ásia, estive na se
de da Nações Unidas em Nova York. Ao 
comentar que pretendia ir para o Tibete 
com uma alta funcionária do departamen
to de comunicação, ouvi a eguinte brin
cadeira: "Ops, falou a palavra proibida". 
Se no curto prazo as condições não se 
mostram nada favorávei , no longo prazo 
o povo tibetano parece ter data para o pró
prio epultamento. 

Como teocracia, o paí tinha o Dalai La
ma como líder espiritual e de governo. a 
hierarquia, a eguir vinha o Panchen La
ma. A função deste, além de eventualmen
te a umir o poder, era de reconhecer os 
futuro Dalai Lamas. Ou seja, quando do 
falecimento de um, o outro assumia o po
der e seria re ponsável pelo reconheci
mento do líder eguinte no processo reen
carnatório de tran ferência de poder. 

Como eliminar as autoridade tibetanas 
seria propaganda contrária demai , o go
verno chinês decidiu pela eliminação do 
si tema vigente. Ou eja, quando em 1995 
o Dalai Lama identificou Gedhun Choek
yi Nyima, de 6 anos, como o 11 2 Panchen 
Lama, não demorou um mês para que o 
chineses o rapta sem, ju tificando como 
"questões de segurança", e coloca em em 
seu lugar um outro Panchen Lama, estra
nhamente filho de um membro do PC chi
nê . Gedhun Choekyi Nyima que, segun
do a autoridades chine a , está em Pe
quim, ma não foi vi to de de o rapto, é, 
aos 12 anos, o prisioneiro político mai jo
vem do mundo. Com o Dalai Lama afasta
do e um próprio Panchen Lama, é de e pe
rar que o próximo Dalai Lama venha tam
bém do PC chinês. 



inal de tarde de 
13 de novembro, 
1998. Sob chuva 
torrencial, um ho
mem caminha em 
silêncio pelo 

acostamento esburacado de es
trada vicinal do interior paulis
ta. Acompanhando-o, segue, 
em marcha lenta, um carro. A 
cena encontra significado ape
nas no íntimo do protagonista 
e seus familiares: era a solitá
ria comemoração de um renas
cimento. "Queria ter novamen
te a sensação de andar sem ter 
nenhum muro à minha frente", 
conta Josemir José Fernandes 
Prado, 50 anos, o Miro - ou 
Jocenir, seu pseudônimo lite
rário, por força de um erro de 
grafia - que encerrava naquele 
momento um ciclo dos piores 
pesadelos extraídos de Dante. 

A rocambolesca situação que 
o levou à prisão até hoje é obs
cura e mal explicada. Preso em 
frente a um depósito de cargas 
roubadas, o paulistano Jocenyr 
sempre proclamou inocência, 
afirmando ser bode expiatório 
de uma tramóia policial. Nasci-

do na ela e média, na época 
em que foi pre o era vendedor 
de materiai elétricos numa 
multinacional, tinha carro do 
ano e ca a própria. A vida car
cerária mandou tudo isso pelo 
ralo. Seu karma: decifrar a me
dusa amoral, violenta, corrupta 
e profana chamada cadeia, que 
agora se prostrava a sua frente. 
Antes que conseguisse, viveu o 
diabo e perambulou pelo siste
ma carcerário até chegar ao 
Carandiru onde, para não ser 
achacado, colocou seu bom 
português a serviço dos deten
tos - cartas para parentes, poe
sias para namoradas, essas coi
sas. Virou o Tiozinho, um es
criba/ull time. Sua fama pulou 
o muro e encontrou Mano 
Brown. Nascia Diário de um 
Detento, rap e livro - um ex
plosivo 3x4 do sistema carce
rário do país com tal concen
tração de TNT como até hoje 
ninguém encerrou em páginas. 
"Um homem nunca mais é o 
mesmo depois da cadeia", não 
se cansa de repetir o autor. A 
frase é feita, perfumada. Mas 
sabe aquele videoclipe de Diá-

rio de um Detento? É tudo de 
verdade. 

Fórum - Há mesmo tantas 
mortes não divulgadas na 
Detenção, como você alega? 

Jocenyr - Lá dentro ocorrem 
fatos não divulgado porque 
depõem contra o sistema. A 
imagem do presídio é maquia
da para a imprensa e para a so
ciedade. ão há estatística, 
mas ocorrem muito mais mor
tes do que é divulgado. Acertos 
de contas, confrontos de inimi
gos, cobranças de traficantes 
fazem parte do cotidiano. 

Qual o aspecto do sistema 
carcerário do país que so
ciedade e autoridades não 

padre, detetive, consegue en
tender e e código do banditi -
mo. Mas que existe, existe. 

Nesse sentido, acha que fal
ta a Estação Carandiru, best
seller do médico Dráusio Va
rella, um mergulho mais pro
fundo? 

O doutor Dráusio fez uma 
narrativa como só ele poderia 
ter feito, em virtude de seu 
trabalho na Detenção. Mas 
diariamente ele ia embora, 
deixando todo o clima emo
cional na portaria. Ele narrou 
a Detenção como vê: com 
olhos de visitante. Estar do la
do de dentro rende outro tipo 
de história. 

conseguem decifrar? Ao sair da cadeia e ouvir a 
Em todo lugar existem for- música pela primeira vez, 

mas diferentes de viver e pen- conseguiu estabelecer o que 
sar. Culturas diferentes, mas é seu texto e o que é do 
baseadas pela moralidade. Na Brown? 
cadeia, não. Prevalece a cultu- Não consegui identificar 
ra delinqüente. Um mundo à nem que eu tivesse alguma 
parte, amoral, no qual prevale- participação. Aquela letra, mu-
ce a moralidade dos delin- sicada, adquire conotação dife-
qüentes. Ninguém que não te- rente. Eu a escrevi como um 
nha vivido lá, seja sociólog~ sabafo, metade prosa, meta-

J---+-,----------------1.----------'---------
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de ver o, e o Brown adaptou à 
linguagem rapper. 

Há quem aponte o surgimen
to de um novo segmento lite
rário, aberto por Estação Ca
randlru e seguido por livros 
como o seu, o de Hosmani 
Ramos e outros. Concorda? 

E se li vros representam um 
univer o que a sociedade livre 
desconhece. Até hoje, tudo que 
e fala e escreve sobre sistema 

carcerário reflete a maquiagem 
do governo adequada a seus ob
jetivo . Agora surgem livros em 
que e pode conhecer o que real
mente é o i tema carcerário. 

As próximas rebeliões serão 
maiores do que as já vistas? 

É um ri co. Já que o poder 
público atira homens atrás das 
muralhas e se esquece dele , 
e perar que um dia não reivin
diquem eu direitos é utopia. 
Há muito tempo facções e gru
pos vêm se organizando para 
cobrar a autoridades. O lema 
é: conciliar a paz de forma vio
lenta. Não tem bandeira nem 
sindicato, o caras vão bu car a 
voz ativa do único jeito que co
nhecem: pela violência. 

Ainda há tempo de evitá-las? 
O poder público tem tudo 

para is o, através da a i tên
cia ao pre o. Através da labor
terapia, porque todo pre o 
quer e ocupar. Ma na ocio i
dade, e com abundância de 
drogas, fica difícil avaliar o 
que vem pela frente. 

O Primeiro Comando da Ca
pital (PCC) é mesmo todo
poderoso como alardeia? 

É a facção que mais cresceu 
nos presídios. Sobre números, 
não se tem idéia. Que seu pode
rio é grande é um fato. A inten
sidade é que ainda não se sabe. 

O PCC protege realmente o 
preso? 

Quem é simpático a ele, sim. 
No momento em que alguém 
não se encaixa em seus ideais de 
paz, liberdade e dignidade, não. 
A proteção vem através de as
sistência financeira às familias. 

Existe aproximação entre li
deranças carcerárias paulis
tas e as do Rio de Janeiro? 

Acho difícil, o PCC hoje tem 
muito mais visibilidade. A dife
rença é que o PCC foi formado 
por elementos perigosos dos 
presídios paulistas unidos num 
único local, a casa de custódia 
de Taubaté. Já o Comando Ver
melho teve influência dos pre
sos políticos, na época do regi
me militar, mas com o tempo 
desvirtuou qualquer ideal. 

Qual o peso do Conselho De
mocrático da Liberdade 
(CDL), entidade que você aju
dou, redigindo o estatuto? 

O CDL é rival do PCC. Um 
adver ário dentro dos presí
dios. Onde existe PCC não 
existe CDL, e vice-versa - não 
há cadeia neutra. E não há 
conv1vencia pacífica entre 
e le . Se um integrante da fac-

ção cai na cadeia dominada 
pela outra há confronto. Aju
dei a redigir o estatuto, parou 
aí, nunca me envolvi. Não 
simpatizo com nenhum deles, 
seu código moral é diferente 
do meu. Mas tenho amigos dos 
dois lados". 

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, já declarou 
que em nenhuma hipótese 
negociará com presos em 
caso de novos movimentos 
carcerários. 

Ele tem seus pontos de vista, 
mas é imprevisível saber o 
ônus que arcará com essa posi
ção. O que tem que ser dito é o 
seguinte: dentro da cadeia não 
existem "comédias", existem 
homens criminosos que, quan
do se propõem a fazer uma 
coisa, fazem. Ninguém lá tem 
medo das conseqüências, não 
é o poder público nem a polí
cia que vai refreá-los. 

Seu relato tem passagens 
amargas, mas revela um 
mundo de solidariedade e 
apoio mútuo nas cadeias. Is
so vale para todos? 

Só não existe pros 'laranjas', 
os que assinam crimes de ou
tros presos, e para estupradores. 
Existe a solidariedade dos mais 
fortes para com os mais humil
des, que são aqueles que desco
nhecem o mundo do crime. En
tre bandido forte também exis
te respeito e solidariedade. 

Por que não se consegue 
acabar com a corrupção e o 

tráfico de drogas dentro das 
prisões? 

Com tanto dinheiro rolando 
o sistema fica conivente. En
quanto houver agentes peni
tenciários ganhando mal, isso 
não acaba. A maioria é corrup
ta, são eles que colocam a dro
ga para dentro. 

Pretende continuar a escre
ver? 

Se através desse livro conse
guir alguma estabilidade fi
nanceira passarei o resto dos 
meus dias usando a caneta. 
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maioria da pe -
oa que u am 

computador a -
u ta- e ó em 

pensar numa te
la preta com um 

ponto pi cando, em a flecha 
do mouse e outra facilidade 
gráfica do Window . Sem fa
lar no medo de nunca mais 
ace ar os documentos do 
Word e do Excel, por exem
plo. Mas todo esse temor é in
fundado e custa caro. 

Há muito tempo, além de ser 
livre de licenças, o Linux tem 
uma interface amigável - que 
é a palavra usada para dizer 
que o ambiente de trabalho é 
parecido com o do Windows. 
Mais que isso, existem progra
mas disponíveis gratuitamente 
na internet equivalentes e 
compatíveis com as principais 
ferramentas. E, em geral, tudo 
é bem parecido, ainda que exi
ja um tempo para acostumar
se com as diferenças. 

"Para alguém que nunca to
cou num computador, a difi
culdade para aprender o Linux 
é igual ou até menor do que 
começar a se virar no Win
dows", garante Fernando Ro
xo, consultor técnico da Co
nectiva, a principal distribui
dora de pacotes Linux no Bra
sil. Ele explica que, para os 
habituados ao sistema da Mi
crosoft, o período para se 
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• _1vre-se o 

É possível 
abandonar o 
programa da 
Microsoft e de 
outras grandes 
empresas de 
software por outro 
sistema. Além de 
gratuito, o Linux 
é mais seguro 
e eficiente 

Algumas telas do Linux rodando softwares nativos 
para você sentir que a diferença, afinal, não é tão grande assim 

acostumar vale a pena. 
O primeiro motivo para tro

car de si tema operacional é 
eu bom funcionamento em 

máquina antigas. Mesmo 
num 386 (que era fabricado há 
mai de ei anos), é possível 
ter de empenho bom com ver-
ões atuai , algo inviável com 

o Window . Um 486 funcio
nando cm rede e rodando o Li
nux a partir de um servidor 
tem performance comparável a 
máquina de ponta. 

Outro ponto é que é livre e 
gratuito. Nesse sentido, é per
feito para ONG , escolas, sin
dicato , a ociações e também 
para o etor público. Mais que 
i o, é uma forma de se opor 

. às grande empresas de soft-

ware, tanto ideologicamente 
quanto financeiramente. 

Por ser feito por hackers e 
programadores do mundo in
teiro que são, antes de tudo, 
usuários, o desenvolvimento 
do software é direcionado a 
ampliar o acesso aos computa
dores e facilitar a vida de 
quem usa. Isso faz com que 
tenha uma das formas mais 
amplas de suporte técnico: as 
li ta de discussões na inter
net. Existem muitas voltadas 
para iniciantes. Normalmente, 
todas as mensagens que já fo
ram trocadas nas listas ficam 
disponíveis, mas se a sua dú
vida não estiver lá, basta des
crever o caso e esperar a ex
plicação. Instalar o Linux 

é algo tranqüilo 
para quem tem 
certa facilidade 

com informática, 
mas um completo 

iniciante vai ter 
dor de cabeça 

a 
primeira coisa é 
conseguir o con
junto de arquivos 
necessários. É 

possível baixar gratuitamente 
da internet cada parte do siste
ma e instalar, mas para garan
tir estabilidade no sistema e 
facilitar a vida dos usuários há 
diversas distribuições que reú
nem todos os arquivos neces
sários. Empresas como a Co
nectiva .(brasileira), a Redhat 
(americana) e a Slackware 
(alemã), para citar alguns 
exemplos, montam pacotes 
com os programas, a docu
mentação, manuais de instala
ção e uso do Linux. Também 
dão suporte técnico. Elas so
brevivem da venda dos paco
te e de serviço de suporte e 
treinamento. 

Um dos problemas para ob
ter o pacote pela internet é o 
pe o do programa: 640 me
gabytes, a capacidade de um 
CD. Em uma conexão normal, 
por linha discada, levaria um 
dia (24 horas mesmo) para 
baixá-lo por inteiro. 

Mas diversas revi tas de in-

formática têm vindo com CDs 
de instalação do Linux, o que 
facilita bastante a vida. Outra 
forma de obter o disco é des
cobrir alguém que tenha uma 
versão e fazer uma cópia. Co
mo ele é livre isso não vai dar 
nenhuma dor de cabeça futu
ra. Ou, ainda, se os computa
dores estiverem em rede, é 
possível instalar ou mesmo 
rodar o programa a partir do 
servidor. 

Roxo, da Conectiva, conta 
que a instalação do Linux evo
luiu muito nos últimos anos. 
Ao contrário do sistema da 
Microsoft, não é preciso reini
ciar a máquina a cada altera
ção ou instalação de novos 
aplicativos. "A instalação do 
Windows parece mais fácil, 
porque o sistema já vem insta
lado da loja", assegura. 

A rigor, o aplicativo de ins
talação não exige conheci
mentos profundos em infor
mática, o que não significa 
que o processo seja simples 
para iniciantes. 

Primeiro é preciso saber 
qual é o tipo e a marca de to
dos os equipamentos do com
putador - modem, teclado, 
mouse, monitor, placa de ví
deo, de som etc. Em geral, o 
programa de instalação reco
nhece cada um deles. Se tudo 
der certo, basta apertar botões 
como "próximo", "sim","não". 

Um problema é que todos os 
dados que estiverem gravados 
no disco rígido serão perdi
dos. Por isso é fundamental 
fazer cópias de todos os docu
mentos que você quer guardar 
em disquetes antes de come
çar a instalação (os aplicativos 
instalados não precisam ser 
copiados, afinal não serão 
mais utilizados no Linux). Os 
detalhes da instalação variam 
de acordo com a distribuidora 
do pacote. Mas todo são au
to-explicativos e contam com 
manuais detalhados. 
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om a MPB cho
cha há tempo e 
o rock ora pura
mente comercial 
ora indignado
porém-bo binho, 

às vezes tem- e a impre ão de 
que só no rap re tam voze de 
prote to legítimas. o reino 
das guitarra , à parte um pingo 
de inju tiça - O Rappa, por 
exemplo já oltou belos retra
to do ab urdo ocial -, pode
mos dizer que uma banda de
fende praticamente ozinha a 
trincheira. Ela responde por 
Mundo Livre S/A. O conjunto, 
formado em Recife há dezes
sete anos, tem no vocalista e 
compositor Fred Zero Quatro 
seu canhão antiaéreo. Fred Ro
drigues Montenegro (o final 
do RG substitui o sobrenome) 
tem 39 anos e formou-se em 
jornalismo, mas acabou esco
lhendo como armas a guitarra 
e o cavaquinho (o punk rock e 
o samba são duas das princi
pais referências do conjunto). 
Trata de drogas sem caretice, é 
lírico sem pieguismo e político 
sem cair no lugar-comum. O 
som da banda segue a rima. 
Em Roendo os Restos de Ro
nald Reagan, por exemplo, 
uma performance irada veste a 
letra punk. Em Musa da Ilha 
Grande, um delicioso fundo 
sonoro cheio de "nheco-nhe
co" ajuda a compor o clima 
sensual. Jorge Ben, aliás, é ou
tra influência assumida. 

A banda lançou-se em plano 
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qoncerto 
geopolítico para 

O recifense 
Fred Zero Quatro, 
líder da banda 
Mundo Livre S/A, 
faz uma explosiva 
mistura de samba, 
punk rock e- como 
gosta de dizer -
"contra-informação" 

na i nal om o mangu beat 
(ou manguebit ou, imple -
mente. mangue). para muito o 
mai importante mo imento 
mu i aJ bra ileiro de de o Tro
picali mo. A idéia era fazer do 
manguezaJ metáfora da mi é
ria ma , também, da tradição. 
E conectá-lo ao univer o pop e 
à no a tecnologia - fincar a 
parabólica na lama, como pre
gavam o mangueboy . a 
época, o om da banda e a fi
gura de Fred foram um pouco 
ofu cado por Chico Science 
& ação Zumbi. Afinal, Chico 
(que morreu num acidente em 
1997) era um poço de carisma 
-verdadeiro ímã-, e não havia 
nada mais impactante que a 
mistura sonora da ação. Ma 
fica difícil entender como ven
de pouco um conjunto que 
consegue falar sobre temas sé
rios como o poder irrefreado 
das multinacionais, a miséria e 
a truculência da "otoridade" 
sem ser chato - e que musical
mente casa isso com balanço, 
fúria e algum experimentalis
mo. Um conjunto que teve a 
sacada de transformar em mú
sica aquela vergonhosa con
versa, acidentalmente transmi
tida, entre o então ministro da 
Fazenda Rubens Ricupero e o 
jornalista Carlos Monforte. "O 
que é bom a gente fatura; o 
que é ruim, esconde", lembra? 

No entanto, o tema que ob
ceca Zero Quatro é a política 
externa norte-americana. O 
nome da banda remete à Guer-
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ra Fria. expre ão "mundo 
li re" ra u ada pelo ameri
cano para definir o Ocidente 
e o mundo capitalista em ge
ral, e o EUA em particular, 
em contrapo ição à União So
viética. O letri ta já cogitava 
trocá-lo por um nome meno 
anacrônico quando, para ua 
surpre a, deparou com a ex
pre ão u ada a torto e a direi
to no noticiários da CNN e da 
BBC - de dobramento dos 
atentado que derrubaram o 
World Trade Center e parte do 
Pentágono em 11 de etembro. 

a noite em que conversamos 
por telefone, treze dia depoi , 
o clima era de apreen ão. 
Bush conclamara todos à 
"guerra contra o terror" e po
sicionara porta-aviões, des
tróieres e caças nas vizinhan
ças do Afeganistão. Bela oca
sião para chamarmos a ajuda 
de Mundo Livre S/A e Fred 
Zero Quatro. 

O que você achou dos acon
tecimentos nos EUA e da co
bertura feita pelos meios de 
comunicação? 

O que aconteceu não é re
confortante, de maneira ne
nhuma, mas a comoção mun
dial que os atentados causaram 
é um tanto hipócrita. Assisti
mos a pessoas inocentes sendo 
trituradas todos os dias, só que 
em 99,9% dos casos é gente 
negra, asiática, dos Bálcãs. E 
ninguém dá a mínima. A atua
ção da mídia foi, como de cos-

tume, autoritária, hegemônica, 
tratando a informação como 
mercadoria. O mais triste é ver 
que a tragédia não contribuiu 
em nada para uma reflexão, 
uma mudança na opinião pú
blica americana frente a e a 
arrogância, e se intervencio
nismo todo de seu governo. 

Parece que vai haver um retro
ce o em relação à conquista 
que vinham acontecendo, à 
con ciênc ia que estava e for
mando. Ex i tia uma mobiliza
ção crescente contra o pen a
mento único. Agora haverá um 
canhão apontado para tudo que 
for visto como "ameaça". 

Política e geopolítica são 
matérias-primas importantes 
de seu trabalho. Como você 
acompanha essas áreas? 

Procuro comprar revistas co
mo Caros Amigos, Carta Ca
pital e agora Fórum. Leio tan1-
bém autores como [o filó sofo 
alemão] Robert Kurz e [o lin-

güista americano] Noam 
Chomsky. Ele é o cara mais 
entendido, ou pelo menos o 
mais empenhado, em divulgar 
os trabalhos de contra-infor
mação. Tem acesso a muita in
formação privilegiada, como 
documentos internos do Pentá
gono, e esmiúça as entrelinhas 
do discurso do império, seus 
chavões. 

Quando você fala em "con
tra-informação" refere-se es
tritamente à divulgação de 
documentos sigilosos? 

Não. Muita coisa, hoje, não 
é secreta, mas é escondida de 
alguma forma, como as notí
cias importantes que saem no 
canto da página. Qualquer tipo 
de pensamento é permitido, 
mas somente um é levado a sé
rio. Muitas vezes sinto que a 
nossa banda mesmo sofre um 
boicote branco, não-declarado, 
de boa parte da mídia. 

Que outros autores contri
buíram para sua formação 
crítica? 

No final da adolescência eu 
lia muito Ronald Leng, um an
tipsiquiatra inglês que anteci
pou o movimento para tirar os 
esquizofrênicos do isolamento. 
Li algumas coisas do [filósofo 
francês Jean] Baudrillard: À 
Sombra das Maiorias Silen
ciosas, América e A Sociedade 
de Consumo, que pega o surgi
mento dos conceitos de shop
ping center e cartão de crédito. 
Na faculdade, estudei bastante 
[ o sociólogo canadense Mars
hall] Me Luhan. Gosto tam
bém do lado ensaísta do [escri
tor italiano] Umberto Eco. 

Alguém da MPB foi influên
cia importante? 

Na adolescência, eu era bem 
mais ligado ao rock, embora 
tenha, paralelamente, desco
berto o Jorge Ben da fase de A 
Tábua de Esmeralda (1974) . 
O que mais escutava eram 
bandas como Led Zeppelin e, 
depois, rock progressivo. Sem
pre curti também black music, 
MPB ouvia um pouco no rá
dio, mas não me influenciou 
tanto. Se bem que um disco do 
Chico Buarque me marcou pra 
caralho: Meus Caros Amigos 
(1976). Também o estouro ini-
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cial de Raul Seixas - Ouro de 
Tolo , eu tinha 11 ou 12 ano , 
foi um oco no e tômago, vi
rou um hino. 

Você participou da campa
nha do atual prefeito de Re
cife, João Paulo (PT). Que li
mites devem existir entre ar
te e engajamento? 

Apareci no guia (programa) 
eleitoral dele, assim como no 
da Luciana Santo (PCdoB). 
que e elegeu em Olinda. Fiz 
também o jingle do vereador 
Dil on Peixoto (PT). O mú i
co evitam e envol er com 
política. Para mim, o compo-
itor. a im como qualquer 

outro profi ional. é ante de 
tudo cidadão. a minha mú i
ca, a preocupação é e tética: 
tem que oar bem. Por i o. 
nunca me expre arei da me -
ma maneira numa letra e nu
ma entrevi ta. 

Você faria jingle para algum 
dos atuais presidenciáveis? 

Em princípio. ó pro Lula. 

Ma i o e m ocorr e uma 
idéia boa, que acha que po
deria contribuir muito. 

No auge do movimento man
gue, vocês pareciam ter uma 
visão muito positiva das no
vas tecnologias e da inter
net. Tratavam-nas como fa
tores libertários. Essa per
cepção se mantém? 

É verdade. tínhamo uma i-
ão ot1m1 ta. há amo qu 

aquilo repre ntaria uma tran -
gre ão total na lógi a d 
trole da informa ão. 
de 

zer. pelo meno . que o meio 
não er iria bem a um projeto 

ontrol na i nal, 111 

0111 a T n r gi -

Você demonstra enorme 
simpatia pelo subcomandan
te Marcos, o líder do Exérci
to Zapatista de Libertação 
Nacional (EZLN), do México. 
Ainda o considera a grande 
referência atual dos movi-

eia 
p ti

para um 

rio m xi ano. ma . por cau a 
de a cruzada do "Bem contra 
o Mal". acho muito pouco pro
vá el urgir alguém a im, 
com projeção internacional, 
no pró ·imo ano . 

Samba Esquema Noise (1994) 
Guentando a Oia (1996) 
Carnaval na Obra (1998) 
Por Pouco (2000) 

ara responder a essa questão, 
devemos primeiro identificar 
os perpetradore dos crimes. 
Geralmente se presume, com 
plau ibi lidade, que sua origem 
é a região do Oriente Médio, e 

que os ataques provavelmente estão relacio
nado à rede de O ama Bin Laden, uma or
ganização complexa e amplamente dissemi
nada, em dúvida inspirada por Bin Laden, 
ma que não necessariamente age sob seu 
controle. Presumamos que isso seja verda
de. Então para responder a sua questão, 
uma pes oa en ata averiguaria o ponto de 
vista de Bin Laden, e as opiniões da grande 
ma a de partidários que ele pos ui por toda 
a região. Sobre isso temos uma grande 
quantidade de informação. Ao longo dos 
anos, Bin Laden foi extensivamente entre
vi tado por especialistas altamente confiá
vei no Oriente Médio, e em especial pelo 
correspondente mais eminente na região, 
Robert Fisk (London Jndependent), o qual 
po sui conhecimento profundo de toda a re
gião e década de experiência direta. Milio
nário Saudita, Bin Laden se tomou um líder 
islâmico militante na guerra para expulsar 
o russo do Afeganistão. Ele foi um dos 
muitos extremistas fundamentali tas reli
giosos recrutados, armados e financiados 
pela CIA e seus aliados no serviços de in
teligência paquistaneses para causar o má
ximo dano ao russos - bem possivelmente 
atra ando ua retirada, como muito analis
tas uspeitam - embora não e teja claro e 
tampouco seja particularmente importante 
e ele pe oalmente teve contato direto com 

a CIA. Não há surpresa em CIA ter dado 
preferência ao oldados mais cruéis e faná
tico que puderam mobilizar. O re ultado 
final almejado era destruir um regime mo
derado e criar outro fanático, a partir de gru
po imprudentemente financiados pelos 
americanos, disse Simon Jenkin , corre -
pondente do London Times, e também um 
e peciali ta na região. Este "afegão ", co
mo são chamados (muito do quai , como 
Bin Laden, não originário do Afegani tão), 
levaram a cabo operações terrorista além 
da fronteira da Rússia, mas e a operações 
terminaram depois que a Rússia e retirou. 
Sua guerra não era contra a Rússia, que eles 
de prezam, mas contra a ocupação ru a e 
o crimes dos russos contra o muçulmano . 

O "afegão ", porém, não encerraram 
uas operações. Ele uniram- e às forças 

muçulmanas bó nia nas guerras do Bál
cãs; à parte de observar que a consideração 
pelo destino sinistro do bó nios não era 

O americano oam 
Chomsky é um dos 
intelectuais mais 
respeitados do mundo 
e um dos mais ácidos 
críticos do projeto 
neoliberal global 
administrado pelos EUA. 
A seguir trecho 
de uma entrevista dele 
à rádio 892 da Iugoslávia 
divulgada pelo site 
www.portoalegre2002.org 

proeminente entre eles, os EUA não fize
ram oposição, assim como toleraram o 
apoio iraniano a essas forças, por razões 
complexas que não precisamos apontar 
aqui. O "afegãos" estão também comba
tendo o russos na Chechênia, e muito pos
si velrnente estão envolvidos na execução 
de ataques terroristas em Moscou e outras 
localidade do território russo. Bin Laden e 
seus "afegão "voltaram-se contra os EUA 
em 1990, quando esses estabeleceram ba
ses permanentes na Arábia Saudita - sob o 
ponto de vista de Bin Laden, um evento si
milar à ocupação russa do Afeganistão, po
rém muito mais significativo devido ao sta
tus e pecial da Arábia Saudita como guar
diã dos santuários mais sagrados. 

Bin Laden também se opõe implacavel
mente aos regimes corruptos e repressivos 
da região - os quais ele considera não-is
lâmicos - incluindo o governo da Arábia 
Saudita, o regime fundamentalista islâmi
co mais extremi ta do mundo, exceto pelo 
Taliban, e um aliado próximo dos EUA 
de de suas origen . Bin Laden despreza os 
EUA por seu apoio a esse regimes. Como 
outros na região, ele também e sente ul
trajado pelo apoio americano de longa da-

ta à brutal ocupação militar de Israel, ago
ra em seu 352 ano.( ... ). 

E, como outros, ele contrasta o apoio de
votado de Washington a esses crimes com 
a investida americana e britânica contra a 
população civil do Iraque ao longo da últi
ma década, que devastou essa sociedade e 
causou centenas de milhares de mortes, ao 
mesmo tempo que fortalecia Saddam Hus
sein - o qual foi um aliado e amigo favore
cido dos EUA e do Reino Unido, mesmo 
em meio a suas maiores atrocidades, in
cluindo os ataques com gás aos curdos, co
mo as pessoas da região bem se lembram, 
mesmo que os ocidentais prefiram esque
cer os fatos. Essas opiniões são muito am
plamente compartilhadas. O Wall Street 
Joumal publicou em 14 de setembro uma 
pesquisa de opinião de muçulmanos ricos 
e privilegiados (banqueiros, homens de ne
gócios com ligações estreitas com os 
EUA) na região do Golfo. Eles apresenta
ram em grande parte os mesmos pontos de 
vista: ressentimento em relação à política 
americana de apoiar os crimes de Israel e 
impedir o consenso internacional quanto a 
um acordo diplomático durante muitos 
anos, ao mesmo tempo em que se devasta
va a sociedade civil iraquiana, apoiar regi
mes antidemocráticos severos e repressi
vos por toda a região e impor barreiras ao 
desenvolvimento econômico por meio do 
"escoramento de regimes opressivos". En
tre a grande maioria de pessoas que sofrem 
devido à pobreza extrema e à opressão, 
sentimentos semelhantes são muito mais 
agudos, e são a fonte da fúria e do desespe
ro que têm levado aos ataques suicidas 
com bombas, como são normalmente com
preendidos por aqueles que estão interes
sados nos fatos. 

O que é provável é que um ataque ao 
Afeganistão terá o efeito que a maioria 
dos analistas prevê: vai recrutar grande 
quantidade de pessoas para apoiar Bin La
den, como ele espera. Mesmo se ele for 
morto, isso fará pouca diferença. Sua voz 
será ouvida em cassetes que são distribuí
dos por todo o mundo islâmico, e é prová
vel que ele seja reverenciado como um 
mártir, in pirando outros . Vale a pena ter 
em mente que um ataque suicida com 
bomba - um caminhão conduzido para 
dentro de uma base militar americana -
expulsou do Líbano a maior força militar 
do mundo, vinte anos atrás. As oportuni
dades para tais ataques são infindáveis. E 
é muito difícil tomar medidas preventivas 
contra ataques suicidas. 

Entre a grande maioria de pessoas que sofrem devido à pobreza extrema 
e à opressão, sentimentos semelhantes são muito mais agudos, e são a fonte da 

fúria e do desespero que têm levado aos ataques suicidas com bombas, como são 
normalmente compreendidos por aqueles que estão interessados nos-fatos 

Fórum 31 



A farsa da 
#Ili# 

progressao 
continuada 

Um dos mais graves problemas do sistema educacional brasi
leiro é o da repetência. A solução para essa questão tem que ser 
pensada a partir de uma profunda reflexão sobre o sistema de 
avaliação, acompanhada de um conjunto de medidas que equipe 
melhor a escola pública, valorize os profissionais da educação e 
lhes dê melhores condições para enfrentar tal problema. 

Não é o que vem fazendo a Secretaria Estadual de Educação, 
que optou por abordar o problema de um ponto de vista financei
ro e contábil , investindo numa fórmula que prioriza a redução das 
estatísticas de repetência e os custos do sistema educacional. 

Alheia às crescentes críticas , a S.E.E. vem mantendo um siste
ma de progressão continuada ou "repetência zero" que, na ver
dade, representa promoção automática, com resultados muito 
questionáveis dos pontos de vista pedagógico e educacional. 

Não somos defensores da repetência nem partidários da sim
ples utilização da avaliação como instrumento de poder do pro
fessor sobre seus alunos. Defendemos a instituição de um siste
ma de ciclos que agrupe os alunos por faixa etária, considerando 
o estágio de desenvolvimento cognitivo das crianças e dos ado
lescentes. O combate à repetência exige também mecanismos 
de acompanhamento permanente dos alunos com dificuldades 
de aprendizagem; melhoria substancial das condições de infra
estrutura das escolas, programas de formação, atualização e 
aperfeiçoamento dos professores; gestã9 democrática da escola 
e do sistema educacional ; integração entre a escola e a comuni
dade entre outras medidas essenciais para assegurar a qualida
de do ensino e a efetiva garantia do aprendizado. 

A evasão, a exclusão e a repetência escolar não serão efetiva
mente combatidas sem mais e melhores investimentos na escola 
pública e na melhoria das condições salariais e de trabalho do 
magistério. A progressão continuada, instituída na sua real con
cepção, poderia significar um grande avanço para a Educação 
no Estado de São Paulo. 

Apeoesp 
Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial de São Paulo 



E 
ram 5h da tarde 
e, como fazem 
todo os dia 
de de o início 
dos tempo , o 
deu es junta

ram- e numa nuvem para to
mar seu chá (ou, no ca o de 
Odin, cerveja). O anjo voa
vam para lá e para cá ervindo 
ambro ia e o querubin fa
ziam o om ambiente. tocando 
harpa (Pan. de vez em quando. 
acompanhava no flautim). 

Tudo ia bem e a reunião e
guia animada: Zeu fazia ua 
imitações e Baco, já um pouco 
bêbado, imitava o Cauby. Po
rém num dado momento. 
Deu falou para Alá (que é um 
ujeito parecido com Deu , ó 

que com turbante): 
- O eu rapaze e traga

ram uma da minha cidade 
por e te dia . 

- Sua não, que o motori ta 
de táxi são meu , interrompeu 
Vi hnu (que é parecido com 
Deus, ó que mai e curo). 

- Alá abe o que eu quero 
dizer, falou Deu balançando o 
gigante co indicador. 

- Acidente acontecem ... 
re pondeu Alá. 

-Acidente? 
- Está bem, erro . 
- Pois sua turma comete er-

ro demai ! 
- E vocês? Pensa que eu já 

esqueci aquela história de Cru
zadas? 

- Você sempre volta para 
esse assunto ... 

- Até hoje não escutei seu 
pedido de desculpas. 

- Os rapazes entenderam er
rado as minhas palavras. 

- Digo o mesmo. 
- Eles nos levam muito a sé-

rio, disse Javé (que é muito pa
recido com Deus, só que com 
um nariz maior) interrompen
do a conversa dos dois. - Fa
lando nisso, vocês conhecem 
aquela do judeu, do português 
e do papagaio vesgo? 

- Não é hora para anedotas, 
falou Alá. 

- Tudo bem, vou contar essa 
para o Quetzacóatl, despediu
se Javé resmungando. 

- Onde estávamos?, pergun
tou Deus. 

34 Fórum 

- Em t d lu,,ar, r p nd u 
! •. 

lá. 

nv r-

de in

bai
r di-

ab o que eu p n o? 
01110 é que eu vou aber? 

o ê não diz que é oni cien
te?! 

- P n o que todo nó o
rno um. 

- Já não ba ta você querer 
er trê , agora quer er todos. 
- É ério. Acho que eu, vo

cê, Javé ... , e me mo os chefe 
do politeí ta , como Zeu e 
Oxalá, omos todos um 6, 
mas vistos de maneira dife
rentes. Interpretaçõe culturai 
di tinta de um mesmo ser. 

- Já que e tamo em clima 
de confi ão, vou lhe dizer 
uma coi a ainda pior. 

- É algo sobre Afrodite? 
ão, obre os deuses em 

geral. 
- Pena, pena ... 
- Desconfio que nó nem 

exi timo . Somos apenas sím
bolos, tentativas do homem 
explicar sua origem, de encon
trar um sentido para sua vida, 
um consolo para sua morte. 

- Mas nós não estamos con
versando agora?, ob ervou 
Deus enquanto cofiava ua 

g vasta barba. 
~ - Vai saber. .. Podemos ape
~ nas er personagens de um es
~ critor. E ruim. 
~ - Se isso for verdade, o ho
~ mem está entregue a si mesmo 

POR JO 'É ROBERTO TORERO e nós não temos nada a ver 

• • • -Meu Deus ... 
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Ami o 
República Democrática Popular do Baixo Bixiga - Universo - NQ 2120 -Ano 82.845 da Era Mesozóica - Enfim, um jornal sério! 

Eis uma notícia boa: Brazi/ é campeão na pesquisa genética. 
Está conseguindo transformari ser humano em gado bovino! 

Nem a Argentina conseguiu tamanha conquista científica! 

MULHERES 
PROVAM SER 

MAIS CABEÇA QUE 
O HOMEM 

Mais de 30 anos depois, um dos maiores mistérios 
da história recente do País parece chegar ao fim. 
O cantor e compositor Tede Silva denuncia, em 
livro que será lançado em abril, os responsáveis 
pela prisão, tortura e assassinato de um dos mais 
brilhantes nomes da cultura brasileira. Pag.06. 

COMPROVADO: 1 D 
INTELIGENTE EM P 

Tede Silva lançou CD acoplado a 
revista com a história do líder 
revolucionário Che Guevara. 

A APACESP, após muito esforço, 
identifica eventos e iniciativas que 

dignificam uma cidade aviltada. Página 08. 

FHCSERIAIM 
VERME MORTO E 
ESOUECIDO SE ... 

Vivesse na Inglaterra de 1649, na América 
do Norte de 1776, na França de 1789 ou em 

qualquer território que se pretenda uma 
Nação digna ... P,igina 03. 

O livro "Xou do Milhão" foi o mais 
vendido na Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro. O Estado, que já foi 
referência crítica e cultural do País, 
tem um governador fundamentalista 
que atende pelo nome de 
"Antony Garotinho". 
A cidade tem como principais 
lideranças dois panacas que 
brigaram pela sigla do PFL. 
A cidade que gestou a bossa-nova, 
agora abortou o funkbunda. 
Imbecis como Z(ero)uenir Ventura e 
Migay Falobelo são consideradas 
personalidades culturais. 
São Paulo continua liquidificando o 
esgoto nacional, produzindo 
apresentadores de TVlixo 
e duplas sertanojas na velocidade da 
luz. Como entreposto colonial que é, 
não pensa o território como Nação e 
vive na base do topa tudo por dinheiro. 
O Brasil atravessou o primeiro ano do 
milênio, realmente e definitivamente, 
chegando ao fundo do poço! 
O que alguns previram e no que os 
cientistas trabalharam, finalmente 
aconteceu: o país conseguiu cruzar o 
dna de uma cabeça de gado oom o de 
um ser humano e agora tudo pode 
acontecer! Do povo com o gado 
bovino, nasce uma nova raça: 
Viva o Povino, mais uma vitória da raça 
e da garra brasileira! Páginas 03 e 04 

VII/TOS 
DOl/0811 
-·REVELAM 
QUIAIIIDA 

RESTA 
ISPIRAIIGA 

À ESQUERDA 
Quando até os líderes da esquerda vacilona 

sucumbiam à propaganda neoliberal, 
ele implantava um programa de desenvolvimento 
auto-sustentável. Resistiu a uma aliança que uniu 

desde a oligarquia Sarney até narcotraficantes, 
autoridades corruptas dos três poderes e 

completa seu segundo mandato. Página 02 

PENICO DE OURO 
IA TEM INDICADOSI 

Qual o pior grande jornal do Brasil? Qual o 
medalhão mais safado da MPB e do Rock nacional? Qual 
a pior emissora de rádio entre as que se consideram 
melhores? Qual apresentador de TV mais cafajeste entre 
Xô Soares e Boris Cangay? Qual o maior ladrão do Brasil? 
Se você pensou que nunca iria ter o prazer de eleger e 
escolher, pensou errado! O troféu Penico de Ouro já tem 
seus indicados! Página 05 
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INTER ACIONAL · 

Até a vitória, semp e, Amapá presente! 
Enquanto pela direita marqueteiros inflam uma governadora e pela esquerda diversos quadros parecem atordoado_s . 

com as ondas da governabilidade, outros ventos do norte movem moinhos! O governador do Amapá, João Alberto Capiberibe, 
teve o passado forjado na resistência à ditadura e o presente na defesa do desenvolvimento auto-sustentável. 

Há quase uma década, 
quando até setores da esquerda 
vacilavam diante do furacão 
neoliberal, ele era uma voz 
dissonante, defendendo na prática 
o desenvolvimento auto-sustentável. 
Com a crise energética no Pafs e a 
conjuntura de guerra no mundo, 
quase todos passaram a levantar a 
mesma bandeira. 

Enfrentou uma campanha 
violenta e cruel de setores envolvidos 
com corrupção e narcotráfico no seu 
Estado que faz parecer brincadeira 
de criança o que a direita arma hoje 
contra o colega gaúcho. 

A coerência política tem 
raízes ainda na resistência à ditadura 
e ao arbftrio. Na história do País é o 
único guerrilheiro que chegou ao 
governo de um Estado. João Alberto 
Capiberibe, o Capi, ao contrários dos 
balões inflavéis da política nacional, 
que crescem e se esvaziam ao sabor 
dos ventos, constrói uma trajetória 
com rafzes fortes e frutos 
promissores. História digna de um 
Cervantes, com seu Dom Quixote, 
ou de um Voltaire, com seu Cândido. 

De como um jovem 
encontra o líder guerrilheiro Carlos 
Marighella, passa pela guerrilha, é 
preso, escapa, passa por diversos 
países do Canadá a Moçambique, 
volta ao Brasil, se elege governador 
e vai vencendo desafios que incluem 
ameaças de impeachment e de 
morte ... 

Como você conheceu 
Carlos Marighella? 

Estive duas vezes com 
Carlos Marighella. Tinha 21 anos e 
encontrei-o no Rio de Janeiro. Tinha 
um desejo imenso de conhecê-lo, era 
o nosso Che, uma figura mítica. 
Recebi a missão de voltar para 
Belém, de organizar uma rebelião lá, 
mobilizar os camponeses para 
estabelecer um foco guerrilheiro. Eu 
era militante do movimento estudantil, 
não tinha nenhuma militância 
partidária, era militante independente, 
sai do movimento estudantil para a 
Aliança Libertadora Nacional. Não 
havia mais nenhum canal de 
participação. Só restaram as 
organizações armadas. 

Como foi sua participação 
na luta armada? 

Militei numa região de 
Goiás, fronteira com o Maranhão e 
Pará, o Bico do Papagaio. Tinha 
gente do PCdoB, da AP, da ALN, 
fazendo o trabalho inicialmente 
político de recrutar camponeses para 
a guerrilha. Acabamos todos presos 
antes de qualquer embate. Quando 
fomos presos, minha companheira 
Janete estava no oitavo mês de 
gravidez, era 1970. Fiquei onze 
meses no Presídio São José e depois 
fugi, com a ajuda de companheiros 
de Belém. Aproveitei uma saída para 
tratamento no hospital, minha 
companheira havia sido liberada 
pouco antes do parto.ligado ao 
Partido Comunista da Bolívia, de 
tendência maoísta. Então a Maria 
Gorda arrumou carona em um 
caminhão até o encontro com Doutor 
Ramon e este, temendo ficar muito 
tempo com nossa companhia, diante 
da ameaça de um novo golpe militar 
na Bolívia, nos colocou em um avião 
com destino a Cochabamba. Lá 
chegamos no dia do golpe. As tropas 
estavam nas ruas e não tínhamos 
para onde ir. Cheguei com a 
orientação de ir para a Universidade 
San Simon. Fui ao diretório 
acadêmico e disse: "sou estudante, 
estou fugindo do Brasil e queria sa
ber o que fazer". Aí veio um estudante 
brasileiro e disse: "nós vamos resistir 
ao golpe e tá todo mundo armado aqui 
dentro". Falei: "me alistem e vamos 
lá". Aí jantamos, dormimos na sede 
do diretório acadêmico. Vi gente com 
fuzil no ombro, andando do lado de 
fora da universidade. Estavam 
armados mesmo. Quando chegaram 
os helicópteros e as tropas 
começaram a invadir a universidade, 
fomos chamados por um 
companheiro, um barbeiro, para fugir 
com a roupa do corpo, por um buraco 
cavado que dava n casa de uma 
mulher. Não tínhamos dinheiro, nem 
documentos e nossa criança 
começou a chorar com fome. Saí 
pedindo leite nas casas e ficarmos o 
dia todo em uma praça. Fomos 
encontrados de novo pelo 
companhe iro barbeiro, que nos 
hospedou em sua casa, onde 
passamos três dias, enfrentando um 
frio desgraçado e comendo pão com 
chá, sem açúcar. Ficamos quatro 
meses na Bolívia. 

Como chegaram ao 
Chile? 

Demoramos um mês para 
atravessar o Peru. Depois chegamos 

ao Chile onde ficamos até o golpe 
sofrido por Salvador Allende. Foi a 
experiência mais fantástica de minha 
vida. Era final de 1971, ficamos por 
quase dois anos. Chegamos lá em 
24 de dezembro de 1971, véspera de 
natal. Inscrevi-me na Universidade, 
juntamente com Janete, num curso 
de Engenharia Agrícola, daí a minha 
relação com os camponeses do país. 
Lá nasceram nosso casal de filhos 
gêmeos, Luciana e Camilo. 
Conhecemos um casal de 
camponeses, Osvaldo e Lídia, que 
me ensinou a arar a terra. Eles 
tiveram toda uma luta para 
desapropriar a terra, uma área de 
vinhedo, de cultives agrícolas e de 
florestas. Com o golpe militar, 
tivemos uma sorte grande de sair 
com vida do Chile. As Nações Unidas 
cuidaram de um campo de refugiados 
para proteger os estrangeiros, pois 
o golpe desfechou um processo de 
xenofobia terrível. Alguns 
companheiros brasileiros foram 
assassinados. Dali fomos para o 
Canadá. 

Qual o saldo pessoal de 
tantas aventuras em terras tão 
diferentes? 

Durante quatro meses 
ficamos no campo de refugiados, 
esperando que um País nos 
aceitasse. Entre Cuba, Nova 
Zelândia e Canadá, acabamos 
optando pelo último. Lá moramos 
quatro anos, entre Quebec e 
Montreal, e de lá fomos para 
Moçambique. Tive o cuidado, em 
todos os países por onde passei, de 
conviver com as comunidades locais, 
me envolvendo com a cultura local, 
com a política local também. A grande 
herança foi a capacidade de conviver 
com as diferenças. Eu mergulhava 
mesmo, eu queria viver lá no meio ... 
Em Qüebec, por exemplo, uma 
cidade bilingue, foi assim. Aprendi 
francês. 

Como foi a volta ao 
Brasil? 

Fui para Pernambuco. 
Naquela época, ainda 1980, havia um 
clima de repressão muito forte, de 
medo, a polícia ainda seguia 
permanentemente a gente. Em 1981 
colaboramos nas primeiras greves 
nos canaviais, depois do golpe de 
1964. Os usineiros de Pernambuco 
eram(ou são) muito reacionários, 
andavam todos armados. Tive a 
oportunidade de conhecê-los porque 
fui apresentado como técnico da FAO 
a um deles, para fazer um projeto de 
engorda de bovinos, pois sou 
zootecnista. Fui a uma usina para 
fazer um projeto de engorda de 
bovino. Mas, na verdade, estava de 
olho na relação da usina com os 
plantadores de cana. Fiz todo um 
levantamento das lideranças locais, 
preparando a mobilização para a 
greve. Depois fique dois anos 
trabalhando com Miguel Arraes, em 
projetos e mobilização no campo. 
Conheci o lado violento da questão 
agrária e rural no nordeste, pois 
muitos líderes rurais e advogados 
trabalhistas foram assassinados. 

E ~ volta ao Amapá? 
Do Pernambuco fui para o 

Amapá, onde os governadores eram 
nomeados, recrutados entre os 
militares. A repressão era ainda mais 
forte, o governador era um agente da 
ditadura, um interventor, sem 
Assembléia, sem Judiciário. Fui 
candidato a deputado federal em 
1982 e, após a eleição, na qual não 
fui bem sucedido, fui para o Acre, no 
município de Cruzeiro do Sul, mais 
uma vez escapando da ditadura que 
continuava no Amapá com 
truculência. Dos 75 mil moradores do 
município, 50 mil viviam na floresta, 
eram seringueiros e ex-seringueiros 
que tinham se transformado em 
agricultores. Foi a minha primeira 
experiência de contato direto com 
projetos de desenvolvi mento de 
comunidades na Amazônia. A minha 
instituição, que era a Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário, quando 
cheguei lá para trabalhar, tinha 160 
funcionários e um jipe que pegava de 
empurrão. Acompanhe ir a 
implantação de um assentamento do 
Incra que era um verdadeiro campo 
de. extermín io. Eu conhecia bem a 
violência do nordeste, mas jo que 
estava acontecendo no Acre era um 
absurdo. O Incra trazia gente de 
Santa Catarina, do Paraná, do Mato 
Grosso do Su l, que nunca tinh a 
pisado na floresta. As famílias eram 
largadas nos ramais enlameados, na 
beira da mata, sem o menor 
conhecimento sobre como sobreviver. 
Fizemos o possível para colaborar na 
redução dos problemas sociais 
locais e em 1985 com a vitória de 
Sarney no Colégio Eleitoral, voltamos 

Cspiberibe: a mfstlca da esquerda acesa no norte do Pais 

para o Amapa. Fui nomeado 
Secretário de Agricultura e 
começamos a discutir a 
diversificação da agricultura, redução 
do desmatameato em função da 
utilização permarente do solo, entre 
outras questões ... Mas não deu 
tempo de implan·ar nada, pois dois 
anos depois, rrais uma vez por 
razões políticas tive que sair da 
função ... Nas elações de 1988, fui 
eleito prefeito deMacapá, governando 
até 1992. 

Fale algo sobre a 
primeira experiência como 
prefeito eleito. 

Logo que assumi a 
prefeitura, retomei o trabalho com os 
castanheiros. Antes á estivera nso 
castanhais como secretário de 
Agricultura. Encontrei lá uma 
situação que nunca imaginara. Eles 
coletavam castanha em regime de 
barracão. Trocavam um hectolitro de 
castanha(cem litros ou 60 quilos do 
produto) por uma lata de leite em pó, 
de 454 gramas. Montei um sistema 

de escoamento da castanha deles e 
eles passaram a comercializar o 
produto em Macapá. Já como 
prefeito, introduzi a castanha na 
merenda escolar, a partir de 1990. Aí 
regionalizamos a merenda 
completamente. Rompi com a FAE, 
que ainda era centralizada, resolvi 
bancar a merenda com orçamento da 
prefeitura, fiz uma longa exposição 
de motivos para a FAE, explicando 
que não era possível continuar 
utilizando almôndegas e não sei o 
que na merenda de nossas crianças. 
Passamos a introduzir camarão na 
merenda escolar, o peixe, o açaí, 
produtos locais que correspondiam 
exatamente à cultura alimentar da 
população. Foi um sucesso total, 
reduzimos a repetência, a evasão 
escolar, as escolas passaram a ser 
mais atrativas para as crianças, 
etc ... Como eu tinha trabalhado no 
Acre e era prefeito, passei a 
pesquisar e entrar em contato com 
as idéias de Chico Mendes, suas 
propostas para uso econômico da 

Las útimas nuevas dei paiz vizifío 

OCilCDIJSlá 
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O nosso jornal está 
contratando uma equipe compostc1 
por psiquiatras, criminólogos, 
humoristas, lixeiros, vermifólogos, 
psicopatólogos, detetives particulares, 
investigadores policiais e de 
paternidade, além de equipamentos 
como detectores de mentiras, 
latrinas portáteis e luvas anti
corrosão e anti-combustão, além do 
Sombra, que sabe o mal que se 
esconde nos corações humanos, 
para acompanhar o novo circo 
eleitoral que se avizinha no país 
vizinho. Ao que tudo indicá, será, 
como nunca, uma diversão, 
acompanhar as peripécias de 
trapalhões, batedores de carteira, 
homicidas, genocidas, psicóticos e 
bandidos de diversas matizes. 
Acompanhem próximos capítulos. 

Moçambiqu11 
v111a programa 

Enfim alguém tomou 
coragem para controlar a qualidade 
da programação da TV brasileira. 
Fora do Brasil, é claro. O governo 
de Moçambique, país africano de 
língua portuguesa, não suportou por 
muito tempo o programa Cidade 
Alerta, da "evangélica" TV Record 
.e conseguiu cancelar a exibição no 
País. As autoridades consideraram 
o programa um estímulo à violência. 
A embaixadora do Paf s justificou 
que "com o crescimento do 
desemprego, aumentou a 
criminalidade e não precisamos de 
novos estímulos". O programa foi 
ao ar por menos de um ano no país, 

- - -----

que tem a população pouco maior 
do que a de São Paulo, com 15,7 
milhões de habitantes. 

8allJdOrlJS 
d11 carteira 

A Câmara Municipal de São 
Paulo não toma jeito. Continua um 
antro de batedores de carteira e 
ladrões de galinha. E o pior. O 
cidadão que ali adentra é tratado 
como criminoso. Tem mais PM 
vigiando-o do que cuidando do 
centro histórico da cidade. Quase 
nada mudou desde os tempos de 
Maluf e Pitta. O perfil medíocre da 
casa está mais para Nabil Bonduki, 
um gaiato subserviente cercado de 
aspones e dócil a tudo quanto é 
manobra, do que para os Carlos 
Giannasis, que colocam o interesse 
público acima dos conchavos 
partidários. Demoraram um ano 
para decidir reduzir dois ou três 
assessores entre as mais de duas 
dezenas de asseclas a que cada um 
tem direito. 

floresta, divulgadas mais ainda após 
a sua morte, ocorrida naquela época. 

Qual seria o fundamento 
do desenvolvimento sustentável? 

Existe uma tese para a 
combinação da atividade econô!Tiica 
com a atividade social e a 
preservação ambiental. Isso foi 
fortalecido teoricamente durante a 
Eco-92 mas muito pouco praticado. 
Naquela época formamos um grupo 
de trabalho. Depois passamos a 
discutir e vincular as idéias às 
possibilidades. locais. Esse grupo foi 
formado em 1992, quando eu estava 
saindo da prefeitura. Mas em 1993 a 
gente amplia o grupo e começa a 
fazer um desenho para o Estado. 
Levantamos as possibilidades 
econômicas, uma área onde havia 
uma barreira, pois não tínhamos uma 
visão muito clara da economia 
política na abrangência de um 
Estado. Chegamos à conclusão de 
que poderíamos criar projetos 
pontuais de desenvolvimento 
sustentável, aplicando-os como 
políticas públicas. Quando 
ganhamos o governo, já chegamos 
com o programa de uso racional dos 
recursos, como pesca, floresta e 
turismo. 

É possível citar um 
exemplo síntese dessa política? 

São muitos. Mas a questão 
fundamental no desenvolvimeno 
sustentável é a questão cultural , o 
reconhecimento da experiência 
acumulada pelas populações nativas. 
E a partir daí, a introdução de 
conceitos técnico-científicos. Por 
exemplo: do ponto de vista 
econômico, a diversificação do uso 
da floresta a partir da introdução da 
indústria nos castanhais. A castanha 
deixou de ser um produto primário, 
passou a ser um produto industrial, 
chegamos ao azeite com certificação 
biológica, um produto que pode entrar 
em qualquer prateleira de 
supermercado do mundo todo. Na 
área social, o que acho mais 
significativo é o projeto das parteiras 
da floresta. Elas exercia e exercem 
um papel importante na 
humanização do parto e na redução 
da mortalidade infantil. Como 
exemplo, em 1998, a taxa foi 
reduzida para 23,2 por mil crianças 
nascidas vivas, a segunda menor 
taxa do País, além de índices de 1 O 
e 12% de partos cesarianas, um dos 
mais baixos do país. Acredito que 
governar é salvar vidas e lutar pela 
melhoria da qualidade delas. 

Goiaisna 
mudernidade 

Nossa correspondente na 
Província de Goiais, a sacoleira 
lnvanilda Evaildes, que se 
abastece na 25 de março(SP) e 
vende bugingangas para 
funcionários do Palácio das 
Esmeraldas, informa as últimas 
daquela aprazível terra. A ordem, 
no primeiro escalão do governo, é 
cada um por si, enchendo a burra 
e fazendo o pé de meia.Os 
esquemas proliferam. Ninguém 
acredita, nem o próprio bebêzão 
governador, em continuidade à 
frente dos destinos da valorosa 
gente. Observadores opinam que 
o picareta já chegou longe, para 
quem tinha no curriculum apenas 
um curso incompleto e diversos 
cheques sem fundo. O infeliz 
chega ao fim sem nenhuma obra 
séria, nenhum programa social, 
nenhuma marca de que se entocou 
na sede do governo local.O pior, 
lamenta lnvanilda, dando uma de 
cientista política, é que até hoje a 
valorosa província não encontrou 
alternativa entre o chicote da 
direita e a esmola do populismo. 



" 
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tund@d® li~® é aqui(lá)_ 
FELISBERTO PICANÇO PANTOJA AMANAJÁS 

A Era da farsa e·da 
mentiralmais u1mal 

ACABOU A ERA FHC. O cabotino ainda está vivo. A exemplo 
do Fernando que o antecedeu, teve seus PCs, organizou suas 
quadrilhas, iludiu um povo que acredita em saci, papai noel, cegonha 
e nossa senhora. Ao contrário do xará, conseguiu empurrar com a 
barriga quase oito anos de empulhação. Cínico, arrogante, revelou
se o princípe do entreguismo e da submissão mais vergonhosa, um 
lesa-pátria, um estruprador de gerações, um assassino de 
esperanças. 

FHC FOI UM PAPAGAIO.DE PIRATA nos tempos de 
resistência democrática. Nunca esteve à frente de um ato de protesto 
contra a ditadura. Antes, foi um acadêmico chupador, que surrupiava 
idéias e conceitos do mestre Florestan Fernandes, este sim, um 
homem digno. O filósofo Fiador Neto já dizia que os acadêmicos são 
burocratas do conhecimento humano. Não criam nada. Processam, 
arquivam e manipulam, de acordo com o carreirismo ao qual se 
apegam qual carrapatos como ideal de vida. Erram aqueles que 
creditam em FHC adjetivos de intelectual, professor, teórico, etc. 
Ele nunca passou de um "acadêmico", no que a expressão poderia 
ter de mais fétida e rasteira. 

ESTARIA MORTO, o parasitUSP, se tivesse governado na 
Inglaterra de 1649. Naquele ano, a pequena burguesia rural da 
inglaterra criou vergonha na cara, transformou o parlamento em força 
viva de representação e não aceitou mais ser espoliada pela 
aristocracia, que sugava o seu suor para pagar as orgias de gente 
inescrupulosa e ociosa. A pequena burguesia rural da Inglaterra, com 
Oliver Cromwell à frente, se impôs, cortou a cabeça do rei Carlos I, 
e abriu as portas para acumular um pequeno capital que financiaria, 
a partir dali, a revolução industrial e a riqueza daquele que viria a ser 
o maior império do mundo, o britânico. FHC, não. Continuou tirando 
dinheiro da burguesia produtiva, do operariado em decadência e dos 
servidores públicos acomodados, para dar aos banqueiros nacionais 
e internacionais. 

SERIA FUZILADO, o princípe pernóstico, se vivesse em 
1776, na América do Norte. Naqueles idos, as treze colônias 
cansaram-se das exigências da corte inglesa. Decidiram caminhar 
com as próprias pernas, apesar do continente desconhecido por 
conquistar e ocupar e desenvolver. Não havia lugar para a covardia, 
a vacilação e a subserviência. FHC seria considerado um traidor 
pelos libertadores das colônias inglesas, que, dando banana à 
metrópole, começaram a construir outro grande império, os Estados 
Unidos da América.Ganharia um belo conjunto de chumbo quente na 
carne flácida e no esqueleto osteoporoso. E não deixaria saudades. 

TERIA SUA CABEÇA CORTADA, sem choro, nem vela, se 
vivesse pouco mais de duzentos anos atrás, na França, em 1789, 
quando a sociedade francesa se rebelou e aboliu os "direitos" feudais. 
Mais cínico e vaidoso e fútil que a rainha Maria Antonieta, seria 
guilhotinado na conta dos merecidos, pois há de se ressalvar que 
muita gente boa também pereceu com a doce sensação da lâmina 
começando a fazer cócegas no pescoço. Os franceses demarcavam 
uma era no tempo, alargando os limites da civilização humana, 
democratizando a saúde, o ensino e a riqueza, bens que FHC 
colaborou para continuarem nas mãos de uma elite asquerosa e 
insensível. 

NO MÍNIMO JÁ TERIA FUGIDO se governasse, ao menos, 
no vizinho Peru, do ano 2000, quando os valentes latino-americanos 
botaram para correr o presidente japonês, mesmo poucas semanas 
depois de mais uma reeleição. No Peru, até no Peru o tal do FHC já 
teria se arrebentado!!! 

OU NO MÁXIMO TERIA CAÍDO SETE VEZES, se 
governasse na vizinha Argentina, onde um bravo povo honra a latino
américa. E ainda tem brasileiro que acha que em seu quintal a situação 
está melhor do que na Nação vizinha! Miserável e desprezível corja 
de manipulados! 

O CRETINO SERIA FUZILADO, ENFORCADO OU 
ELETROCUTADO(êpa!) ainda em qualquer outra Nação que se 
pretenda séria, seja na Rússia de 1917, na China de 1949, em Cuba 
de 1959. Mas o vagabundo teve a sorte de nascer em um pedaço de 
chão sem noção de evolução histórica, sem consciência de justiça, 
sem idéia de nação, sem a solidariedade que faz com que um povo 
seja diferente de uma população, sem bom senso, sem vergonha na 
cara, com sangue de barata nas veias. Vai sair de cabeça erguida, 
mesmo que esteja pisando nos cadáveres de crianças mortas pela 
fome e desnutrição, mesmo que esteja acompanhado dos fantasmas 
de pais de famílias desesperados com a falta de trabalho, ainda que 
carregue na aura os sonhos vertidos em pesadelos de jovens que 
buscaram um ensino público ou um posto de saúde à procura de 
formação profissional ou bem estar físico, mesmo que carregue no 
corpo bem cuidado o contraste com uma velhice abandonada nas 
ruas e asilos sem assistência do Estado. 

SORTE TEM O DESGRAÇADO de ser senhor de uma 
fazendonza habitada por gente feliz em viver nas senzalas e descansar 
nos pelourinhos, que adora comprar revistas coloridas para ver como 
vivem os ilustres moradores das casas grandes. Sorte tem ele de 
estar montado em uma gente híbrida que herdou do indígena a 
resignação diante do extermínio(por falta de pólvora), que herdou 
do negro a acomodação diante da escravidão (por falta de pólvora), 
e que herdou do branco a pólvora e o chicote da crueldade, 
responsáveis por sustentar uma pirâmide de humilhação, onde os 
de cima sempre vão estalando, a cada escalão, chibatadas nas costas 
dos debaixo! 

UM DOS EPITÁFIOS PARA A ERA FHC poderia ser uma 
frase recente, em artigo assinado por Rogério Cezar de Cerqueira 
Leite, físico e professor da Unicamp, aparentemente um não
"acadêmíco". Ei-la, bastando adaptar para o p retérito : "Maluf e 
Fernando Henrique, ambos, ajustam o discurso e a 'verdade' às 
circunstâncias. Ambos compram votos e apoio político. Ambos se 
aproveitam de 'sobras de campanha". Mas poderia ser outro, também: 
''Aqui jaz um Farsante Honoris Causa!". Ou ainda "Trapaceou na 
academia, falsificou na sociologia, enrabou uma população''.. Façam 
um concurso! 

(O articulista já escrevia assim sobre o farsante em 1997, não se 
considerando, portanto, incluso entre os que apedrejam um cachorro morto.) 

Quase tudo dá errado no país vizinho, Brazil. Mas agora até um bispo católico, 
Dom Mauro More/li, de Duque da Caxias, descobriu a roda. Em artigo na 

melíflua Foia de Sam Paul, ele, enfim, concluiu que " ... nosso povo é 'educado' 
para exaltar e agradecer a quem não merece e a sonhar com muito pouco. Se 
assim não fosse. os governantes não sairiam vivos de seus palácios e de seus 

mandatos". Eureca!Genial! Como é que ele descobriu isto? 

Entre os dez piores países 
do mundo, em distribuição de 
renda, o Brazil já é o quarto. Perde 
apenas para Suazilândia, 
Nicarágua e África do Sul. Estão 
melhor do que o Brazil nações do 
naipe de Honduras, Bolívia, 
Paraguai, Chile, Colômbia e 
Zimbábue(sim, isto mesmo). Os 
dados não são de nenhum 
subversivo ou da oposição 
doméstica e domesticada, não. 
São números do IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) 2001, 
PNUD/ONU. A fria estatística não 
é novidade e passou 
despercebida nos rodapés dos 
jornais. O que faltou foi a tradução • 
para o leitor brasileiro, que já não 
é lá muito bom de raciocínio Avança Brazl/ mas cuidado com os buracos ... 

quando as notícias não saem no fiado, e quando chega em casa incluem aqueles velhos perdidos 
caderno de futebol. Tanto assim, encena mais uma tragédia de pelo caminho e cujas faces 
que ainda acha que aqui a subúrb io, indo parar no dia marcadas te encaram de relance, 
situação está melhor do que na seguinte nas páginas policiais e, como a pedir desculpas por 
Argentina. depois, na cadeia. Do outro lado existirem. 

A tradução poderia ser da cidade, ao procurar um pronto- O duro de aceitar, porém, 
mais ou menos a seguinte: socorro,everquefaltammédicos, é que, apesar de tanta lama, 
enquanto você lê essas mal atenção e remédios, e sem saber sangue e lágrimas, um bispo da 
traçadas linhas, um ser está vindo o que fazer com o pequeno filho Igreja Católica, que saqueia o País 
ao mundo para morrer daqui a nos braços , outro pai cai no há cinco séculos, é quem profere 
pouco, por falta de higiene, desespero, preocupando-se, no a equação mais sensata e 
nutrição ou paternidade amanhã, como pagar mais um progressista! A frase lapidar do 
responsável. Ao mesmo tempo, enterro. Mas existem mais cenas bispo Dom Mauro Morelli deveria 
do outro lado da cidade, no lixão, paralelas: despejada do barraco ser esculpida em placas de bronze 
crianças brincam de rec iclar na cidade do interior, a família e ensinada aos pixadores de rua 
naturalmente a comida de ruma para um viaduto de Sam do país inteiro! 
amanhã, também sem nenhuma Paul. No sinal do bairro nobre, Como uma versão 
condiçãodehigiene.Maisàfrente, outra família divide-se entre modernadoEvangelho,deveser 
outro jovem, sem perspectivas de crianças que pedem e outras que levada aos presídios, aos 
emprego, sucumb~ à tentação de vendem alguma coisa. A menina hospitais, a todos os lares e 
praticar o prirtletro crime. Um mais velha, incentivada pela prin- escolas. Quem sabe não começa 
pouco adiante, urn pai de família, cipal rede de TV que glamouriza por aí uma tomada de consciência 
desesperado ,.or falta de emprego a prostituição, já dá um jeito na que reverta ou minore a tragédia 
0 comida, reuta em chegar em vida, literalmente. E por aí vai, brasileira ... 
casa, toma umas e outras no uma sucessão de cenas que 

C LPADO É O POll/110/ 
Parece que uma onda 

de lucidez(sem querer 
pejorativar os ébrios) está 
baixando de vez no país vizinho! 
Aqui e acolá surgem indícios 
que prometem dar trabalhos ao 
quarteto que escraviza a nação 
(mídia+milicos+igrejas+futebol). 

Em um artigo no infecto 
Foia de Sam Paul, um bispo diz 
o que disse acima. Em um 
inocente e simplório boletim 
distribuído em algumas 
esquinas do bairro da 
Liberdade, em Sam Paul, o 
anônimo redator pergunta "E de 
quem é a culpa?", para concluir 

· que '~ resposta é simples. A 
CULPA É DO PRÓPRIO POVO, 
que se abala em comparecer 
aos estádios e depois passam 
horas nas ruas, testejando(grifo 
deles) a vitória de seu time( .. .) 
Chegam a passar fome para 
isso. Deixam de lado os 
problemas maiores, como falta 
de transportes, de segurança e, 
principalmente, de políticos 
honestos, voltadospara os 
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CULPADO É O POVO 
Na F.uropn, na Coréia, no Japão, na China e em muitos outros lugares, 

políticos corruptos são punidos pelo próprio povo. Ou vão para a prisão, ou são 
banidos. no ostracismo, chegando algumas vezes à morte. Na América do Sul é 
diferente. O povo tem sentimentos e não pune devidamente. O povo submete-se 
a tudo, desde II aumentos de impostos até a criação de novas taxas, e, mais 
recentemente, à ameaça de apag5o. Por dcsídill do próprio, governo, cujo líder 
maior disse que/oi surpreendido com a situação caótica a que chegou o problema 
do fornecimento de en(rgin paro o pois. 

Dilia o ilustre Professor Waldemar Ferreira, Mestre de Direito, na 
Faculdade do Largo de São Francisco, que POVO É A MASSA INCULTA DA 

. POPULAÇ,\O. 'lo entanto, atrevemo-nos a contrariar aquele que foi nosso Mestre. 
Para nós, POVO É TODA A POPULAÇÃO QUE NÃO ESTÁ NO GOVERNO, 
isto é, distingue-se dos ELEITOS, que são a ELITE política, sempre aliada à ELITE 
AR\STROCRATICA, seja esta pela tradição seja pelo poder econõmico. POVO 

Fac-símile de um folheto distribuído no bairro da Liberdade(SP) 

interesses e necessidades dele, 
POVO". . 

Antes, na introdução, o 
folheto, sob o título, "Culpado é 
o povo", diz, textualmente, que 
"Na Europa, na Coréia, no 
Japão, na China e em muitos 
outros lugares, pof íticos 
corruptos são punidos pelo 
próprio povo. Ou vão para a 

prisão, ou são banidos, no 
ostracismo, chegando algumas 
vezes à morte. Na América do 
Sul é diferente. O povo tem 
sentimentos(???, interrogação 
nossa) e não pune 
devidamente. O povo submete
se a tudo, desde a aumento de 
impostos até a criação de novas 
taxas, e, mais recentemente, à 
ameaça de apagão. Por desídia 
do próprio povo, cujo líder maior 
disse que foi surpreendido com 
a situação caótica a que chegou 
o problema de fornecimento de 
energia elétrica para o país." 

Se o penhor da liberdade conseguimos conquistar ... ah,ah,ahl 

O consolo que resta é 
saber que grandes mudanças 
ocorreram até em nações as 
mais atrasadas ou devastadas 
em períodos de suas histórias. 
A Rússia, a China, o Vietnã ou, 
ainda, a Alemanha e o Japão, 
após a derrota na segunda 
grande guerra, são alguns 
exemplos. O redator do folhetim 
só se equivocou ao deduzir que, 
aqui, "o povo tem sentimentos". 
Não seria o contrário? 



Zeka Xorra 
SOS SP - A atual gestão da 

Prefeitura de São Paulo conseguiu 
desmantelar o un1co setor da 
administração que, apesar dos pesares, 
funcionava: a parte cultural institucional. 
o atual secretário acabou com os eventos 
de rua, com os shows em bibliotecas e 
salas da prefeitura, com a agenda cultural, 
revista que era publicada há oito anos, 
enfim, o cara, um persnóstico de mão 
cheia, está mostrando o que pode esperar 
o País, se um dia ele chegar a ministro. 

SOS RJ - O Rio de Janeiro não 
está diferente . O neofascistapefelista 
Cesar Maia mostra que é sempre possível 
baixar o nível. Em vez de administrar a 
cidade, virou fantoche entre a família 
Sarney e a TV Globo para promover a 
sabonete Roseana. O triste é saber que 
os principais centros demográficos estão 
no mato sem cachorro. 

LEI DE SANTO ANDRÉ - A 
maior realização "curtural" da atual 
prefeitura de São Paulo foi a apresentação 
do Rãberto Caros no aniversário da cidade 
em 2001 . Como sempre, alegam que não 
têm verbas para fomento à atividade cul
tural de qualidade, mas na hora do 
populismo, sempre aparec~ dinheiro .. ~sto 
lembra a Lei de Santo Andre para Just1f1car 
o Tráfico de Influência. No ano anterior às 
eleições municipais, a prefeitura daquela 
cidade do ABC passou todos os meses 
regulando apoio às atividades culturais no 
município. Quando veio a mudança de 
ano, "organizaram" uma festa animada por 
um desses grupinhos de pagode água
com-açúcar com custo em torno de 200 
mil reais. Justificaram, então, que não foi 
a prefeitura quem pagou , mas os 
"empresários" da cidade. Como se os 
ganhadores de dinheiro, um belo dia, se 
reunissem em um bar ou uma praça, para 
decidir o patrocínio de espetáculos, sem 
esquema de pressão forte por trás. 

SOS FNAC - O que deveria ser 
um espaço cultural cosmopolita, válvula de 
escape para o provincianismo paulista e 
exceção às panelinhas dos promotores 
culturais de siglas como FIESP e SESC, 
parece, definitivamente, ter ido a pique. A 
FNAC hoje é palco para eventos tipo ·~ 
banqueteira fulana de tal lanç'!- hoje o livro 
'Receitas de Fulana de Tal". E pensar que 
a empresa nasceu e tem sua sede no 
berço do renascimento cultural, a França. 
Onde está a supervisão da França, que 
não bota para ler os classificados, na seção 
de empregos, os seus responsáveis pela 
agenda cultural? 

FUJA - Dos supermercados do 
Grupo Pão de Açúcar(Extra, Barateiro, 
etc.) . Além de ser posse de um dos 
maiores traficantes de influência e 
empréstimos suspeitos do BNDES do país, 
o tal do Abílio Diniz, você ainda é obrigado 
a ficar ouvindo a péssima e de mau-gosto 
programação musical que eles impõem 
aos clientes . Será que um grupo 
econômico tão grande não pode se dar ao 
luxo de programar música clássica, MPB 
ou alguma coisa de qualidade? A 
sertanejada já tem espaço de mais nas 
emissoras soçobradas em substâncias 
fétidas. 

SESC - Alguma coisa mudou no 
país nos últimos trinta anos. Os militares 
esgotaram suas fórmulas mágicas e 
passaram a batata quente para os civis. Um 
dos civis, mal foi eleito, foi posto para correr. 
Outro civil elegeu seu sucessor, que 
privatizou tudo. Deputados foram cassados, 
senadores renunciaram, até um juiz foi 
preso, empresários também passaram em 
apuros. Poucos, é cla,ro, diante da 
bandidagem geral. Mas, macacos me façam 
cócegas se estou mentindo, o presidente do 
SESC em São Paulo continua sendo o 
mesmo há décadas, um tal de Abraam 
Sujasman, que não larga o osso(ou filé?) nem 
que a vaca tussa dançando rumba com 
ataque epilético. O cara dá de ser líder dos 
comerciantes da maior cidade da América 
do Sul e seu comércio não passa da venda 
de papéizinhos coloridos em forma de vale
refeição. Me levem, me levem para o pinel, 
que eu não entendo mais nadai E tem mais, 
abram(oh) os olhos para as relações 
suspeitas entre o cast da gravadora do 
filhinho do dono do SESC com a própria 
entidade! 

SANTOS - Para não dizerem que 
de minha pena não saem rosas perfumadas, 
fiquei encantado com a realização em Santos 
de um ciclo sob o tema "20 Anos sem 
Glauber Rocha", em um dos shoppings da 
cidade. Além da exibição de filmes de outros 
autores, valeu pela exposição de cartazes e 
ilustrações organizada por um dos amigos 
do cineasta que melhor decifrou a terra do 
pau-brasil. 

CONJUNTURA-CAUSAS 

uma sub-raça e 
seus sub-ídolos 
Amâncio Pureza - Luanda, Angola 

Se o viajante chegar em uma das 
tribos mais atrasadas do continente africano 
e encontrar os nativos adorando escultura~ 
de pedras como deuses, com certeza vai 
considerar que ali está uma comunidade bem 
distante do grau de civilização do mundo 
ocidental. 

Mas se o viajante chegar em um 
território da América do Sul, ali, bem a leste, 
e encontrar um povo que trabalha e entrega 
dinheiro para picaretas que usam emissoras 
de TV concessões públicas, para ludibriar e 
rouba

1

r esse mesmo povo, e se o viajante 
verificar que as empresas nacionais que mais 
crescem são igrejas que pululam em cada 
esquina, e se o mesmo viajante verificar que 
pilotos de fórmula um, ruim de serviço, que 
derraparam na curva, acabaram canonizados, 
e se o mesmo viajante sintonizar as 
emissoras de TV e ouvir as emissoras de 
rádio, com toda a indigência que as 
caracterizam, e se deparar com uma 
instituição acadêmica que se chama 
Fundação Getúlio Vagas(imagine na 
Alemanha uma Fundação Adolf Hitler ou na 
Itália uma Fundação Benito Mussoline7) esse 
mes~o viajante vai chegar à conclusão de 
que os nativos africanos estão mais 
avançados do que o povo que se considera 
avançado ao leste da América do Sul. 

Que exemplo de grandeza, 
que ato de dignidade pode-se ~sp~rar 
de um povo que assiste(e /e) Silvo 
Santo, ouve música sertanojo e ainda 
elege as Forças Armadas entre as 
instituições de maior credibilidade? 
Que se pode esperar de quem 
sustenta e canoniza insetos como 
Ratinhos, Hebis, Xouxas, pilotos de 
corrida e jogadores de futibol? 

Aqui, na África, pelo menos, as 
esculturas adoradas não incitam ao crime, 
não manipulam com a ignorância alheia e 
nem se enriquecem às custas da ilusão e da 
miséria nacional. Ao cumprir mais do que a 
função natural de pedra, são objetos apenas 
manipulados e usados como símbolos pelos 
nativos. 

Enfim, um Nobel 
PRESENTE 

Dias atrás um técnico de futebol disse 
que o povo brasileiro t inha que ~e mobili~ar 
para salvar a seleção brasileira! E mole? E o 
cúmulo? O País que se jacta de estar entre 
as dez maiores economias do mundo, ainda 
não conseguiu salvar seus recém-nascidos 
da mortalidade infantil, ainda não estruturou 
uma rede de ensino público que reduza as 
desigualdades em oportunidades, não 
conseguiu vencer a fome crônica, não oferece 
perspectivas de colocação econômica para 
uma massa de juventude, nem uma 
estabilidade social para suas famílias, nem 
uma etapa de vida digna para seus velhos .. . 
Um país que só se mobiliza na hora de fechar 
a porta depois que o ladrão já entrou(fiscais 
do Sarney, do Cruzado, do Collor, do 
apagão ... ) Um povo assim, agora, tem que 
se mobilizar para salvar ... a seleção!!! 

O Brazil, no concerto da comunidade 
internacional, é uma nação excepcional , 
retardada, inexplicável. Com tantas 
potencialidades e recursos naturais, tão bem 
dotada pela natureza, e, no entanto, seus 
indicadores sociais empatam com países 
africanos e perdem para Cuba e até 
Colômbia, apesar do eterno ufanismo da elite 
oportunista(que vive buito bem) e da maioria 
imbecil(que compra a revista Caras para 
tentar ver ali um espelho). 

ANTECEDENTES 
Um dos erros de quem pensa em 

consertar o país é querer apagar as manchas 
do passado. É querer passar um pó de arroz 
em cima de fraturas expostas, é querer curar 
tumores com simples maquiagens. O Brazil 
não passou à limpo o período estagnado do 
Império. Nem o da República Velha. Nem o 
da ditadura Vargas. Nem o da ditadura militar. 
As gerações covardes vão enfiando as provas 
de suas fraquezas para baixo do tapete. E as 
novas gerações sentam em cima, sem saber 
que já nascem condenadas a carregar um 
passado de covardias e um futuro de misérias. 

Um povo vale pelas páginas heróicas 
que escreve. E o povo brasileiro, alguém tem 
que esfregar a verdade na cara dele, é bem 
chinfrim, com as exceções que só confirmam 
a regra. Na Argentina 30 mil morreram 
enfrentando a ditadura militar. No Brazil uns 
300 tiveram coragem de defender a 
dignidade. A verdade dói mas constrói, ao 
contrário da mentira, que alivia por alguns 
momentos mas engana e mata para sempre. 
Corre o risco de se conseguir, no Brazil, com 
muito mais eficiência, o contrário do que, 
tentaram os nazistas. Eles almejavam criar 
uma raça superior. Lá estão conseguindo criar 
a raça inferior, que inclui, lógico, e em 
primeiro plano, a responsável por tão 
admirável feito genético, político e estético, 
a elite. 

Não é novidade nenhuma o fato de 
que nações nascem e morrem, impérios 
crescem e desabam, povos se unem e se 
desintegram. Somente os idiotas mais 
completos e doutorados é que acreditam que 
chegamos a um estágio imutável da 
civilização, que ditadura e tortura são coisas 
tio passado, que luta de classes é um verbete 
antigo de sociologia, que manipulação e 
t~litarismo são meras elocubrações de 
ficções científicas do passado. O futuro 
chegou, está aí! O admirável mundo novo! E 
como o Brasil era o País do futuro, nada mais 
natural do que estar na vanguarda, ulalalalálá! 
Vai daí que o Brasil é uma nação em extinção, 
talvez aquela que atravesse com mais rapidez 
o processo, considerando-se que a União 
Soviética foi um caso atipíco. E como se dá o 
processo de extinção do Brasil? Conforme os 
cientistas revelaram , foram anos de 
pesquisas, de muito trabalho, de esforço 
árduo, de dedicação! 

Foi preciso retalhar o cérebro humano 
e descobrir onde se encontravam as ondas 
que provocavam o circuito energético entre 
consciência crítica e ação do corpo. AI, então, 
ó! Uma pequena incisão e o ser humano fica 
sem consciência crítica e sem capacidade de 
reação! Pronto! A maravilha das maravilhas! 
Mas como seria difícil manipular um por um 
os circuitos dos cérebros humanos, os 
cientistas pátrios descobriram uma fórmula 
para que o processo se desenvolvesse com 
mais eficácia e pudesse produzir resultados 
mais imediatos. 

Regiões do Paraná, São Paulo e 
Goiás foram escolhidas como laboratório, an
tes da descoberta se alastrar pelo País. Os 
doutos batizaram o novo processo de forma 
mais compreensfvel ao leigo como 
"democratização dos meios de comunicação 
para as massas" . 

Duplas sertanejas, criadas em 
cativeiro, foram soltas em São Paulo, onde 
se faz tudo por dinheiro, e o liqüidificador de 
lixo espalhou o c,..e 
não era mais possf vel ser aproveitado sequer 
pela reciclagem. E pronto: até pessoas que 
se julgam de bem, de nível universitário, que 
conseguiram comprar o carro do ano e a casa 
própria(aliás, principalmente eles), puderam 
ser atingidos pelo processo genômico. 

A desintegração mental e física do 
rebanho povino alcança índices 
inacreditáveis, provando que o resto do Brasil 
poderá seguir o mesmo caminho em pouco 
tempo. Soma-se ao processo a ação 
permanente das seitas católicas e das igrejas 
evangélicas. 

Assim, a justa indicação dos 
cientistas brasileiros para a nova modalidade 
do Prêmio Nobel não passa da correção de 
injustiça para com um país que nunca, 
nunquinha, conseguiu um reconhecimento 
internacional por algo de produtivo no domfnio 
dos vários setores do conhecimento 
humano(até o avião de Santos Dumont foi 
roubado pelos norte-americanos). Vamos 
vestir nossas camisas de times de futebó e 
comemorar!!! 

NAO USE DROGASI 
· . Tenha a vida + saudável! 

· Evite religião, futebol e televisão. 
Visite uma biblioteca, lela um livro, assista um filme, ouça um disco. 
Sal dessa, cara, que não tem futuro! Resista! Evite drogas pesadas! 

O AMIGO DA PRAIA é sucessor de O AMIGO DO POVO, fundado 
por Jean Paul Marat em 1789, Paris. França. 
Edição em Português- Diretor: Flodor Neto, Ed~or-chefe: Efraim 
Mellara - Redação e Administração: Rua Frei Caneca, 829, 
conj. 11, Bela Vista, SP/SP PABX 3256 6696 
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Da esquerda para a direita, Madson Alves, Cristiano Trumpet, Jehro Mala, 
Maestro Zamba_ e Rolemberg Martins. 

Tim Maia é resgatado 
em show-exaltação 
Um jovem de vinte e poucos anos 

é responsável por um dos mais brilhantes 
espetáculos realizados fora do eixo RJ/SP 
nos últimos tempos. "Brasília Canta Tim 
Maia" reuniu os maiores nomes da música 
da capital federal, um dos mais frutíferos 
celeiros do Brasil, para interpretar o síndico 
do soul nacional, cuja passagem desta para 
outra completa quatro anos. Agora o 
espetáculo ganha as praças de São Paulo 
e Rio de Janeiro, com a produção executiva 
e comercial de Delúcia Narciso Produções 
Culturais. 

O diretor do espetáculo, cantor, 

composi'tor e músico Jehro Maia, nasceu 
em Brasília, estudou na Escola de Música 
da cidade, integrou a banda de blues Bella 
Donna e agora liberta sua veia criativa para 
além do quadrilátero da capital federal. 

O show que será realizado em São 
Paulo servirá, também, para a gravação de 
urn CD e um DVD, com a participação dos 
principais nomes da Música Popular 
Brasileira e do Pop-rock nacional. No 
momento a produção dedica-se a escolher 
o espaço que melhor se adapta à 
concepção e dimensão do espetáculo, que 
promete balançar concretos e viadutos. 

para aqueles que se esforçam e dão tudo de si para fazer do 
País uma merda cada vez maior: Caitanos, MTVs, xôsoares, 
falabelas, igrejas, milicos, acadêmicos da UERJ e USPs ... 

O que é pior, o pretenso 
imparcialismo da Faia de SamPaul ou a 
direita cara-de-pau do Estado de SamPaul? 
O que é pior, a eterna decadência do Jornal 
do Brasil ou a eterna prosperidade de O 
Globo? Qual a pior das piores emissoras de 
TV, descontando aquelas que estão abaixo 
do limite do esgoto(Grobo, SBT, Band, 
Record, RedeTV, não valem, são ruins 
demais), mas qual a pior das piores das que 
pensam que não são tão ruim assim, a TV 
Cultura ou a MTV? 

Será uma noite de gala, nas 
escadarias no Teatro Municipal, com dois 
sem-tetos , moradores do Vale do 
Anhangabaú, fazendo as vezes de mestres 

de cerimônia! 
E o grande êleitor, adivinhe, adivinhe. 

é você, leitor! Basta preencher o cupf') 
abaixo. Mas, atenção: são hors conc11s 
duplas sertanejas, filhos de duplas sertaneja.s, 
filhos de prefeita com senador, grupos de 
pagodes, apresentadores de programas-lixo. 

Tá certo que estamos escolhendo os 
piores, mas não os óbvios. Vamos eleger 
aqueles que camuflam, que disfarçam! 

Para ajudar, existem algumas 
sugestões, mas você está livre para apontar 
outros! Alguns estão na lista por razões 
óbvias, outros aparecem com os indicativos 
para refrescar ou informar a memória do 
leitor-eleitor. 

Troféu Penico de Ouro - Edição 2002 
01. Qual o pior jornal diário? ( )Boris Sem Vergonha 
( )JB, eterno decadente . ( )Xô Xoares 
( )Estadão, direitão assumido ( )Uiliam Banner 
( )Foia, direitão enrustido ( )_. _________ _ 

( )Grobo, eterno mercenário Não vale aqueles que estão abaixo do abaixo e cuJos 
02. A emissora mais farsante? nomes são impublicáveis, de tão chulos que 
( ) MTV são(ratinhos, gugus, silvo santos, et e cória.). 

( ) TV Cultura 08.0 maior farsante da política nacional? 
( ) ____________ ( )Luisnácio 

03. A figura mais safada da MPB, dos ( )Aécio Ncvesfora 
medalhões? ( )Garotin 
( ) Vilberto Vil ( )Roseane Sarney 
( ) Val Costacm Não vale FHC, ACM, Maluf e outros cachorros 

( ) Varia Ventânia mortos. 
( ) Caitano Velhaco 9. A revista semanal mais escroque, que 
( ) Fagner Caradepau . publica um escândalo para negociar dez? 

04. A figura mais safada da MPB, das ( ) Veja e aia 
medalhinhas? ( ) Istoé e era 

( ) Marilza Monte, a do "Amo,; I love you ". ( ) Época de oro 
( ) Carlinhos Brau, o que disse que "na Bahia ( )Todas estão corretíssimas. 

10. Tem contribuído mais para afundar os não importa a posição do político, endireitou, 
eu tau com ele". ouvidos brasileiros no esgoto? 
( ) Ed Morte, 0 que disse que "não me ( ) Goiás, com breganejos casados e viúvo . 
perguntem quem é fulano, pois política não me ( ) Minas Gerais, com Skank, Jota QueSt e 

Pato Fu. interessa". 
( ) Lenine, que envergonha o nome. 
( )To111Zé, e sua eterna dúvida: "será que eles 
são surdos ou nunca me ouviram?". 
05. A pior emissora de rádio de São Paulo? 
( ) Mix FM 
( ) Jovem Paµi 
( ) Nova Brasil FM 
( ) 89, a Rádio Rock de mentira 
Não vale emíssoras dedicadas ao breganejo, 

forronojo e popularescas. 
( ), ___________ _ 
06. A pior emissora do Rio de Janeiro? 
( ) Rádio Cidade 
( ) Rádio JB 
( ) Rádio de Pilha 
( ) Rádio MPB FM 
07. O maior escroque da mídia? 

( ) Rio de Janeiro, com o funk-bunda. 
( ) Bahia, com axé-bunda e ancestrais. 
( )Tamus cercados pur todos lados. 
1 O. Merece o título de cadáver insepulto? 
( )Lobão, tenta mas não tem munição para 
combater a corja. 
( )Capital [nicial, ninguém agiienta mais. 
( )Cássia EHer, a cover que sempre piorou o 
original e ocupou o vácuo. 
( )Raul Seixas e Renato Russo, a dupla 
americano+ italiano. 
11. O maior chefe de quadrilha do BrRsil? 
( )FHC 
( )Fernando Hê Rique 
( )Penando Hê Rique Cadoso 
( )Todas estão corretas, pois roubou na vida 
acadêmica, roubou na trajetória política e 
roubou oito anos de futuro. 

O RAP É PRIMARIO, 
O METAlEIRO É JECA, 

O BREGANEJO NÃO É GENTE 
E O POP VIROU ISOPOR A. M. não é nada mas 

tem um cérebro entre 
os dois ouvidos 

''Algo está errado. Por isso sou escravo da revolução, que é o que diz uma das 
músicas do disco. Quero ver as pessoas repletas dessa coisa que está 

faltando( .. .)Esta revolução não é programada, ela existe a cada geração de 
jovens(. . .)Ela deve vir à tona de forma espontânea. Mas não está vindo. 

Por quê? Está faltando conteúdo, algo que preencha esta situação." 
(Sérgio Dias, ex-Mutantes, revista Guita, Player) 

"Do jeito que vai, não boto mão no fogo, não. Hoje em dia só acredito nos 
independentes. Só eles podem fazer com vontade, criar realmente o que 

querem, não têm patrão para dar satisfação. Não reclamo, estou 
desabafando. Fazendo um balanço, embora esteja satisfeito entre aspas, 

você vê que se tivesse liberdade faria 60% mais do que fez. Falo em 
qualidade. O sucesso da jovem guarda, no início da vida, foi diferente dos 

Beatles. É diferente ser criado num pais livre, onde se fala livremente. Aqui a 
gente pensava que a liberdade era tão pouco, um cabelo grande, uma coisa 
tão boba, tão inocente sexualmente. No entanto, causava aquele escândalo 

todo. Ninguém sabia o que era liberdade." 
(Erasmo Carlos, ex-jovem guarda) 

I 

Gerebaé um 
pescador de 
pérolas, garimpeiro 
de diamantes, 
alquimista que 
merece chegar a 
um público cada 
vez maior. 
Consegue lapidar 
desde poemas de 
Machado de Assis 
até a saga de 
Conselheiro em 
Canudos. 
Pobre de quem 
ainda não ouviu. 

Augusto Máximo 
DIA SIM, DIA NÃO, eu vou 

sobrevivendo da caridade de quem me 
detesta. Não me confundam com esses 
burocratas da criatividade alheia, os "críticos" 
de segundo caderno ou rev istas 
"especializadas". Odeio-os do fundo, lá do 
fundo das pregas. Sou estudioso, aficionado, 
interessado, curioso. E como não sou egoísta, 
divido o que descubro com os privilegiados 
que sabem ler as linhas e entrelinhas. Então 
lá vai: 

que não passavam de farinha. Afinal , 
música é alimento espiritual, e se essas 
quadri lhas vendem suas mensagens 
medíocres, seus ''versos" vagabundos e 
suas melodias "mexicanas", estão 
vendendo veneno como se fosse remédio. 
Se o povo brasileiro é o mais analfabeto do 
ocidente, se a cabeça da massa já não é lá 
essas coisas, imagine ouvindo o que se 
ouve? 

NO APARENTE OUTRO 
CIENTISTAS COMPROVARAM EXTREMO DO BREGANEJO está o tal de 

QUE HÁ UMA RELAÇÃO ENTRE hip-hop, o tal do rap ... Cabe aqui um 
INTELIGÊNCIA E O QUE SE OUVE EM parêntese. Enquanto o breganejo merece 
FORMA DE MÚSICA. A revista britânica o mesmo tratamento dado a seus 
NewScientist revelou experiências com ratos congêneres, a aftosa e a doença da vaca 
e seres humanos. No primeiro caso, ratos que louca, o Rap até merece um certo respeito, 
ouviam Mozart encontravam muito rápido a pela tentativa de resgatar a auto-estima de 
saída de labirintos, em comparação com uma raça e tentar inocular no ouvinte um 
outros. Já o neurobiólogo norte-americano pouco de rebeldia e intuição crítica(não 
Gordon Shaw descob.riu, através de confudir com consciência crítica).Mas a 
experiências, a relação entre música que se disseminação do rap como se fosse a 
ouve e o quociente de inteligência do ouvinte. sucessão evolutiva da música popular 
Não seria à toa que das nações mais internacional é um crime contra a 
desenvolvidas vieram Beethovem(é assim sensibi lidade, a percepção e a inteligência. 
que se escreve, ô revisão?), Mozart, Beatles, É querer subestimar o último dos seres 
Bob Dylan, Pink Floyd, etc ... E a depender - humanos, como se todos já estivessem 
da lógica científica, está explicado por qual contaminados. 
motivo o Brasil não sai do buraco, é talvez a AGORA, O TAL do metaleiro é jeca 
mais indigente nação do ocidente, caricaturando o que vem de fora. Veste a 
considerando-se potencialidade, resultado fi- roupa, espicha o cabelo mas não tem 
nal e a divisão dos frutos. Aqui só se ouve percepção da essência. Não é à toa que, 
merda de primeira qualidade, nacional e no Rock in Rio, levantaram cartazes 
internacional. E ainda tem idiota que sai pedindo a morte do pagode. Não perdem a 
propagando que o Brasil é o país mais musi- morte dos breganejos , pois estariam 
cal do mundo! Se o Brasil é o país mais mu- pedindo a morte dos próprios pais ... 
sical,alnglaterradosBeatleseoutrostantos, Imaginem como nasceu o metal no 
a Áustria de Mozart e a França de lves Brasil(ou o punk, ou outra tribo alienígena 
Montand e Charles Aznavour são o quê, filho qualquer): algum infeliz filhinho de classe 
de uma jabaquara? Só se for música para média, após viagem ao exterior, deparou 
retardados se retardarem mais um pouquinho, com um metaleiro de verdade. Ficou apa-i
até ficarem de quatro com suas danças da xo-na-do por aquelas roupas negras e o 
galinha, suas coreografias de· pagodinhos cabelo comprido. E pronto, volto~ metal. 
nojentos e suas músicas sertanejas de tocar Nem se preocupou em pesquisar os 
cabeça de gado para o matadouro! princípios, a essência, o cerne da questão. 

VEJAM O CASO DOS AGORA ME RESPONDAM, POR 
BREGANEJOS. Essas duplas de pigmeus FAVOR: estou vivo ou estou morto? Pois 
mentais se atolam com dinheiro arrancado só estando morto pra ser obrigado ainda a 
de "gente" em cujas bocas faltam dentes, em ouvir Capital Inicial, Ira, Charlie Browm(é?), 
cujas panelas faltam feijão, em cujo corpq Pato Fu, Jota Quest, Raimundos, etc. Essa 
falta roupa, em cujas casas faltam conforto e cambada não fala nem canta nem toca nada 
em cujo cérebro faltam consciência crítica, de novo. Prá falar só de um, o Capital ainda 
alfabetização, sensibilidade, ingredientes está na base do "Independência ... ", uma 
mínimos que os façam seres humanos. letra mais vazia do que papo de anjo, uma 
Pegam essa grana toda e investem em criar melodia mais oca do que o nome de um 
cabeças de gado ou chegam a comprar casas dos últimos CDs do Pato Fu, "isopor'', cuja 
em Miami, alegando que "no Brasil não têm substância poderia sintetizar, eu disse sin
segurança". Esses breganejos(ou sertanojos, te-ti-:ar tudo que é _produzido!Pres!o 
como prefere Rita Lee) são engordados às atençao no que eles. dizem mas eles nao 
custas de tomate, o que talvez tenha afetado dizem nada, nada, nada! 
cérebro e físico, e representam a simbiose BRUTUS, Ó BRUTUS, me deu um 
do que poderia vir de pior do campo(a falta ataque de luci dez! Traga urgente um 
de cultura, de consciência crítica) com o que espananador e um triturador de ossos. 
encontra-se de pior na cidade(a falta de ética, Quero ver esta cidade limpa! Vou sair por 
a arrogância, o "tudo por dinheiro"). Vieram aí lustrando os bons poucos exemplares de 
do interior de SP, do Paraná, de Goiás e na discos que encontro e triturando o resto, 
capital industrial do País encontraram os como um lixeiro maluco(Se lembram do 
picaretas certos dispostos a investir tudo para carimbador maluco?), do bem, crente de 
que a merda, que não seive nem para esgoto, que está fazendo sua parte para salvar o 
transforme-se em cifras para alimentar uma mundo dos biltres e pernósticos !(Na 
indústria que deveria ser condenada pelo próxima vou falar do que escapa da 
rnesmo crime dos fabricantes de comprimidos limpeza ... ) 



PÁGINA DE POLÍCIA/DENÚNCIA 

"Milicos e tropica·1ismo mataram 
Vandré e sumiram com o corpo" 
Um dos maiores mistérios da década de 60 parece chegar ao fim. O cantor e compositor Tede Silva, após -um 
esforço arqueológico, acusa o regime militar e os "tropicalistas" de conspiração para matar Geraldo Vandré, 

desaparecendo com o corpo e substituindo-o por um farsante. Além de lançar um livro esmiuçando a trama, Tede 
quer acionar o Ministério Público para que sejam examinadas as impressões digitais e o DNA 

As revistas de variedades 
anunciam que diversos nomes do cenário 
"artístico" brasileiro se engalfinham em 
produções com o objetivo de homenagear 
Carmem Miranda. Vai de Caetano Veloso 
a Eduardo Dusek, passando por Miguel 
Falabella e Marília Pera e outros . 
Personalidades que tentaram dar ao 
território uma cara de Nação, porém, 
continuam malditas em vida ou mesmo 
depois de sua morte. Ninguém pensa em 
resgatar, por exemplo, Geraldo Vandré, ou 
lembrar que fizeram trinta anos da queda 
em combate do capitão Carlos Lamarca. 
Ninguém, vírgula. Tem um maluco nesta 
história. E não é maluco beleza. É o cantor 
e compositor Tede Silva, que a partir de 
publ icações independentes e fanzines, está 
levantando algumas lebres incômodas. Ele 
atribui a idiotização do povo brasileiro, 
agravada nas quatro últimas décadas, a 
este e outros crimes. O livro "A Vida se 
Resume em Festivais" será lançado em 
abril , antes da excursão que o cantor e com
positor estará fazendo pela Europa. 

De onde veio a idéia absurda de 
que Geraldo Vandré foi morto durante o 
regime miijtar? 

Há anos pesquiso, estudo e 
investigo a efervescência cultural da década 
de 60. Não precisa ser nenhum iluminado 
para cruzar informações e chegar a 
algumas conclusões. 

Quais conclusões? 
Assim como na conjuntura nacional, 

na vida cultural da década de 60 ocorreu 
uma luta política, tão extrema, tão trágica e 
tão fatal quanto a outra. Houve um embate 
ético, estético e étnico. De um fado, gente 
como Vinicius de Morais, Carlinhos Lira, 
Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, Chico 
Buarque depois(de carona) e outros, 
afundados no anonimado pela turma que 
venceu a guerra. 

E quem venceu a guerra? 
De um lado venceram os militares, 

na luta política. E de outro, venceram os 
chamados "tropicalistas". Eles mesmos 
reconhecem, em seus livros e depoimentos 
de memórias, a força, o carisma e o talento 
de Vandré no cenário musical e cultural 
brasileiro. Você pega o que está escrito na 
contracapa do disco Canto Geral, de 
Vandré. É talvez o texto mais belo, mais 
engajado e mais apaixonado por sua gente, 
por um País, por um projeto de Nação, que 
poderia haver. Vandré era capaz de 
verbalizar, de articular um pensamento, ao 
contrário da maioria dos músicos, burros 
de dar dó. Naquela final histórica do Festi
val de Música Popular Brasileira, em que a 
massa vaiava Chico e Tom Jobim, com 
razão, e preferia "Prá não dizer que não falei 
de flores" à "Sabiá", Vandré deixou 
registrado a maior prova de caráter e ética 
que um ser humano poderia dar no 
momento: saiu em defesa dos vaiados no 
famoso discurso do ''gente, Antônio Carlos 
Jobim e Chico Buarque merecem todo 
nosso respeito. A vida não se resume em 
festivais ... " Pois nunca, nunquinha, desde 
então, nenhum deles, nem Tom que já 
morreu, nem Chico que virou o queridinho 
da esquerda de salão, nenhum deles nunca 
saiu em defesa ou em qualquer referência 
ao trabalho musical de Vandré . Chico, por 
exemplo, apesar de ser filho de um dos 
grandes intelectuais brasileiros do século, 
somente depois de algumas vaias e de 
assistir os outros levando porrada, é que 
conseguiu adquirir um pouco de 
consciência crítica e usá-la em algumas de 
suas composições. 

Mas o consenso da inteligência 
é de que a qualidade e renovação 
estética passam longe de Vandré e ficam 
em Caetano e eia ... 

É a inteligên.cia vencedora do 
confronto, é a inteligência do mal. Você 
pega hoje e ouve "Disparada". Não tem 
nada mais atual, mais bonito, mais moderno 
do que a música de Vandré. Pega o 
"Pequeno Concerto que Virou Canção", 
"Ventania", "O Plantador'', "Arueira", e para 
não dizer que não falei de "Caminhando", 

do cidadão que se apresenta como o falecido cantor. 

Tede Silva 
conclui 
lfvro-dosslê 
que vai 
desvendar 
um dos 
maiores 
mistérios 
da cultura 

.._ ______________________________ ____. brasileira. 

um dos mais belos poemas engajados do 
mundo. Se você pegar tudo que Vandré 
deixou, em tão pouco tempo de atividade 
musical, pois acabou derrotado e sufocado, 
e comparar com aquilo que o líder 
tropicalista fez em décadas, o baiano fica 
reduzido a uma profundidade rala, além de 
vazia. "Alegria, Alegria, Tropicália e Atrás 
do Trio Elétrico" não valem uma 
"Disparada", e não vão ter fôlego na corrida 
pela eternidade. Um jornalóide de SP fez 
uma enquete com duzentas e tantas 
personal idades do meio cultural-musical 
brasileiro e aparecem como ma iores 
composições da MPB "Águas de Março" 
e "Construção". É uma inteligência burra, 
colonizada, alienada até a médula, falsa 
moderna, que representa o atraso que 
existe no País hoje em termos culturais. 
Eles venceram e o sinal ficou fechado para 
o que não seja vulgaridade. Veja a posição 
dos tropicalistas, hoje. Não tem nada mais 
reacionário, mais acomodado, mais estab
lishmenL Eu fico com Geraldo Vandré em 
sua contracapa do Canto Geral: ''As vezes 
penso que cantando mereço um pouco a 
vida . Saldo em parte os meus 
compromissos e tenho então, cada vez mais 
forte, a impressão da liberdade. Por isso 

aprendo a cantar e canto". O resto é correr 
atrás do trio e létrico enquanto o som 
abafava as torturas, é pular de forma 
oportunística da onda da discoteca, com 
"Odara", macaquear a onda do punk, com 
"Podres Poderes". Ocorreu uma 
'?aianização no que o termo poderia ter de 
pior, da cultura brasi leira, que perdura até 
hoje e que serviu de porta aberta para o 
lixo irreciclável que tomou conta de nossos 
sentidos (ouvidos, mentes, olhos, etc ... ) 

Que conclusões você tirou de 
seus estudos sobre a década de 60? 

Na luta estética, ética e política que 
se verificou, entre mortos e feridos, poucos 
se salvaram. Abundam os depoimentos 
sobre a integridade, o caráter, o talento e o 
carisma de uma figura, como vandré, que 
praticamente foi enterrado vivo, se é que 
não esteja efetivamente morto . O 
organizador da Mostra Internacional de Cin
ema de São Paulo, um agitador cultural do 
qual não me lembro agora o nome, por 
exemplo, em uma entrevista que guardo, 
relata que acompanhou de perto a caça às 
bruxas da repressão por ocasião do Al-5. 
Ele testemunha que Vandré procurou avisar 
a todos os artistas mais v.isados, assim que 
foi informado de que a repressão iria se 

tornar mais brava. Enquanto isto, Caetano, 
ao ser preso, a primeira coisa que faz, e 
que reconhece no livro que escreveu sobre 
o período, é pessoalmente entregar Gilberto 
Gil, levando os policiais até o apartamento 
do conterrâneo. Solto, Caetano volta para 
Salvador e se desbunda correndo atrás do 
Trio Elétrico, rindo na cara de quem levava 
porretadas e morria nos porões, com o seu 
refrão de que ''atrás do trio elétrico só não 
vai quem já morreu". São inúmeros os 
depoimentos, até mesmo, repito, o 
antológico e histórico discurso de Vandré 
antes de cantar o "Prá não dizer que não 
falei de flores", que mostram que a ética, 
a verdade, a estética e a boa música 
popular brasile ira foram venc idas. 

"É preciso resgatar uma 
geração cassada entre a 

bossa-nova e o 'tropicalísmo' 
ou depois: Sérgio Ricardo, 

Jards Maca/é, Vandré, 
Taiguara, Gonzaguinha e 

João Bosco/ Aldír ousaram 
inovações estéticas sem perder 

o senso ético, ao contrário 
dos tropicaliberais" 

Venceram alguns desbundados e tudo de 
ruim que tem hoje aí. . 

Mas que idéia é esta de que 
Vandré foi morto? 

E foi. Algumas pessoas não 
morrem nunca, como o Vandré daqueles 
anos. Estará sempre vivo. E outras pessoas 
são mortas-vivas, como o que se apresenta 
hoje como sendo o Geraldo Vandré. Foram 
tantos os absurdos praticados pelo Estado 
durante o regime militar, com a simulação 
de atropelamentos, as bombas disfarçadas 
( Riccentro), as tatuas e o desaparecimento de 
corpos, que só um fato explica a mudança 
em Geraldo Vandré, de mais lúcida figura 
do meio cultural brasileiro ao que hoje se 
apresenta como ele . Foi morto, pelos 
milicos, fisicamente, e pelos tropicalistas, 
cúmplices na tentativa do homicídio maior, 
que é o da memória. 

Por qual motivo procurar o 
Ministério Público para denunciar o 
"crime"? 

É uma forma de levantar a 
discussão, é um gancho, como diriam 
vocês, jornalistas. O Ministério Público é a 
instituição encarregada de zelar pelos 
interesses soc1a 1s e individuais 
indisponíveis, entre outros direitos difusos 

Estratégia de guerrilha tem 2a. edição 
Lançar um CD para venda em bancas 

de jornais e revistas não é mais novidade. 
Aliás, a idéia nasceu com o jornal "Pasquim", 
que no início da década de 70 lançou um 
compacto simples com duas músicas, uma 
de Tom Jobim, já consagrado, e outra de uma 
dupla de novatos, João Basco e Aldir 8/anc. 
Mais recentemente o ex-rockeiro Lobão 
lançou um álbum,aproveitando o fato para 
ganhar espaços na mídia. Acontece que 
Lobão já era figurinha carimbada na indústria 
fonográfica desde a década de 80, quando o 
rock nacional acabou sendo uma das minas 
de dinheiro para as grandes gravadoras. 

Sem procurar as migalhas de 
espaços que a mídia oficial dá às 
experiências musicais alternativas, o cantor 
e compositor Tede Silva preferiu pegar carona 
com um dos ícones da juventude no plano 
internacional, e agregou o seu segundo CD à 
uma revista com síntese da vida do /{der 
revolucionário latino-americano Che Guevara. 
E assim lançou seu trabalho de Porto Alegre 
a São Luiz, "não se importando se ·quem 
pagou(pela revista) quis ouvir(o CD)", como 
cantaria Milton Nascimento. 

A repecursão positiva do lançamento 
de 30 mil cópias, praticamente esgotados, 
obrigou a produtora a lançar uma segunda 
edição. Capa do segundo CD de Tede Silva 



do cidadão e da Nação, onde na certa se 
enquadram a cultura, a memória e a defesa 
dos valores éticos e estéticos nacionais. O 
que está em jogo é passar a llmpo um 
importante perf odo de cujas ações, atos e 
conseqüências somos herdeiros e gerações 
seguintes também. 

Que reflexos no cárater do 
brasllelro você acredita que ocorre com 
fatos como a "morte" de Vandré? 

Comparo a morte dele com a dos 
f ndios tombados no litoral, com a de Zumbi, 
de Tiradentes, de Frei Caneca, de 
Conselheiro. São lições que o sistema 
'aplica' no inconsciente popular, para que 
se acentuem os traços de ignorância, de 
covardia, de traição da maioria. Vigora um 
espírito de adesão a tudo que não presta. 
No meio cultural, no meio político, as 
pessoas brigam para aderir, para se 
tornarem submissas. Hoje não há diferença 
entre oposição e situação, todos se bajulam 
sob raras exceções. Esse pulha que pre
side o Congresso, tempos atrás, disse que 
"é melhor estar do lado do governo, pois o 
único que esteve contra foi o Tiradentes e 
deu no que deu". São arautos do adesismo. 
Mudam-se para não mudar nada. 

Você considera que faz música 
de protesto? . 

Tentamos fazer a pós-graduação do 
protesto, uma reflexão em cima do protesto. 
Mas queremos, inclusive, resgatar o 
panfleto como estilo e temática musical, 
principalmente em um País pré-revolução 
francesa, um País onde as mensagens são 
onomatopéicas e quilômetros abaixo do 
limite do panfleto, que é um limite 
caracerístico de povos e pessoas mais 
avançadas. É engraçado o tom pejorativo 
com que alguns intelectualóides se referem 
à determinada obra, chamando-a de 
"panfletária". O panfleto sempre foi um 
grande instrumento para evolução da 
condição humana em todos os sentidos. 
Foram os panfletários que despertaram o 
povo francês para a revolução que marcou 
nossa idade moderna. As revoluções são 
os grandes momentos das civilizações, os 
grandes orgasmos, o ápice dos conflitos, o 
despertar de massas e gerações. E o 
panfleto é peça fundamental neste teatro 
da humanidade. O nosso trabalho é 
panfletário no que a expressão pode ter de 
mais sublime e o nosso próximo CD terá o 
singelo nome de "Panfleto". Não confundir, 
é claro, panfleto com primarismo ou com 
lugares comuns piegas e bitolados. Existem 
panfletos de qualidade no Rock e na MPB, 
acima de qualquer "águas de março", como 
"Admirável Mundo Novo", do Zé Ramalho, 
"Brasil", do Cazuza, "Viola Enluarada", do 
Marcos e Paulo Sérgio Valle, diversos do 
Vandré e do Chico, "O Mestre-Sala dos 
Mares", "Ronco da Cuíca" e "Rancho da 
Goiabada" e outros de João Basco e Aldir 
Blanc ... 

Não é muita pretensão querer 
interpretar papel de paladino de ética, 
de moral, de patrulha Ideológica? 

Arte ou tem compromisso com a 
verdade ou é mero entretenimento. Ou o 
artista tem um senso ético, é um repórter 
de seu tempo, ou é um bobo da corte, um 
palhaço inócuo. De Aristóteles a Charles 
Chaplin, de Cervantes a Vitor Hugo, de 
Shakeaspeare a Bracht, de Noel Rosa a 
Cazuza, o artista ou o filósofo ou o literato 
buscam e revelam a verdade de seu tempo, 
sob a sua ótica e de outros que com ela se 
identificam, expressam a crônica de seus 
dias, a comédia, a tragédia, a preocupação 
social... o chato mesmo é a 

· intelectualidade brasileira ter sido sempre 
formada por uns servidores públicos 
medrosos e de segunda categoria, quase 

"O desencontro do 
pensamento brasileiro 
é seu principal fator de 

desagregação e alienação; 
tornando-o esta massa 
de manobra para todas 
as expressões artísticas 

ou políticas. 
Não havendo 

um pensamento claro 
do que é brasilidade, 
não se tem seu povo. 

Um povo que 
não tem seu 

pensamento próprio 
só se presta 
à escravidão, 

aproveitada por nações 
mais poderosas. 
Não fosse assim, 

o Vietnã teria capitulado. 
Precisamos 

no mínimo aprender 
a nos defender 

dos abutres que fazem 
uso de artimanhas 

sub-reptícias para nos 
envolver em sua teia. 

Nós, ao contrário, 
,V somos os campeoes 

dessa capitulação 
como nação. 11 

(Sérgio Ricardo, 
adaptado por Tede Silva) 

"Viraram todos 
velhas rezadeiras. 

Há um espfrlto de 
adesão a tudo 
que não presta. 
O pafs piorou e 
merecia 
coisa melhor" 

melódicas, como um chip implantado no 
cérebro. No final da década de 50, por 
exemplo, a bossa nova era estranha para 
muitos, enquanto Orlando Silva e Silvio 
Caldas eram o máximo para outros. Parte 
da terceira idade, que não se recicla, hoje, 
em seus bailes da saudade, é condicionada 
melodicamente pela MPB da década de 
70. O tempo é implacável. São pré-Cazuza. 

Mas essa sua preocupação com 
a 'morte' de Vandré não se contradiz 
com as experimentações melódicas? 

Uma coisa é o conteúdo e suas 
referências, outra coisa é a forma e suas 
atualizações. É possível ousar sem se 
entregar. Nada existe sem fortes 
referências. Mas as cópias puras e simples 
se perdem no tempo e no espaço. 

Como você vê hoje a postura 
despolitizada de Gil, Milton, Caetano, 
Betânia, Gal, e seus herdeiros, Marlsas 
Montes, Arnaldo Antunes, Zeca Saleiro, 
Lenine, etc? 

Viraram velhas rezadeiras. É de 
fazer vergonha ao que fizeram no passado. 
E os novos, como você diz, são herdeiros. 
do nada. O país precisa mais do que nunca 
de atitudes, de coragem, de menos 
acomodação, na poesia e na música. 

PARA ENTENDER 60 E O QUE VEIO 
DEPOIS DE LA, INCLUINDO HOJE • 

Quem viveu a década de 60 é quem, 
hoje, dá as cartas no Brasil e no mundo. Daí 
a importância de se entender a realidade 
daquele período. No plano mundial, o tom era 
a Guerra Fria, que colocava em lados opostos 
as experiências socialistas estatais e o 
capitalismo, o imperialismo e os movimentos 
anti-colonialistas, novas e antigas formas de 
comportamento. Muita coisa foi absorvida 
pelo sistema. Outras coisas foram colocadas · 
de lado. No plano nacional, a década de 60 
marcou o embate entre uma tentativa de 
afirmação nacional e o tutelarismo militar que 
vigora desde o fim da monarquia. Venceram 
os milicos. 

No plano cultural, a literatura foi 
marcada por experiências como o 
concretismo. Mas o resultado foi pífio. Acabou 

que a Música Popular Brasileira e o Cinema 
foram os setores onde mais foram sentidos 
os reflexos da realidade traduzidos em 
embates artísticos, estéticos e estilísticos. 

Num período de ostracismo do 
baião, por exemplo, coube a Vandré o 
resgate de "Asa Branca", antes mesmo dos 
tropicaliberais. Em 02/19/69, acompanhado 
apenas do violão, Vandré levantou o público 
do Maracanãnzinho com "Prá não dizer que 
não falei de flores" e tentou conter as vaias 
que a vencedora do festival, "Sabiá", de 
Chico e Tom, levava. O Al-5, uma pancada 
da ditadura militar, acabou com a carreira 
de Vandré. Nunca mais se ouviu a voz do 
cantor. E os "tropicalistas"(Gil, Caetano, 
etc.) começaram a a crescer, ocupando 
espaços na mídia e no mercado fonográfico. 

-----------------------------o pensamento vivo de vandré 
"A comunicação(não confundir com 

massificação) é o objetivo fundamental de 
qualquer trabalho em arte. A invenção e a 
elaboração somente transcendem seus 
aspectos puramente formais e passam a ser 
efetivamente criativas quando seNem a uma 
necessidade real e concreta de repartir. Sem 
bondades e herofsmos.Por uma decorrência 
natural de ser e de ter. Porque repartir é, em 
última análise, um exercício fundamental da 
existência e a única razão de ser da 
propriedade. Construindo casas ou pontes, 
igrejas ou hospitais, pintando, curando 
doentes, voando ou varrendo as ruas, fazendo 
política ou amor, morrendo e, porque não, 
matando, a vida importa somente pela doação 
que se faz dela, pelo sentido e pela direção. 
As vezes penso que cantando mereço um 
pouco a vida. Saldo em parte meus 
compromissos e tenho então, cada vez mais 
forte, a impressão da liberdade. Por isso 
aprendo a cantar e canto. ( ... ) Os critérios de 
justiça do mundo em que vivemos ainda estão 
longe de poder dar-nos uma certeza e uma 
garantia mfnima do que seja verdadeiramente 
justo ou injusto". 

''A morte, o destino, tudo estava fora 
de lugar e eu vivo pra consertar" 

"Porque gado a gente marca, tange 

a ferro, engorda e mata, mas com gente é 
diferente". 

"Não canto prá enganar". 
"Capoeira não tem pressa mas na 

hora vai lutar". 
''A vida não se resume em festivais". 
"Quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer''. 

Pensamento dos Tronlcallberals 
"Eu defendia Pelé nos anos 70 con

tra todos formadores de opinião. Havia uma 
obrigação de ser de esquerda, de denunciar 
tortura. Eu achava tudo errado, você tem o 
luxo de produzir Pelé e ainda vai reclamar?" 

"Não quero gente chata atrás de 
mim". 

"Eu acho até que o Fernando 
Henrique está se saindo muito bem ... " 

'Viva a banda, bandaaaa, Carmem 
Mirandaaaaaa" 

"Caminhando contra o vento, sem 
lenço nem documento ... " 

''Atrás do trio elétrico só não vai 
quem não morreu ... " 

"Deixa eu cantar, Odara, para o 
mundo ficar, Odara ... " 

"Narciso acha feio aquilo que não é 
espelho ... " 

sem exceção, enquanto aqui do lado(na ----------~------------------------------------.. 
hispano-america) tivemos Pablo 
Neruda(várias vezes preso e e_xilado), 
Gárcia Marques, Garcia Lorca(morto), Vic
tor Jara(torturado e morto), muitos mortos 
por levarem até o limite o compromisso com 
a arte e a verdade. Nossos intelectuais, de 
Machado de Assis a Drummond e Mário de 
Andrade, sempre compactuaram e se 
acomodaram com estágios de evolução 
institucional muito atrás do mundo 
civilizado, levantando vez ou outra 
timidadamente a voz. Estamos tão 
atrasados em conceitos de ética e estética 
quanto em política e é bom refletir sobre 
isto. Enquanto no Chile tivemos um Salva
dor Allende, que morreu guardando a 
legalidade em sua sede de governo, aqui 
nossos populistas fugiram como ratos 
diante de um golpe militar que, se matou 
pouca gente, de acordo com os ufanistas, 
foi porque o povo brasileiro, ao contrário 
do chileno e do argentino, tem uma 
capacidade enorme de não se levantar para 
resistir e de esperar as ditaduras cairem de 

·1orpedos para tirar o cérebro da letargia" 

. 
podres. 

. Algumas pessoas estranharam o 
tratamento melódico e vocal dado em 
seu último trabalho? 

Cada geração é condicionada por 
determinadas concepções vocais e 

O primeiro CD de Tede Silva, um 
simples com quatro faixas, foi vendido 
no circuito alternativo, principalmente no 
Rio de Janeiro e São Paulo. O segundo 
foi distribuído em bancas. E o terceiro 
está no forno. Abaixo algumas opiniões 
sobre o segundo trabalho. 

"Comprei a revista, pelo 
personagem, Che. Olhei desconfiada 
para o CD. Mas depois que ouvi, vi que 
o CD ficou até melhor do que a revista, 
principalmente em faixas como 
Hinacional".(Verônica, professora, RJ) 

"O CD traz músicas fora do ha
bitual pop. A primeira coisa que se escuta 
é metal com espécie de flauta. Guitarra 
pesada e melodia boliviana. Coisa de 
louco.( .. .) frases soam como torpedos 
para tirar o cérebro da letargia. O choque 
é a melhor forma de comunicação neste 
caso. Falar inusitado é melhor que 
construir meras poesias.( ... ) Seu disco 
tem uma capa tão inusitada quanto 
agressiva. Como um quadro de Andy 
Warhol, com a repetição de fragmentos, 

e/e faz uma variação de homens que não 
abandonaram o Encoraçado Potemkim 
na hora da revolução"(Wellinton Carlos, 
jornalista) 

"Nos últimos anos perdemos 
Vinicius, Tom, Raul, Taiguara, Gonzagão 
e Gonzaguinha, Cazuza, Renato Russo, 
nm Maia ... Ainda bem que aparece gente 

como esse Tede Silva".(Vanildo Rossy 
Moretti, animador cultural agitador 
político em SP e RJ) 

"Enquanto grandes gravadoras 
ressuscitam grupos como Ira e Capital 
Inicial, que pouco têm a acrescentar, ou 
investem em superflúos como Pato Fu 
e Jota Quest, Tede Silva aparece na 
surdina, devagar, ocupando trincheiras, 
como bom guerrilheiro que não esquece 
suas referências e as usa para dar o seu 
recado ao mundo. "(Josafá G. Alencar, 
jornalista) 

"Vale à pena investir em um can
tor que trabalha com um princípio básico, 
idéias. Compre. "(Carlos Brandão, 
jornalista) 

"No meio de tantas mistificações, 
um pensador racional na música 
concebida no Brasil. "(Elisa M. Vecta, 
produtora) 

"Além de anexar um dos 
melhores trabalhos editoriais sobre Che, 
o CD é um despertador sonoro." 
(Ederson Barreto, estudante) '---------------------------------------



Os· melhores ond_e o pior é quase lei 
• 

Existe vida inteligente na maior cidade da América Latina, apesar do esforço concentrado para que só se consagre o contrário. 
A APACESP, em pesquisa junto a 120 formadores de opinião pública que ainda não venderam a consciência no altar da 

mediocridade pátria, fez uma seleção de iniciativas que devem ser defendidas com trincheiras e artilharia pesada. 

Apesar de criada recentemente, a 
Associação dos Produtores e Agentes 
Culturais do Estado de São Paulo vem dando 
visibilidade a seus trabalhos através de 
diversas iniciativas. O batismo da entidade 
foi a participação, ainda em 2000, do 
lançamento do manifesto "Em Defesa da 
Liberdade de Imprensa", iniciativa do 
Sindicato dos Jornalistas de SP e subscrito 
por diversas entidades do movimento 
democrático e popular, contra as ações do 
governo FHC no sentido de manipular os 
órgãos de imprensa contra o MST. Agora a 

. APACESP lança este órgão de informação 
e, durante o mês de janeiro, a entidade fez 
uma sondagem alternativa com 120 
formadores de opinião pública sobre os 
destaques do primeiro ano do novo milênio, 
para se contrapor às tradicionais listas de 

Nem partidos de esquerda, nem 
movimento disso ou daquilo, nem ONGs, nem 
fulano de tal, igreja, etc ... Parece que as 
pessoas que possuem algum neurônio em 
bom estado só possuem, hoje, uma tribo que 
fale por elas ... Tcham ... Tcham ... (suspense) 
Eles mesmos, os punks!!! 

d último ílJOVimento de rebeldia no 
comportamento jovem completou 25 anos e 
suas origens remontam ao ateliê de Andy 
Warhol, a Factory. O marco zero do movimento 
é 1976, primeira excursão do grupo Ramones, 
nos Estados Unidos, e lançamento na 
Inglaterra do primeiro disco do Sex Pistols. Mas 
a palavra "punk" figura, porém, até mesmô em 
textos de Shakeaspeare. Na peça "Medida por 
Medida", uma das menos encenadas do autor, 
uma das falas é: "casar com um punk, meu 
senhor, é apressar a morte". Em um de seus 
filmes, James Dean chama uma gang inimiga 
de " ... punks!". Nos dicionários de inglês a 
palavra tem diversos significados, desde 
"madeira podre" até "vagabundo de pouca 
idade". 

No Brasil, como sói acontecer, o punk 
foi aproveitado no que poderia ter de mais 
caricato, o 'não tomar banho e o quebrar 
banheiros em shows', atitudes debilóides de 
gente como o gordo de uma banda chamada 
Ratos de Porão ou o punkismo de boutique de 
um retardado que atende pelo vulgo de Supla. 
Nunca tiveram nada de politização, marca do 
punk como movimento, que tem a máxima em 
"arte é alhrla".Aburriceca Foia de Sumpaulo, 
em matéria sobre os 25 anos do Punk, chegou 
ao cúmulo de incluir no movimento o "Legião 
Urbana" e "Paralamas do Sucesso", quando, 
se fosse o caso, os finados ''Titãs" teriam muito 

picaretagem sobre os melhores e piores. Vai 
lá, confira se não é verdade: 

MELHOR EVENTO AUDIO-VISUAL: 
Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo, que mudou o nome para Mostra BR 
de Cinema, mas não perdeu a oferta em 
diversidade, o sucesso em público e o 
resultado de conseguir fazer tudo isto sem 
apelar para o popularesco e o comercialismo 
puro e simples. 

MELHOR EVENTO TEATRAL: As 
apresentações do Grupo Oficina, para 
gravação e registro em DVD , a preços 
populares, que reforçaram a necessidade de 
lutar para que aquele espaço vença o império 
Silvio Santos, que em toda sua existência 
pouco ou quase nada contribuiu para cultura 
brasileira, e agora quer sufocar a sede 
histórica do Oficina. 

os, 

mais afinidade por seu Cabeça Dinossauro ou 
Jesus não Tem Dentes no País dos Bangüelas. 

Mas o que importa é que os punks, 
poucos em quantidade mas muito em 
substância, roubaram as cenas nos últimos 
tempos em praticamente todas as 
manifestações populares. Enquanto 
sindicalistas parasitas, jornalistas amestrados 
e políticos corrompidos, mesmo de esquerda, 
são pagos para expressar a indignação mas 
não o fazem ou o fazem mal, os punks, de 
graça e voluntariamente, é que têm cumprido 
o papel de consciência da opinião pública. E 
por falar em punks, em comportamento na 
música, a imagem que mais simboliza o 
movimento, no Brasil, foi a histórica foto de 
João Gilberto fazendo caretas para a elite 
paulistana, em show no Credicard Hall. Nada 
mais punk, um bossa nova dando bananas para 
o capitalismo chinfrim brasileiro! Foda-se! Ou 
melhor, desculpem, Fadam-se!! 

MESMO MAIS INTEll-GENTES 
O sexo feminino exorbitou. Elas conseguem demolir preconceitos há séculos 

difundidos pelo poder machista e, numa reviravolta total, colocam o homem no seu 
devido lugar. Recorte e guarde, pode ser útil em uma próxima batalha entre os sexos. 

Qual é o nome do livro mais fino 
no mundo? 

"Tudo o que os homens sabem 
sobre as mulheres" 

Como chamamos um homem 
que perdeu sua inteligência? 

"Viúvo" 
Qual é o conceito masculino de 

ajudar na limpeza da casa? 
"Levantar as pernas para o 

aspirador de pó passar". 
Porque a psicanálise é mais 

rápida para os homens? 
"Porque, quando dizem para ele 

voltar à infância, ele já está lá!" 
Como é que os homens fazem 

exercício na praia? 
"Encolhendo o estômago e 

estufando o peito, toda vez que passa 
um biquíni" 

Como você sabe se um homem 
está mentindo? · 

"Quando· seus lábios estão se 
mexendo". 

Porque homens não se deitam 
na areia da praia? 

"Porque têm medo de que os 
gatos os enterrem" 

Porque cachorro não morde o 
dono, quando é homem? 

"Ética profissional" 
Porque os homens preferem as 

virgens? 
"Porque eles ·não suportam 

críticas". 

Por que as mulheres têm quatro 
milhões de neurônios a menos? 

"É para que possam gostar dos 
homens" 

Qual a diferença entre a cabeça 
de um prego e a cabeça de um homem? 

''A cabeça de um prego pode 
servir para alguma coisa" 

Porque as mulheres trabalham 
menos que os homens? 

"Porque elas acertam da primeira 
vez" 

Quantos homens são 
necessários para fazer pipoca? 

"Quatro. Um para segurar a 
panela e mais três para darem uma de 
macho e sacudirem o fogão". 

Porque as piadas de loiras só 
têm uma linha? 

"Para que os homens possam 
entendê-las". 

Qual a diferença entre um 
homem e o ET? 

"O ET telefona para casa". 
Porque os homens têm a 

consciência limpa? 
"Porque nunca a usaram" 
Por que as pilhas são melhores 

do que os homens? 
"Porque as pilhas sempre têm u 

fado positivo". 
Como uma mulher se livra de 80 

quilos de gordura inútil? 
"Pedindo o divórcio". 

MELHOR EVENTO MUSICAL: Os 
projetos do CPC-UMES, em especial 
Cantarena e Serenata na Umes, que voltaram 
em 2001, após terem dado uma pausa no 
ano anterior. É sem dúvida o melhor espaço 
de preservação e irradiação do que a música 
popular brasileira tem de melhor. 

MELHOR EMISSORA DE TV: 
Apesar de alguns furos, a TV Cultura tem 
cumprido o papel de tentar dar uma dimensão 
nacional às redes de emissoras públicas, 
tendo como destaque o programa Metropólis. 

MELHOR RÁDIO: A Rádio Eldorado 
de São Paulo reúne, com equilíbrio, novas 
experiências musicais, o melhor da MPB e 
da Internacional, com jornalismo e utilidade 
pública. 

MELHOR ESPAÇO UDIGRUDI: O 

CPC-Umes 
Irradia 
beleza, 
música e 
poesia em 
eventos 
históricos. 

Hangar 11 O, na Estação Armênia e a casa "A 
Loca", na Frei Caneca, junto com os eventos 
do Mercado Mix, foram os espaços de 
vanguarda em termos de comportamento, 
música e cultura na cidade de São Paulo. 

MELHOR-IMPRENSA ESCRITA: O 
jornal HORA DO POVO tem antecipado muito 
do que a imprensa burguesa corre depois 
atrás, como o caso Eduardo Jorge. Tornou
se referência obrigatória para quem não se 
submete às manipulações da mídia 
oficial(Veja, Folha, O Globo, etc.). No caso 
dos atentados de 11 de setembro, o HP foi o 
único imprescindível a quem buscou uma 
análise soberana, isenta e justa sobre os 
episódios. Segue uma trajetória combativa e 
de resistência, que sobreviveu ao fim da 
imprensa alternativa da década de 80. 

Movimento quer 
criar CPI do Jabá 
Todo laico dia a cena se repete 

milhões de vezes. O cidadão aciona um 
botão e liga um aparelho de rádio ou uma 
emissora de TV. Torna-se consumidor de 
uma prestadora de serviços de 
comunicação e, por extensão, de bens 
culturais. Só que o sistema de "livre 
iniciativa" não permite que cada um abra a 
sua emissora na esquina. Assim, existem 
leis, regras claras e definidas sobre o 
funcionamento do sistema. Que virou uma 
máfia, uma piada, uma vergonha geral, 
verdadeiro instrumento para degradação 
moral, cultural e nacional. 

A máfia funciona assim: o sistema 
do capital internacional descobriu algumas 
formas de arrancar dinheiro fácil de nações 
subcerebrais. O pobre diabo pode não ter 
saúde, nem casa, nem estudo, mas se junta 
uns trocadinhos, compra um rádio ou um 
aparelho de CD. Daí a máfia internacional 
assumiu por completo a indústria 
fonográfica nos subpaíses. No Brazil não 
passam de meia dúzia: BMG, Abril Music, 
EMINirgin, Sony, Unversal, Warner/Conti
nental. Seus executivos são meros 
contínuos das multinacionais, sem qualquer 
noção de cidadania, de qualidade, de 
cultura, de humanismo, de nada. São 
pilantras de nível primário, malandros a 
soldo do capital mafioso do primeiro mundo. 

O cartel das gravadoras ficou 
cúmplice do cartel das redes de emissoras 
de rádio. Antes, o nome era jabá. Agora, 

sob o eufemismo de "promoção", 
movimentam milhões em negociatas 
obscuras. O crime é o mesmo: ludibriar o 
consumidor, os produtores de música e 
cultura e subverter os princípios que 
deveriam reger as relações econômicas no 
País. A cada sintonia de rádio ou TV, o 
cidadão está sendo vítima de propaganda 
enganosa e lavagem cerebral, sob a 
repetição insistente de faixas escolhidas em 
salas fechadas após negociações espúrias 
entre o cartel das gravadoras e o das redes 
de emissoras de rádio. 

A coisa é tão ostensiva que as 
emissoras de rádio já perderam a vergonha 
na cara:repetem descaradamente faixas que 
provocam até dor de dentes nos ouvintes. 
E não mudam. A ordem das músicas 
veiculadas menospreza a inteligência do que 
resta de cidadãos conscientes no País e 
colabora para que a população perca de vez 
qualquer referência crítica ou de qualidade 
em termos culturais. Acaba um mínimo de 
coesão cultural, acaba a idéia de Nação. 

A Associação dos Produtores e 
Agentes ·culturais no Estado de São Paulo 
está fazendo gestões junto a parlamentares, 
em Brasília, para a criação da CPI do Jabá, 
que em nações que se consideram mais 
sérias, como os EUA, já foi tema de 
discussão e ação parlamentar há décadas, 
resultando em prisões e uma certa 
moralização no sistema de rádio e TV 
daquele país. 

É tempo de mudarl 
Mudanças com pontualidade, 

segurança e eficiência? 
Comerciais e residenciais, locals e 

lnter~staduals, sistema de 
aproveitamento para todo o Brasll, 

guarda-móveis. Remoção, 
Içamento, cofres, planos. 

Rua Fortaleza, N2 189, Bela Vista, 
São Paulo/SP 
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Homenagem ... Ag~adecimentos ... 

Neste livro não podemos deixar de homenagear pessoas muito 
importantes que mudaram vidas e prepararam o futuro de muitos 

adolescentes e famílias. Elas fizeram a diferença e por isso, quere
mos agradecer aos coordenadores, equipe técnica, voluntários, equi

pe de apoio do Programa de Liberdade Assistida 
Comunitária da Pastoral do Menor e a todos aqueles que 

contribuíram para a efetividade do ProJeto. 
De modo especial agradecemos a Neuza Mafra e Devaneide De 

Brida que não mediram esforços por levar adiante e com êxito esta 
experiência que deu novo sentido à Pastoral. 

Ao José Luiz Rabelo dos Reis também agradecemos de fonna 
especial pelo apoio que nos deu na organização do material para 

redação desta cartilha. Vale a pena ressaltar 
seu interesse e compromisso. 

Vocês semearam o Reino de Deus! 
Obrigada! 

Aos adolescentes que passaram pelo Programa de Liberdade 
Assistida Comunitária agradecemos por nos ter oferecido a oportuni
dade de sennos melhores, de aprendennos mais, de nos tomannos 

pequenos para que vocês crescessem, de vivenciannos a experiência 
de ser instrumentos do Pai. 
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1 - Apresentação 

Ao celebrarmos os 20 anos do Estatuto da Criança e do Ado
lescente constatamos que a situação desta população já conseguiu 

avançar e muito. A realidade e a concepção sobre a criança e o ado

lescente estão mudando. Hoje elas fazem parte da agenda nacional: 

discute-se sobre seus direitos, novas institucionalizações são criadas 

como os Conselhos, d1retnzes e orientações específicas são definidas. 

Neste ano, avançamos ainda mais com a elaboração do Plano Nacio
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conanda, apontan

do diretrizes, ações, metas e indicadores para 10 anos. 

Estamos no caminho certo, entretanto, um aspecto continua sen

do o calcanhar de Aquiles do Estatuto, como diz o Prof. Antônio Carlos 

Gomes da Costa: o atendimento efetivo ao adolescente autor de ato 
infracional. Mesmo existindo sinais de avanço e, portanto, de espe

rança, a situação ainda está distante do que preconiza o Estatuto da 

Cnança e do Adolescente. As prerrogativas previstas no Estatuto (ECA) 
para atendimento a estes adolescentes são desafiadoras. A inade

quação dos Centros de Internação aos parâmetros preestabelecidos, 
a aplicação insuficiente e muitas vezes inadequada das medidas de 

Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

como medidas socioeducativas mais adequadas em resposta a atos 

infracionais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, são 
alguns dos grandes problemas. 

Soma-se a esta realidade um comportamento social repressivo e 

favorável à redução da idade penal, situação comprovada pelas inú

meras PECs - Projetos de Emenda Constitucional - que tramitam no 

Senado e que pretendem mudar o ECA no que concerne à menoridade 
penal e ao tempo de internação. 

A Pastoral do Menor consciente de sua responsabilidade frente 
às crianças e adolescentes procura desenvolver atividades que pro

porcionem a esta população a garantia de seus direitos. Ela sonha o 
sonho dos profetas, o sonho de Deus, o sonho de Jesus Cristo. Ela 

atua fazendo nascer um tipo novo de sociedade: acolher as crianças 
(Me 9,33-37; Me 10,13-16) do jeito que Jesus o faz, colocando-as no 

centro, é uma exigência derivada do compromisso cristão pela cons
trução do Reino, revelado na posse da terra (Mt.5,4), no fim da violên

cia causadora do sofrimento (Mt.5,5), no triunfo da Justiça (Mt.5,6), 

na prática da solidariedade e da fraternidade (Mt.5, 7) e na vivência 

de uma nova experiência de Deus como Pai (Mt.5,9) que une a todos 

com os laços da comunidade. 
Com este espírito é que a Pastoral do Menor apresenta esta car

t ilha fruto de uma experiência riquíssima onde coordenadores, equipe 

técnica, voluntários envolvidos com responsabilidade e compromisso 

demonstraram que é possível executar a Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida com qualidade e com resultados muito positivos 

para a vida de adolescentes autores de ato infracional. Para execução 

desta ação a Pastoral contou com a parceria da então Secretaria Es

pecial de Direitos Humanos - SEDH/Pres1dênc1a da República. 
Seu objetivo ao publicar esta experiência é contribuir com o poder 

público e com as organizações não governamentais na implantação 

das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto afim de que possamos 

romper com este ciclo perverso que ainda permeia o atendimento au
tor de ato infracional. Queremos e precisamos reverter este quadro 

para que o Estatuto da Criança e do Adolescente de fato se efetive, 

para que os adolescentes possam ter nova perspectiva de vida. 

Crianças e adolescentes são portadores de vida nova. São se

mentes de paz. São aurora de esperança. E nós precisamos ser perse

verantes naquilo que acreditamos mesmo diante das tribulações, pois 

a fidelidade comprovada leva à esperança. São eles precisamente que 

nos tornam firmes na esperança. E a esperança não decepciona. (Rm 

5,4-5). 

Maria das Graças (Marilene) Fonseca Cruz 
Coordenadora Nacional 9 
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LIBERDADE ASSISTIDA JÁ 

Sempre que a mídia anuncia o envolvimento de adolescentes em 

ato infracional vem à tona a discussão sobre o rebaixamento da idade 

penal. Lembremos, por exemplo, o doloroso episódio do garoto ''.João 

Hélio", no Rio de Janeiro, com a participação de um adolescente. 

Quem não se lembra? O requinte de perversidade - uma criança pre

sa a um cinto de segurança e arrastada, do lado de fora do veículo, 

por sete quilômetros - criou o mais forte impacto emocional e, em 

meio a opiniões divergentes, pôs lenha na discussão. Voz geral: o 

adolescente que também participou do hediondo crime deveria ser 

exemplarmente castigado como os demais. É nessas ocasiões que 

o Congresso Nacional, caixa de ressonância da sociedade brasileira, 

faz seu retórico "mea-culpa". Procura tirar do baú de sua eterna ne

gligência alguns projetos visando a introduzir alterações no ECA. Por 

exemplo, a proposta de rebaixar de 18 para 16 anos o limite da idade 

penal. É uma solução fácil que esconde a má vontade das autoridades 

e responsáveis em enfrentar um caminho mais difícil, mais desafiador, 

sem dúvida, porém mais certo: investir em projetos sócio-educativos 

que respeitem as condições próprias da adolescência. Que mostrem 

aos adolescentes uma forma de reparação e recuperação de seus er

ros, sem maiores traumas. Que criem e dêem consistência a políticas 

públicas de inserção na família, na escola e no convívio social, possi

bilitando aos adolescentes, quanto possível, o ingresso no mercado de 

trabalho. Projetos, enfim, que lhes assegurem uma qualidade de vida, 

para que não retornem à criminalidade. É precisamente o que propõe 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo, quando trata das 
"medidas socioeducativas". De todas essas medidas para mim a mais 

completa e eficiente é a "liberdade Assistida". Iniciamos o Projeto li

berdade Assistida, em Paracatu, a partir de março de 2006, incluídos 

que fomos no Convênio da Subsecretaria de Promoção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente /Secretaria Especial dos direitos Huma

nos e a Pastoral do Menor. Os resultados foram excelentes. As metas 

foram satisfatoriamente alcançadas. Encerrado o convênio, a Pastoral 

do Menor de Paracatu, já com um pouco de experiência, propôs nova 

parceria, desta vez com a Prefeitura Municipal, para dar continuidade 
à liberdade Assistida. O Projeto prossegue com resultados surpreen

dentes. São poucos, relativamente, os casos de reincidência. Muitos 
adolescentes infratores retornaram ao lar e à escola. Sem dúvida, em 

Paracatu o Projeto liberdade Assistida está dando certo. Como em 
muitos outros lugares. Então, por que não implantar a liberdade Assis

tida em todos os municípios? Que agentes das Igrejas e lideranças da 

sociedade civil, clubes de serviço e outras instituições se unam nesse 

decidido propósito: liberdade Assistida já. 

Dom Leonardo de Miranda Pereira 

Bispo Referência Nacional da Pastoral do Menor 

1 1 
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E nós acreditamos .... 

"Do rio que tudo arrasta se diz violento. Mas ninguém diz que são 

violentas, as margens que o comprimem." Nunca esta denúncia pro

fética de Bertold Brechet identificou-se tão fortemente com o projeto 

a que éramos chamados a assumir na Pastoral do Menor em 2002. o 
rio era aqui representado pelos chamados "adolescentes autores de 

atos infracionais", também conhecidos pelos codinomes: violentos, re

beldes, despadronizados ... Estigmas que os acompanhariam por toda 

a vida. Estigmas ditados por uma sociedade excludente e autoritária, 

intolerante, discriminadora, preconceituosa, negadora de direitos, pu

nitiva, impiedosa ... qual margens que comprimem o rio. 

O Projeto de Liberdade Assistida Comunitária tinha um enorme 
desafio: ajudá-lo(as) a viver e conviver consigo mesmos e com a so

ciedade, desenvolvendo competências pessoais e sociais de relacio

namento. Para isso foi fundamental a presença pedagógica e signi

ficativa das equipes de trabalho em cada Unidade, amando-o(as) e 

acolhendo-o(as), respeitando-(as). Acreditávamos ser esta a condição 

mínima para restituir-lhes a dignidade, o alcance da sua cidadania, a 
recuperação dos vínculos familiares e comunitários, a recuperação da 

auto estima e a reconstrução de um novo projeto de vida. 

O sentimento que perpassou o projeto todo foi sem dúvida de 

sintonia com a causa maior, sem a qual, o desafio não seria vencido. 
Sim, porque não faltaram momentos difíceis e muitos deles, indepen

dentes de nossas vontades. E mesmo quando o recurso não chegava 
no período previsto - pois esta ameaça rondava sempre - era possível 

contar com a compreensão destes comprometidos coordenadores, 
educadores natos, que já sabiam de antemão, que nenhuma con

quista é feita sem lutas. E não faltava-lhes a criatividade própria das 
pessoas sábias, para seguir adiante, certas de que o desafio maior a 

ser vencido, era muito maior e estava lá na frente: transformar a so-

ciedade, implantar um mundo mais justo e fraterno. 

Aquilo que já havia denunciado nosso querido Dom Luciano, fazia 

parte de nossa "cartilha" diária ao lembrar que ninguém nasce infrator. 

Permitam-me descreve-la aqui, pois sua voz deverá continuamente ser 

ouvida, até que ainda houver um(a) adolescente sem ser amado(a) e 

acolhido(a): "O adolescente infrator que assalta e rouba tem que ser 

reprovado pela sociedade por causa de sua ganância e de apropriação 

ilícita dos bens pela violência. A sociedade apregoa como valor priori

tário a acumulação ilimitada de bens e consumismo. Com que força 

de persuasão um adolescente infrator pode ser convencido de seu erro 

quando pretende enriquecer rapidamente pelo roubo e pela violência? 

A sociedade precisa ela mesma se regenerar para poder repreender 

o adolescente e julgá-lo. O adolescente infrator não entende que a 

sociedade o penalize por causa de apropriação indevida de bens aos 

quais deveria ter tido acesso e dos quais foi privado por injustiça da 

mesma sociedade. Assim, ao penalizar os adolescentes infratores, a 

sociedade deve examinar a si mesma e reconhecer suas graves omis

sões e a parte que lhe cabe nas infrações cada vez mais numerosas 

de adolescentes e crianças. Foi-lhes negado o alimento, a educação 

mais elementar, o aconchego de um lar. Não tiveram um acesso aos 
benefícios necessários para o próprio desenvolvimento e agora são 

considerados culpados diante da lei por atos decorrentes do fato de 
não lhes terem sido concedidas as condições mínimas de sobrevivên

cia condigna". 
E então, quando ninguém mais acreditava nestes adolescentes, 

nós estávamos ali, nós acreditamos .... 
Neuza Mafra 

Coordenadora Nacional - Gestão 2002/2008 

13 
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2 · INTRODUÇÃO 

sta publicação tem por obJetlvo public1zar a expenência da Pastoral 

do Menor/CNBB na execução do Programa de Medida Socioedu

cat1va de Liberdade Ass1st1da apoiada financeiramente pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e a 

então Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH/Pres1dência 

da República, no período de agosto de 2002 a outubro de 2007, 
através dos Convênios 176/2002, 081/2003, 009/2005, 071/2006 
e 002/2007. 

Ao longo dos cinco anos, mais de cinco mil adolescentes1 e 

famílias foram atendidos por cerca de três mil profissionais (conside

rando coordenadores, técnicos e onentadores voluntános) em trinta 

unidades distribuídas em vinte estados da Federação. 

Foi grande a preocupação com o cumprimento das metas, os 

encaminhamentos, as reuniões, as articulações, os relatórios, as pres

tações de contas, o compromisso com os parceiros. Mais importante 

ainda foi a priorização da qualidade no atendimento, dentro de uma 

proposta pedagógica orientada pela Pedagogia da Presença traduzida, 

dentre outros elementos, em amor, paciência, compreensão, diretivi-

1 Ao longo da publicação serão utilizados os termos "adolescente" e "adolescentes" 
refenndo-se a pessoas entre doze e dezoito anos tanto do sexo fermnino quanto do 
masculino. 

dade no processo educativo, corresponsabilidade pelas mudanças a 

serem produzidas na vida de cada adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa. 
O documento pretende demonstrar a riqueza das experiências 

vividas, os resultados, e também as dificuldades. A execução do Pro
grama mostrou que o convívio personalizado junto aos autores de atos 

infrac1ona1s e suas famílias é a chave para uma mudança efetiva e 

significativa por parte da sociedade e dos adolescentes em questão. 
A execução do Programa confirmou que por trás da história de 

vida de cada adolescente existe uma parcela de responsabilidade que 

cabe à sociedade em geral. Quando o Estatuto da Criança e do Ado
lescente - ECA substituiu a expressão "infração penal" por ato infra

cional e "medidas penais" por medidas soc1oeducativas estabeleceu 

um paradigma que exige um novo comportamento da sociedade e dos 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos - SGD bem como po
líticas públicas consistentes. É possível compreender a medida socio

educativa como um meio eficaz para promover mudanças de atitudes 

dos adolescentes e que constitui-se como um espaço e uma oportuni

dade que aJudam o adolescente a viver e conviver em sociedade. 
O trabalho realizado pelas unidades junto aos adolescentes e 

suas famílias não se restnngiu ao atendimento. Dedicou-se também a 

promover um processo de parcerias com os órgãos da administração 

pública estadual e municipal e entidades não governamentais para a 

formulação de propostas de implementação do Programa de Medidas 

Socioeducativas de Liberdade Assistida nos diversos municípios. 
A municipalização é a primeira diretriz da política de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente prevista no artigo 88 do ECA 

e não deve ser confundida com "prefeiturização" ou terce1rização de 
serviços. Segundo esclarecimentos do Instituto Latino-Americano das 

Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Adoles

cente - ILANUD (2004), a municipalização, enquanto princípio nortea

dor da organização das políticas de atenção ao adolescente, exige que 

todas as ações, sem distinção, sejam elas de cunho social básico, de 

proteção especial ou mesmo de natureza socioeducativa, estejam ar

ticuladas no âmbito municipal. Esta articulação pressupõe a existência 

de uma rede de serviços, em que a responsabilidade é compartilhada 

pelos diferentes entes políticos. Há uma definição inicial de compe

tências exclusivas, seguida de um rol de competências concorrentes 15 
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que não só podem como devem ser compartilhadas pelos estados, 

munic1p1os e a União. O fundamento para esta opção política reside 

no reconhecimento de que é no âmbito local e comurntáno que es

tão mais presentes as possibilidades de reinserção social dos jovens. 

Nesse processo, não se excluem as competências concorrentes da 

União e dos Estados para a execução dos referidos programas. 

A Pastoral do Menor, desde que iniciou o Programa, tinha clareza 

de que seu compromisso não era o de assumir a responsabilidade do 

murnc1p10, e sim construir durante a execução, um modelo de atendi

mento que pudesse contribuir com os municípios no exercício de sua 

função. Ao longo da publicação, ficará mais claro perceber porque a 

entidade defende que as medidas socioeducativas em meio aberto 

apresentam resultados melhores na recuperação do adolescente in

frator do que a privação de liberdade, o que se traduz em menores 
índices de remc1dênc1a no ato infracional. E acredita também que o 

envolvimento da família e da comunidade é ponto central para a eficá
cia da aplicação de uma medida socioeducativa em meio aberto. 

3 • A PASTORAL DO MENOR 

Pastoral do Menor2 é um Organismo da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil - CNBB e integra sua 8ª Comissão para o Serviço 

da Caridade, da Justiça e da Paz, através do Setor de Pastoral Social. 

Fundamenta-se teologicamente, em duas noções: a de ser "presença" 

e "serviço na sociedade". 
A Pastoral do Menor iniciou suas atividades na Arquidiocese de 

São Paulo, no ano de 1977, com a presença de Dom Luciano Mendes 

de Almeida, então Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo Região 

Leste 1, estando junto aos meninos e meninas de rua e aos adoles

centes da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - FEBEM com o 

projeto liberdade Assistida Comunitária - LAC. 

2 As informações sobre a Pastoral do Menor foram retiradas dos documentos institucio
nais, em especial: Os Princípios, Diretrizes de Organização (2005 e 2008) e o ProJeto 
Político da Pastoral do Menor (2005). 17 
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O caminho percomdo no esforço de formação de agentes, na 

busca de fundamentação c1ent1fica e Jurídica, na realização de Se

manas Ecumênicas (a partir de 1982), na troca de experiências, no 

aprofundamento de sua m1stica, colocou a Pastoral do Menor na van

guarda da promoção e da defesa dos direitos de cidadania da criança 
e do adolescente. 

A partir de 1987, com a Campanha da Fraternidade que teve 

como lema MQuem acolhe o menor a Mim acolhe", a lgreJa deu um 

novo impulso a essa questão da criança e do adolescente em situação 
de risco, atendendo-os de forma mais comprometida. 

Esta caminhada teve um momento forte na contribuição para a 

elaboração do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, assim 

como na elaboração, implantação e implementação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Em novembro de 1993, a Pastoral do Menor realizou a sua pri

meira Assembleia Nacional, em Cachoeira do Campo/MG e refletiu so
bre sua forma de organização. A partir desta data, assembleias tnenais 

foram acontecendo, aprofundando cada vez mais a missão, a visão e 

a organização da Pastoral do Menor, definindo suas concepções, suas 

prioridades. Uma das pnncipa1s definições para nortear suas ações foi 

a de deixar claro o lugar que a cnança e o adolescente deverão ocupar 
em todas as suas ações. 

Neste sentido sua missão é "promover e defender a vida das 

cnanças e dos adolescentes empobrecidos e em situação de risco, 
desrespeitados em seus direitos fundamentais", propondo, à luz do 

Evangelho, buscar uma resposta transformadora, global, unitána e in

tegrada à situação da cnança e do adolescente promovendo a partici
pação dos mesmos como protagonistas. 

A Pastoral do Menor, na realização de suas ações, 

leva em consideração as dimensões: 

• Comunitária sócio-transformadora: conhecimento da realidade da 

população infanto-juvenil empobrecida e marginalizada, buscando a 

sensibilização, a conscientização e a participação da família e da co

munidade, numa atitude acolhedora e solidária, em vista da constru
ção de uma sociedade justa e fraterna; 

• Pedagógica: criação de alternativas pedagógicas que respeitem a 

cnança e o adolescente empobrecidos e em situação de nsco, que 

levem em conta suas reais necessidades, tomando-se, juntamente 

com suas famílias, sujeitos da sua história; 
• Profética: denúncias e anúncios evangélicos do novo, buscando uma 

prática transformadora; 
• Política: participação nas diversas iniciativas e instâncias governa

mentais e não governamentais voltadas para a defesa, promoção e 

garantia dos direitos da criança e do adolescente em situação de ris

co, atuando junto ao poder público e à iniciativa pnvada; 

• Religiosa: ação evangelizadora junto à criança e ao adolescente, sua 

família, escola, comunidade e sociedade, baseada na vivência de uma 

mística que retrate a ação de Jesus Cnsto, assegurando sempre mais 

a união com as lgreJas Cristãs e abertura ao diálogo interrehgioso. 

Sua prática é orientada pelos seguintes eixos fundamentais: 

1) A mistlca é a força do Espírito da Vida que dá entusiasmo e ânimo 

para o trabalho. É uma espécie de motor secreto do compromisso do 

agente com as meninas e os meninos empobrecidos, que sustenta 

sua esperança e dá forças para continuar agindo. A mística é o modo 

de ser, de pensar e de agir que faz com que o agente se sinta envolvi

do constantemente com uma causa que é essencial, um motivo que 

impulsiona a ação, a vida. 

2) A solldarledade é a expressão de uma atitude de presença amiga, 

de serviço, de quem possui um coração que se compadece com o so
frimento das crianças e dos adolescentes. A solidariedade é a expres

são da mística que se faz ação em favor dos excluídos. É a resposta 

ativa da Igreja na sociedade de exclusão. 

3) A Justiça é a virtude que regula as relações pessoais permitindo que 

cada pessoa seja tratada com total dignidade e valor transcendental. 

Ela exige o justo ordenamento dos bens comuns na sociedade e proíbe 

as desigualdades humanas, especialmente em se tratando daqueles 
que não têm condição de se defender. A Justiça busca a igualdade 

para todos. 

4) A organização se expressa no conJunto das áreas de ação e dos 
19 
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serviços, com as estruturas necessárias para seu funcionamento, sua 

articulação, sua sustentação e a divulgação da Pastoral do Menor. A 
organização visa superar medidas puramente técnicas, assistencia

listas e paternalistas, estimulando as potencialidades humanas das 

crianças e adolescentes, num processo formador para o exercício ple

no da cidadania e dos direitos humanos. 

São quatro as áreas de atuação: 

1) Crianças e adolescentes empobrecidos e em situação de risco, 
com o objetivo de desenvolver e apoiar estratégias de inclusão social 

de crianças e adolescentes empobrecidos, em situação de rua, violên

cia, abuso e exploração, nos meios urbano e rural, através de progra

mas pedagógicos, sociais, culturais e profissionalizantes que visem o 

seu desenvolvimento integral. Possui três programas de atendimento: 

Abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua; Apoio so

cioeducativo em meio aberto; Abrigos (Acolhimento Institucional). 

2) Adolescente autor de ato Infracional, que tem por objetivo con
tribuir para a qualidade do atendimento ao adolescente autor de ato 

infracional, através da implementação das medidas socioeducativas 
em meio aberto, previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA, art. 112, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacio
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA. É composto 

por dois programas de atendimento: Liberdade Assistida; Prestação de 
Serviço à Comunidade. 

3) Famílla das crianças e adolescentes objetiva desenvolver e apoiar 

ações junto às famílias, despertando suas potencialidades e capacida

de critica, situando-as no contexto sócio-econômico-político e cultural 

para que sejam protagonistas de mudanças. O programa de atendi
mento é Orientação e Apoio Sociofamiliar. 

4) Políticas públicas de promoção e defesa dos direitos das crian
ças e adolescentes visando contribuir para a criação e fortalecimento 

dos fóruns dos direitos da criança e do adolescente e afins, bem como 

para a implantação e implementação dos Conselhos de Direitos e seus 

respectivos Fundos, Conselhos Tutelares, da Assistência Social, da 

Saúde e outros, sensibilizando e mobilizando a sociedade organizada, 

para garantir a execução de políticas públicas em conformidade com o 

princípio da Prioridade Absoluta. Os programas são: Fortalecimento do 

Sistema de Garantia de Direitos; Formação de Conselheiros e Opera

dores de Direitos; Formação de Agentes. 
A organização geográfica da Pastoral do Menor segue as mes

mas diretrizes da CNBB, estando efetivada nos diversos regionais con-

N1; Norte 1 (Norte do Amazonas e Roraima) 
N2; Norte 2 (Amapá e Pará) 
NE1; Nordeste 1 (Ceará) 
NE2; Nordeste 2 (Alagoas, Paraíba, Pemanbuco, R.G. Norte) 
Nf3; Noroeste 3 (Bahia e Sergipe) 
NE4; Nordeste 4 (P1aul 
NES; Nordeste 5 (Maranhão) 
U; Leste 1 (Rio de Janeiro) 
L2: Leste 2 (Esplnto Santo e Minas Gerais) 
S1; Sul 1 (São Paulo) 
S2; Sul2 (Paraná) 
S3: Sul 3 (Rio Grande do Sul) 
S4; Sul 4 (Santa Catarina) 
CO: Centro oeste (Dlstnto Federal, Goiás, Tocanuns e parte do Mato Grosso 
01; oeste 1 (mato Grossso do Sul) 
02: Oeste 2 (Mato Grosso 
NO; Noroeste (acre, sul do Amazonas e Rondônia) 21 
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Para atingir seus objetivos e aueiurar a operaclonallzaçáo do 

seu trabalho de forma participativa, a Pastoral do Menor estrutura

.. nas se,ulntes lnstinclas: 

• Em âmbito Diocesano: Núcleos de base, a partir das paróquias e 

comunidades ou organizações voltadas para a defesa de crianças e 
adolescentes nos munic1p1os realizando encontros, formação, capaci

tação, assembleias a cada três anos (preparatórias das assembleias 

regionais e nacional). 
• Em âmbito Regional: Constituído das coordenações e conselhos dio

cesanos que são formados por coordenadores das dioceses com a 

função básica de articulação e animação das dioceses. 

• Em âmbito da Região: Articula-se através das cinco regiões do país. 

Estas mesmas coordenações constituem a Equipe Nacional de Coor

denação. 

• Em âmbito Nacional: 
• Conselho Nacional: constituído pelos coordenadores dos Regionais, 

os representantes das quatro Áreas de Ação e dos serviços de Forma

ção, Banco de Dados e Relações Políticas Nacionais e Internacionais 

e pelo Bispo Referencial. 
• Equipe de Coordenação Nacional: constituída pelos coordenadores 

das cinco Regiões do país, da Coordenadora, do vice-coordenador Na

cional e o Bispo da CNBB referência nacional da Pastoral. 

• Secretariado Nacional: responsável pela articulação nacional, sendo 

constituído pela Coordenadora, o Vice-coordenador, a Secretána e o 

Jornalista. 
• Assembleia Nacional: realiza-se a cada três anos e tem caráter ele

tivo e deliberativo. 

4 • A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERDADE ASSISTIDA 

lei federal n.0 8.069, de 13 de julho de 1990, instituiu o Estatu
to da Criança e do Adolescente e regulamentou o artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988. Dessa forma, foram revogados o Códi
go de Menores (Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979) e a Doutrina 

do Menor em Situação Irregular. A nova legislação está sustentada 

na Doutrina da Proteção Integral preconizada pela Organização das 

Nações Unidas ONU e é responsável por mudanças de conteúdos, 

de métodos e de gestão no que se refere ao trato com crianças e 

adolescentes. Os direitos fundamentais devem ser assegurados com 

garantia de prioridade absoluta que compreende: primazia de receber 

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de aten
dimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na 

formulação e na execução das políticas sociais públicas; destinação 

pnv1legiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a prote

ção à infância e à Juventude. 
O artigo 228 da Constituição Federal estabelece que os menores 

de dezoito anos são penalmente inimputáveis, sujeitos às normas da 

legislação especial. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da 

questão da prática do ato infracional nos artigos 103 a 128. Ato infra

cional é a conduta descrita como cnme ou contravenção penal (artigo 

103) e verificada sua ocorrência, a autoridade competente poderá 

aplicar ao(à) adolescente as seguintes medidas (artigo 112): 

1 - Advertência; 
li - Obrigação de reparar o dano; 
Ili - Prestação de serviços à comunidade; 

IV - Liberdade assistida; 
V - Inserção em regime de semiliberdade; 

VI - Internação em estabelecimento educacional; 

VII - Qualquer uma das previstas no art. 101, 1 a VI. 23 
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Advertência - é uma repreensão verbal feita pelo juiz e poderá ser apli
cada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da 
autoria. Precisa ser assinada pelo adolescente (art.115 do ECA). 
Obrigação de reparar o dano - se o ato infracional tratar de danos ao 
patrimônio, o Juiz pode determinar que o adolescente devolva a coisa, 
Indenize ou compense, por outra forma, o preJuízo da vítima (art.116 
do ECA); 
Prestação de serviço à comunidade (PSC) - consiste na realiza
ção de tarefas gratuitas, em inst1tu1ções assistenciais, hospitais, escolas 
ou outros estabelecimentos, bem como em programas comunitários ou 
govemamentaIs (art.117 do ECA). As tarefas devem ser atnbuídas de 
acordo com a aptidão do adolescente, compreendendo, no máximo, 
oito horas semanais, não podendo prejudicar a frequência à escola e/ou 
a Jornada de trabalho. O cumpnmento dessa medida não deve exceder 
seis meses. 
Uberdade assistida (LA) - deve ser aplicada sempre que for a me
dida mais adequada para acompanhar, auxiliar e onentar o adolescente 
(art. 118 do ECA). É uma forma de o adolescente ser responsabilizado 
pelo delito que cometeu sem necessitar do afastamento do lar, da esco
la e do trabalho. Durante o cumprimento da medida, o adolescente fica 
sob a superv,são de um orientador ("pessoa capacitada para acompa
nhar o caso e esta poderá ser recomendada por entidade ou programa 
de atendimento"- art. 118, §1º ECA). 
Semlllberdade - possibilita ao adolescente a realização de atividades 
externas, Independente da autonzação judicial. É normalmente aplicada 
como transição do meio aberto, uma forma de progressão de regime 
que beneficia aqueles que já se encontram pnvados de liberdade e que 
ganham direito a uma medida mais favorável. Neste regime é obrigatóna 
a escolanzação e a profissionalização (art.120 do ECA). 
Internação - constitui medida privativa de liberdade, e deve ser cum
prida em entidade exclusiva para adolescentes. Está suJeIta ao pnncípio 
da brevidade e excepcionalidade, levando-se em consideração a con
dição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Em nenhuma hipótese 
o prazo máximo para internação excederá três anos. Quando atingido 
esse limite, o adolescente pode ser liberado ou colocado em regime de 
semIhberdade ou liberdade assistida. 

Fonte: Matraca Agência de Notícias da Infância. 

A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua ca
pacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
Os procedimentos de apuração do ato infracional estão descritos nos 
artigos 171 a 190 do ECA. 

Pelo artigo 118, a liberdade assistida será adotada sempre que 
se afigurar a medida mais adequada, fixada pelo prazo mínimo de 
seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida. No artigo 119 constam as principais 

incumbências do orientador: 1 - promover socialmente o adolescente e 
sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, 
em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; li 
- supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescen
te, promovendo, inclusive, sua matrícula; Ili - diligenciar no sentido da 
profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de 
trabalho; IV - apresentar relatório do caso. 

Em dezembro de 2006, através da Resolução 119, o CONANDA 
aprovou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo · SINA
SE, que reafirma a diretriz do Estatuto sobre a natureza pedagógica 
da medida soc1oeducat1va. Foram priorizadas as medidas em meio 
aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida) 
em detrimento das privativas de liberdade (Semiliberdade e Internação 
em Estabelecimento Educacional) que devem ser aplicadas em caráter 
excepcional. Destacou, por um lado, a municipalização dos programas 
de meio aberto, mediante a articulação de políticas intersetoriais em 
nível local, e a constituição de redes de apoio nas comunidades, e, por 
outro, a regionalização dos programas de privação de liberdade a fim 
de garantir o direito à convivência familiar e comunitária dos adoles
centes internos, bem como as espec1fic1dades culturais. 

Sua intervenção e ação socioeducat1vas devem estar estruturadas 
com ênfase na vida social do adolescente (família, escola, trabalho, 
profissionalização e comunidade) possibilitando, assim, o estabeleci
mento de relações positivas que são a base de sustentação do proces
so de inclusão social a qual se objetiva. Na modalidade Liberdade As
s1st1da Comunitária (LAC) existem profiss1ona1s técnicos e orientadores 
comunitários (em geral, voluntários). Na chamada Liberdade Assistida 
Institucional (LAI) entende-se que os técnicos contratados pela insti
tuição executora é que fazem diretamente o acompanhamento com os 
adolescentes, não existindo a figura do orientador comunitário. 

Ainda de acordo com o SINASE, na operacionalização da me
dida é necessária a elaboração do Plano Individual de Atendimento 
- PIA com a participação do adolescente e da família, devendo conter 
os obJet1vos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da 
medida, perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem 
acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do adoles

cente. 
25 
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5 • HISTÓRICO DO PROGRAMA 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 

LIBERDADE ASSISTIDA 
DA PASTORAL DO MENOR 

s anos anteriores à apresentação do proJeto ao CONANDA e à 
atual Secretana de Direitos Humanos - SDH foram marcados por 

pressão dos meios de comunicação e tentativas, através de proJetos 

de leis no Congresso Nacional, de redução da maioridade penal. Parte 

da sociedade brasileira interpretava (e ainda é grande desafio atual

mente) que o Estatuto da Criança e do Adolescente era "permissivo", 

"passava a mão na cabeça dos meninos" e favorecia a impunidade. 

O cenário indicava claros desafios para a operacionalização da 

política de atendimento socioeducativo. A pesquisa "Mapeamento da 

Situação das Unidades de Execução de Medida Socioeducativa de Pri

vação de Liberdade ao Adolescente em Conflito com a Lei", realizada 

em 2002 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e pelo 

Departamento da Criança e do Adolescente - OCA, da Secretaria dos 

Direitos Humanos (do Ministério da Justiça) concluiu: 

"Ressalta-se a fragilidade do sistema de aplicação de me

didas socioeducativas não privativas de liberdade, a baixa mu

nicipalização do sistema e a falta de unidades descentralizadas 

nos estados. Os conselhos de direitos ainda estão frágeis para 

exercer de fato o seu papel de fiscalizador da política de aten

dimento socioeducativo e a integração dos diversos órgãos ne-

cess1ta ser buscada em diversas unidades da Federação. Nessa 

mesma linha, o direito ao devido processo legal e as garantias 
estatutárias do adolescente, inclusive de acesso à defesa, pre

cisam ser disponibilizados aos adolescentes com a máxima ur
gência.". (IPEA, Sumário Executivo, p.3). 

Atenta à realidade, fiel à sua missão e considerando sua trajetória 

histórica, a Pastoral decidiu, então, apresentar um projeto (e o respec
tivo plano de trabalho) ao CONANDA e à SEDH em 2002. A institui

ção entendia (e ainda entende) que a eficiente execução da medida 

socioeducativa era um meio eficiente para promover mudanças de 

atitudes dos adolescentes e um espaço para oportunizar a ele viver e 

conviver em comunidade, sem necessariamente passar pelas grades 

para compreender as razões de seus atos ilícitos. 

A proposta da Pastoral do Menor partiu do pressuposto que a 

Liberdade Ass1st1da poderia evitar as internações (medidas privativas 

de liberdade) enquanto reconstruiria valores, convivência familiar e co

munitária, vínculos familiares, vida escolar, participação na comunida

de, bem como propiciaria encaminhamentos aos adolescentes e suas 
famílias, compromissos do Sistema de Garantia de Direitos, fortale

cimento do ECA, diminuição dos índices de reinc1dênc1a. Considerou 
também que o quadro na área da infância e adolescência mostrava 

que a sociedade brasileira necessitava ter respostas concretas, efi

cientes e eficazes das medidas soc1oeducativas, que proporcionassem 

alternativas justas e seguras às propostas de redução da idade pe

nal. 
O Programa Medida Socioeducat1va de Liberdade Assistida Co

munitária assumido pela Pastoral do Menor, de abrangência nacio

nal, constituiu-se na articulação interna de várias unidades executaras 

(projetos), localizadas em 20 (vinte) estados do Brasil (SC, PR, RS, PE, 

CE, BA, MA, PI, RN, SE, PB, SP, ES, MG, RJ, MT, AM, RO, PA e o DF). 

Para sua execução contou com recursos financeiros do Fundo Nacio

nal da Criança e do Adolescente (gerido pelo CONANDA) e repassados 

por meio de convênios pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

- SEDH, da Presidência da República. E da mesma forma que em 

2002, foram apresentados e aprovados, a cada período, projetos e 
planos de trabalho explicitando como a proposta seria desenvolvida. 

Para a Pastoral do Menor, "um projeto é uma ação planejada, 27 
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estruturada em obJetIvos, resultados e atividades baseados em uma 

quantidade limitada de recursos (humanos, matenaIs e financeiros) e 
de tempo. Não existem isoladamente, so fazem sentido na medida em 

que fazem parte de programas e·ou políticas mais amplas" (ARMANI, 
2000). E Mum programa corresponde a um conJunto de projetos ge

renciados de forma organizada e coordenada, para os quais são defini
das prioridades, alocação de recursos, monitoramento e avaliação das 
ações" (BARBOSA e MOURA, 2006 quanto CAMPOS et all, 2005). 

A execuçao do programa ocorreu entre agosto de 2002 e outubro 
de 2007, através da assinatura de quatro convênios considerando 
os seguintes penados: agosto de 2002 a agosto de 2003 (Convênio 
176.'2002); dezembro de 2003 a março de 2005 (Convênio 081/2003); 
outubro de 2005 a outubro de 2006 (Convênio 009/2005); abril a ou

tubro de 2007 (Convênios 071/2006 e 002/2007). 
O Programa, em 2002, iniciou com 12 (doze) proJetos em 11 

(onze) estados e em 2003 foram acrescidos mais 13 (treze), elevando 

o numero de projetos para 25 (vinte e cinco) e sua abrangência pas
sou para 19 (dezenove) estados da Federação. Dentro deste intervalo 

02 (dois) proJetos saíram do Programa. 
Entre 2003 e 2005 permaneceu o total de 25 (vinte e cinco) 

projetos, porem 05 (cinco) deles foram substituídos. No intervalo entre 
2005 e 2006 o total de projetos permaneceu o mesmo, mas houve 
também a substituição por 03 (três) novos proJetos. 

E em 2007 a duração foi de somente 06 (seis) meses, executado 
através de 20 (vinte) unidades, em 20 (vinte) estados. 

Cada projeto tinha como meta acompanhar 100 (cem) adoles
centes, suas famílias e comunidades, contando com 50 (cinquenta) 

profissionais para a onentação, exceto em 2007 cuja meta era de 
acompanhar 50 (cinquenta) adolescentes em cada unidade. O custo 

médio foi de aproximadamente de R$70.000,00 (setenta mil reais) 
por ano para o desenvolvimento das atividades. Como a Pastoral tra

balhou com metas diferentes (número de adolescentes e de unidades 
a cada convênio), a projeção do valor médio para cada adolescente 
variou de R$28,00 (vinte e oito reais) a R$70,00 (setenta reais). O 
que equivale a dizer que foi possível executar um proJeto com qualida
de com um custo por adolescente abaixo de R$100,00 (cem reais), 

lembrando que a atuação de orientadores voluntários impactou no 

valor total do programa. 

As substituições de unidades ocorreram por dificuldades estru
turais dos projetos, pelas descontinuidades nos repasses de recursos 
financeiros e pela municipalização de 1 (um) projeto. Manter o fun
cionamento dos ProJetos nos intervalos sem repasse de recursos tor
nou quase impossível a continuidade do Programa e a reprogramação 
do saldo remanescente uma tarefa desgastante e muito burocrática. 
Somente com a dedicação, responsabilidade e compromisso de coor
denadores, técnicos e orientadores voluntários foi possível garantir a 
continuidade do atendimento aos adolescentes e seus familiares nos 
períodos em que não houve repasse de verba. 

Os valores previstos, especialmente nos primeiros convênios, de
monstraram ser insuficientes para cobrir todos os custos das ações 
pretendidas. Seria necessário um valor um pouco maior para implantar 
um projeto desta importância, principalmente quando ao pagamento 
de técnicos para o acompanhamento dos adolescentes e realização 

de um conjunto de atividades/oficinas culturais, artísticas, esportivas 
e profissionalizantes. 

Como contrapartida, a CNBB/Pastoral do Menor se comprome
teu a disponibilizar, em cada local, os espaços físicos e os materiais 
técnico-pedagógicos, bem como utilizar toda a sua capacidade de ar
ticulação e mobilização de voluntários para serem orientadores e de 

outros parceiros. 
Os objetivos do Projeto foram sendo aprimorados à medida que 

avaliações e novos desafios surgiram. Considerando o Programa como 

um todo, foram os seguintes objetivos: 
Objetivo geral: Contribuir para a articulação do Sistema de Ga

rantia de Direitos através da implantação e municipalização do progra
ma de Liberdade Assistida prevista como medida socioeducativa no 
artigo 112, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Objetivos especiflcos: 

1) Articular com os órgãos da administração pública estadual e 
municipaVsecretarias municipais, Juizado, ministério público, conse

lhos dos direitos, conselhos tutelares e entidades não governamentais 
para a implementação do Programa de Medidas Socioeducativas de 

Liberdade Assistida Comunitária nos municípios; 
2) Promover a formação/capacitação de equipes (coordenado

res, técnicos e voluntários) para o atendimento/acompanhamento dos 

adolescentes e de suas famílias e comunidades; 29 
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3) Implantar o Programa de Medidas Socioeducativas de Liberda
de Assistida nos municípios; 

4) Implantar o Projeto Político-Pedagógico da Pastoral do Menor 

para acompanhar o convívio personalizado dos adolescentes autores 

de atos infracionais com suas famílias e comunidade como método 

de mudança efetiva e ressignificação de seu convívio e oportunidade 

de compreender suas atitudes dentro de uma perspectiva socioedu
cativa; 

5) Fomentar a inserção no ciclo orçamentário (Plano Plurianual 

- PPA, Lei de diretrizes Orçamentária - LDO e na Lei Orçamentária 

Anual - LOA) de rubricas ou a ampliação de recursos públicos para o 

desenvolvimento de medidas socioeducativas em meio aberto; 

6) Assessorar os municípios no período de transição da municipa

lização e posteriormente para possibilitar a efetiva implementação da 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida Comunitária nos muni
cípios. 

Abaixo um quadro-síntese dos municípios em que os projetos fo
ram executados. 
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Quadro 01 - Municípios em que se localizaram unidades 

executaras no período 2002 a 2007. 

2002 2003 2005 
Município/UF 

2003 2005 2006 
Florianópolis/ se X X X 

Terezina/PI X X 

São José dos Pinhais/PR X X 

Palmares/PE X X 

NataV RN X X 

Fortaleza/CE X X 

Fortaleza - CE X 

Abaetetuba/PA X 

Serra/ES X X X 

Vila Velha/ES X X 

Nova lguaçu/RJ X 

Barreira!,'BA X X 

Santana/SP X X 

ltaitinga/CE X 

JundiaVSP X X X 

Balsas/MA X 

Salvador/BA X 

Ceilândia/DF X X 

ManauslAM X X X 

Cuiabá/MT X X X 

Londrina/PR X X 

Chapecó/SC X X 

Paracatu /MG X 

Rio Grande/RS X X 

Imperatriz/MA X X X 

Estância/SE X X 

Santa R1ta/PB X 

Ubertândia/MG X X 

Montes Claros/MG X X 

J1-Paraná/RO X X 

TOTAL 9 24 25 

2007 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Impactos Esperados: 

A Pastoral do Menor teve o cuidado de deixar claro nas versões 

de projetos apresentadas ao Conanda e SEDH-PR que o Programa 
pretendia produzir alguns impactos: 

1) Adolescentes envolvidos com ato infracional inseridos na escola, 
no mercado de trabalho, na sociedade e contando com os diversos 
equipamentos das comunidades. 

2) Diminuição dos índices da violência praticada por adolescentes. 

3) Famílias exercendo seu papel protetivo e sendo sinal positivo na 
vida dos adolescentes. 

4 ) Comunidades sensibilizadas, mobilizadas e comprometidas com a 
promoção humana. 

5) Compromisso por parte da sociedade com a promoção dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes. 

6) Envolvimento dos atores do SGD na municipalização da MSE de 
Liberdade Assistida. 

7) Medidas socioeducativas em meio aberto assumidas pelos muni
cípios. 

8) Aumento de recursos financeiros nos orçamentos públicos munici

pais e estaduais para execução de programas de medidas socioedu
cativa em meio aberto. 

As principais atividades desenvolvidas pelos Projetos 

(considerando cada unidade executora) foram: 

• Atendimentos/acompanhamentos semanais aos adolescentes e às 
famílias. 

• Encontros mensais com adolescentes. 
• Visitas domiciliares semanais. 

• Encontros bimestrais com os familiares para tratar de assuntos como: 

concepções sobre famílias; vínculos; afetividade; identidade pessoal 

e grupal; conflitos (brigas, agressões, processos de rejeição, crises, 

abandono); atendimento às necessidades dos filhos (alimentação, es

cola, lazer, saúde, habitação ... ); projeto de vida dos adolescentes. 

• Cursos de capacitação para técnicos e orientadores com os seguin
tes conteúdos básicos: Construção da Cidadania e o ECA e a medida 
socioeducativa. 

• Encontros semestrais com as comunidades. 

• Reuniões mensais com equipes técnicas do Judiciário. 

• Sensibilização das escolas. 

• Realização de oficinas diversas com os adolescentes (alfabetiza

ção, apoio escolar, leitura, artesanato, hip-hop, informática, outras) e 

encaminhamento para cursos profissionalizantes e à rede regular de 
ensino. 

• Encaminhamentos de famílias à rede socioassistencial. 

• Encontros entre as Secretarias Municipais e Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCAs e unidades execu

toras, para o processo de municipalização da Medida Socioeducativa 
de Liberdade Assistida Comunitária. 

• Articulações com o Sistema de Garantia de Direitos - SGD. 
• Incidência política junto ao executivo e ao legislativo para verificar a 

existência de previsão de recursos no Plano Plurianual - PPA e na Lei 

Orçamentária Anual - LOA para a Liberdade Assistida. 

As principais atividades desenvolvidas pelo Programa em âmbito 

nacional pela coordenação foram: 

• Realização de seminários nacionais com os coordenadores respon

sáveis pela execução do programa nas unidades. 

• Assessorias para qualificação do programa, a produção ou reprodu

ção de subsídios didático-pedagógicos. 

• Captação de recursos. 
• Orientações para gestão dos projetos nas unidades. 

• Contatos e comunicação institucional com a SEDH. 

• Organização de documentação. 

O monitoramento em cada unidade ocorreu através de reuniões 

sistemáticas, com o grupo dos orientadores bem como com os téc

nicos (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados) para 

avaliar e programar ações; interlocução e avaliação com os parcei

ros; verificação das mudanças de comportamento dos adolescentes; 

reuniões com os familiares; registros em formulários; elaboração de 

relatórios. 

33 
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6 • PÚBLICO ATENDIDO 

A Coordenação do Programa de Liberdade Assistida da Pasto

ral do Menor criou um formulário chamado ficha de coleta de dados 
para realizar um diagnóstico do trabalho desenvolvido. Das 32 (trinta 

e duas) unidades integrantes do Programa, foi possível ter acesso a 
formulários de 17 (dezessete), sobre o atendimento realizado entre 
2002 e 2007, o que possibilitou uma amostra de 4.378 (quatro mil 
trezentos e setenta e oito) adolescentes. Os questionários preenchidos 
correspondem a 53% (cinquenta e três) das unidades do Programa, o 
que facilitou traçar o perfil socioeconômico do público atendido. 

Foram identificadas informações a respeito do sexo dos adoles
centes, idade, com quem eles residiam, renda familiar, situação es
colar, uso de entorpecentes, tipo de ato infracional cometido e planos 

para o futuro. 
Em relação ao sexo dos adolescentes que cumpriram Medida 

de Uberdade Assistida obteve-se a seguinte Informação: 

a Mas; 4003; 
91% 

Gráflco 1 - Sexo 

Sexo 

D Fem; 375; 
9% 

ID Fem • Mas 1 

Tem-se que 91% (noventa e um por cento) destes adolescentes eram 
do sexo masculino e somente 9% (nove por cento) do sexo feminino. 35 



Em relação à Idade dos adolescentes obteve-se • seiulnte In
formação: 
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Gráfico 2 - Idade 
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A maior incidência no cometimento de in
fração por parte dos adolescentes atendi
dos pelo programa da Pastoral do Menor 
ocorreu entre os 15 e os 17 anos de ida
de. 

Em relação às pessoas com quem o adolescente reside, obte

ve-se a seguinte Informação: 
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Gráfico 3 - Com quem o adolescente reside 
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Observou-se que 33,82% (tnnta e três, oi
tenta e dois por cento) moravam com os 
pars, 39,51% (tnnta e nove, cinquenta e 

um por cento) viviam somente com a mãe 
e 6,26% (seis, vinte e seis por cento) so
mente com o pai. Mais de 79% (setenta e 
nove por cento) dos adolescentes moravam 
com familiares, porém 45, 77% (quarenta 
e cinco, setenta e sete por cento) destas 
famílias eram monoparentais, ou seja, ti
nham como pessoa de referência a mãe ou 
o pai. O mais significativo é que em quase 
40% (quarenta por cento) das famílias dos 
adolescentes as mães é que eram respon

sáveis por sua manutenção. 
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Em relação à Renda Famlllar obteve-se a se,ulnte Informação: 
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Gráfico 4 - Renda Familiar 
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Mais de 87% (oitenta e sete por cento) das 

famílias dos adolescentes do programa re
cebiam ate 02 (dois) salários mínimos para 
a sua sobrev1vênc1a. E dentro deste total 
havia 32,09% (trinta e dois, nove por cen
to) que recebiam menos de 1 (um) salário 
mínimo. 

' ' 

Em relação à Situação Escolar dos adolescentes obteve-se a 
seguinte Informação: 
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Gráfico 5 - Situação Escolar 
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Mais de 77% (setenta e sete por cento) 
dos adolescentes do Programa possuíam 
somente o ensino fundamental (1.ª a 8.ª 
séries - completo e/ou incompleto)3• Ve
nficou-se uma defasagem entre idade cro
nológica e a escolar. Com este nível de 
escolaridade tornava-se d1fic1I uma melhor 
inserção no mercado de trabalho ou mes
mo a consecução de vagas em diversos 
cursos profissionalizantes. 

Vale lembrar que em vánas unidades houve 

grande empenho das equipes para com a 
alfabetização dos adolescentes; foram or
ganizadas oficinas para ajudar os não alfa
betizados a aprenderem a ler e se prepa
rarem para o ingresso na rede de ensino 
público. 

3 .Q formuláno elaborado pela Pastoral do Menor considerou que Ensino . Básico corres
pondia à Alfabetização; Ensino Fundamental, da 1ª à 8ª série; Ensino Médio, do 1° ao 3° 
ano do antigo 2° grau. 
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Em relação aos Tipos de Entorpecentes usados pelos dos ado

lescentes obteve-se o seguinte: 

1 15.00 

J 1000 

5.00 

Gráfico 6 - Tipos de Entorpecentes 
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Tipos de Drog• 

As drogas mais usadas pelos adolescentes 

do Programa eram: o cigarro com 22,22% 
(vinte e dois por cento); a maconha com 
21,40% (vinte e um, quarenta por cento) e 
o álcool com 19,93% (dezenove, noventa 
e três por cento); as três Juntas somaram 
63,55% (sessenta e três, cinquenta e cinco 

por cento). 

Em relação aos Tipos de Atos Infracionais cometidos pelos 

adolescentes que cumpriram a Medida de Uberdade Assistida en
tre 2002 e 2007 nas unidades do Programa da Pastoral do Menor 

obteve-se a seguinte Informação: 

Gráfico 7 - Tipos de Atos Infracionais 

Tipos de Atos Infracionais 

Os Atos Infracionais mais praticados pelos ado
lescentes do Programa foram: o roubo e tenta
tiva que representaram 25,11% (vinte e cinco, 
onze por cento); o furto e tentativa com 16,57 

(dezesseis, cinquenta e sete por cento); o trá
fico com 9,91 (nove, noventa e um por cento); 
o uso de drogas com 9, 71 (nove, setenta e um 
por cento) e o porte de arma com 8,54 (oito, 
cinquenta e quatro por cento). O total destes 
itens juntos chegou a de 69,87% (sessenta e 
nove, oitenta e sete por cento). 

O roubo e o furto bem como as tentativas so

maram 41,68% (quarenta e um, sessenta e 
oito por cento) do total das infrações, ou seja, 

é quase a metade dos atos infracionais. O uso 
de drogas e o tráfico, juntos chegaram ao total 
de aproximadamente de 20% (vinte por cento). 
Isto representava quase 1/5 (um quinto) do to

tal de atos infracionais. 41 
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Em relação aos Planos para o futuro dos adolescentes obteve

se a seguinte Informação: 
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Gráffco 8 - Planos para o futuro 
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Verificou-se que 84,98% (oitenta e quatro, no
venta e oito por cento) dos adolescentes possuí
am planos para o futuro e destes sonhos 40, 75% 
(quarenta, setenta e cinco por cento) estavam 
ligados ao trabalho; 21,14% (vinte e um, qua

torze por cento) queriam estudar; 18, 70% (de
zoito, setenta por cento) estavam relacionados à 
constituição de família e 4,39% (quatro, trinta e 
nove por cento) tinham outros planos. Somente 
15,02% (quinze, dois por cento) disseram não 

possuírem planos. 

Perfil 

Mais de 90% (noventa por cento) 
dos adolescentes que cumpriram Medi
da de liberdade Assistida entre 2002 
e 2007 nas unidades do Programa da 
Pastoral do Menor eram do sexo mascu
lino e 66, 70% (sessenta e seis, setenta 
por cento) t inham entre 15 e 17 anos. 
79,59% (setenta e nove, cinquenta e 
nove por cento) moravam com os pais, 
porém dentro dos domicílios foi possível 
observar que 45, 77% (quarenta e cinco, 
setenta e sete por cento) das famílias 

eram monoparentais, ou seja, é cons
t ituída pelo pai ou pela mãe. Porém, o 
valor maior era para famíl ias chefiadas 
pela mãe que correspondiam a 39,51% 
(trinta e nove, cinquenta e um por cen

to). Constatou-se que 87,14% (oitenta 
e sete, quatorze) das famílias ganha
vam até 02 (dois) salários mínimos, ou 
seja, viviam em situação de pobreza. 

Os adolescentes deveriam estar cursando ou terem concluído o 
ensino médio, porém mais de 77% (setenta e sete por cento) dos 
adolescentes do Programa possuíam somente o ensino fundamental 

(completo e/ou incompleto). 
As drogas mais utilizadas por estes adolescentes eram o cigarro, 

a maconha e o álcool. 
Os atos infracionais mais cometidos foram os roubos e os furtos 

bem como as tentativas, seguidas pelo uso de drogas e o tráfico. 
Fator muito favorável foi a verificação de que 84,98% (oitenta e 

quatro, noventa e oito por cento) dos adolescentes possuíam planos 
para o futuro. Deste total, 40, 75% (quarenta, setenta e cinco por 
cento) queriam trabalhar e 21,14% (vinte e um, quatorze por cento) 

estudar. 

43 



44 

7 - DESENVOLVIMENTO 
DO PROGRAMA 

7 .1 • ASPECTOS PEDAGÓGICOS E METODOLOGICOS DO PROGRAMA 
4 

7 .1.1- Dlr triz s pedagógica do atendlm nto socloeducatlvo 

O SINASE menciona as seguintes diretrizes da •estão peda•6•1-
ca no atendimento socioeducativo com as quais a Pastoral do Menor 

concorda e põe em prática: 
1) Prevalência da ação soc1oeducatíva sobre os aspectos sancionató

rios, em que a operacionalização inscreve-se numa perspectiva ético-

pedagógica. 
2) ProJeto pedagógico como ordenador da ação e gestão do aten

dimento soc1oeducativo; direcionador do planejamento, do monitora

mento e da avaliação. Deve ser de conhecimento de toda a equipe 

e conter objetivos, público-alvo, fundamentos teónco-metodológicos, 

ações, atividades, recursos (humanos, materiais, financeiros). 

3) Participação dos adolescentes na construção, monitoramento e 
avaliação das práticas educativas, em que assumem o papel de sujei

tos, tomando-se conscientes em um processo de ação-reflexão. 
4) Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e 

exemplar como condições necessárias e essenciais. A ação socioedu

cativa deve respeitar as fases de desenvolvimento do adolescente, le

vando em consideração suas potencialidades, sua subjetividade, suas 

capacidades e limitações. 
5) Exigência e compreensão enquanto elementos primordiais do reco

nhecimento e respeito ao adolescente durante o atendimento. Exigir 

4 As infom1ações sobre os aspectos pedagógicos e metodológ1cos foram retiradas dos 
documentos institucionais, em especial: Os Princípios, Diretrizes de Organização (2005 
e 2008) e o ProJeto Politico da Pastoral do Menor (2005), bem como dos Projetos Polí
tico-Pedagóg1cos das Unidades Executoras e dos Relatónos. 

dos adolescentes significa potencializar suas capacidades e habilida

des bem como reconhecê-los como sujeitos com potencial para su
perar suas limitações. É preciso respeitar seu estágio de crescimento 

pessoal e social, fazendo exigências possíveis de serem realizadas. 

8) Diretividade no processo socioeducat1vo. Técnicos e educadores são 

r~sponsáveis pelo direcionamento das ações, garantindo a participa

çao dos adolescentes e estimulando o diálogo permanente, baseada 
na autoridade e não no autoritarismo. 

7) Disciplina como meio para realização da ação soc1oeducativa. Adis
ciplina é instrumento norteador das ações e não instrumento mante

nedor da ordem. Deve incluir normas e regras claras e bem definidas, 
construídas coletivamente. 

8) Dinâmica institucional que garanta a horizontalidade na socialização 

das informações e dos saberes em equipe multiprofiss1onal. 

9) Famflia e comunidade participando ativamente da experiência so
cioeducativa. Todo objetivo da formação com o(a) adolescente deve 

ser extensivo à família. O protagonismo do(a) adolescente faz sentido 

no encontro com suas relações afetivas e familiares; sua cidadania 

ocorre plenamente na medida de sua integração à comunidade em 
que vive. 

10) Formação continuada dos atores sociais. 

Os referenciais acima estiveram presentes no conjunto de ações 

voltadas para os adolescentes em cumprimento de medida socioe

ducativa e a atuação junto a eles foi orientada pelas Pedagoglas da 
Autonomia (de Paulo Freire) • da Presença (de Antônio Carlos Gomes 

da Costa), considerando que a situação especial de vulnerabilidade 

exige uma presença significativa, tanto no campo profissional quan

to afetivo. Ser presença no campo afetivo demanda do educador(a) 

uma pedagogia do coração, uma capacidade de interferir de modo 

construtivo na vida do(a) adolescente, familiarizando-se com sua vida 

e sua condição, estabelecendo uma relação de confiança, empatia, 
solidariedade, compromisso e respeito por seu processo. Convém des

tacar: 
"Estar presente é colocar-se diante do outro desprovido de 

rótulos, numa postura acolhedora de vida, abrindo espaço para 

o diálogo". (Casa Sol Nascente Serra/ES: Plano Pedagógico, 

p. 11). 45 
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O atendimento realizado em todas as unidades criou condições 

para que os adolescentes e seus familiares compreendessem suas 

atitudes, resgatassem os vmculos e a conv1vênc1a nas comunidades. 

Também proporcionou oportunidade para a construção de outros pro

jetos de vida e superação de dificuldades e problemas v1venc1ados no 

cotidiano. 

Conforme o Projeto Político-Pedagógico da Mitra Diocesana de 

Chapeco/Pastoral do Menor (2006:9), o processo socioeducat1vo com 

os adolescentes e famílias: 

wprovoca um tríplice impacto: nos adolescentes e famílias 

que, sentindo-se valorizados avançam no seu desenvolvimento; 

no orientador e educadores que crescem em estrutura e digni

dade como ser humano e como filhos de Deus; e na comunida

de/sociedade que é provocada abrir-se diante do outro e con

ceber suas estruturas sociais como instrumentos modificáveis 

em vista da garantia das condições fundamentais de vida.". 

7 .1.2 - todologia do Atendimento 

7 .1.2.1 - Estrnt gl s M todológlcas 

Para a Pastoral do Menor, o princípio metodolóitco fundamental 
que permeia todas as suas ações é o respeito às cnanças e aos ado

lescentes como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento. Dele decorrem outras onentações como: 
1) Estímulo às potencialidades humanas das crianças e dos adoles

centes, visando superar as medidas puramente técnicas, ass1stencia
listas ou paternalistas, num processo formador para o exercício pleno 

da cidadania e dos direitos humanos, possibilitando o protagonismo 

dos meninos e das meninas através de sua organização. 

2) Articulação com as instituições da sociedade civil organizada para 

a elaboração, efetivação e fiscalização das políticas públicas de aten

dimento à cnança e ao adolescente, em busca de elementos que 

ajudem na erradicação das desigualdades sociais. 

3) Formação de agentes à luz da palavra de Deus, a partir da mística 

encarnada na realidade social, política, econômica, cultural e ecle

sial. 

4) Envolvimento de crianças, adolescentes e seus familiares no pro

cesso de discussão, elaboração e efetivação de políticas públicas. 

A essência do trabalho consistiu na atenção integral aos adoles

centes através de orientações, acompanhamentos, encaminhamen

tos; intervenções que favorecessem a convivência com os familiares 

e na comunidade; ações que promovessem potencialidades, aprendi

zagens, atitudes, perspectivas e valores novos. Para atingir tal intento, 
o Programa estabeleceu diversas estratégias metodológicas, dentre 
elas destacaram-se: 

1) Interlocução inicial e contínua com as instâncias: Poder Judiciário, 

Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Conselho Tutelar, Secretarias Municipais, Rede de Aten
dimento aos Direitos da Criança e do Adolescente. 

2) Convites pessoais e comunitários através de grupos, movimentos e 
Igrejas para participação em curso de capacitação para orientadores. 

3) Seleção de orientadores voluntários a partir da participação no cur
so de capacitação. 

4) Organização de uma secretaria executiva com infraestrutura mínima 
para suporte ao projeto (materiais e equipamentos) e de uma equipe 

composta por pessoas voluntárias (orientadores), remuneradas (técni
cos) e coordenação. 

5) Termo de cooperação entre a instituição e a Vara da Infância e da 
Juventude. 

6) Acompanhamento semanal aos adolescentes e encontros mensais 
entre eles. 

7) Desenvolvimento de diferentes modalidades de oficinas como dan

ça, serigrafia, hip hop, computação, música, esporte, artes plásticas, 

arte e cultura e outras, a critério da equipe e de acordo com a reali

dade de cada região. 
8) Acompanhamento semanal às famílias através de atendimento nas 

unidades e encontros bimestrais para favorecer a convivência e troca 
de experiências entre os grupos familiares. 

9) Abordagens às famílias através de visitas domiciliares, contatos 

com familiares e outras pessoas do convívio dos adolescentes e orien

tações diversas com foco na preservação ou recuperação dos vínculos 

familiares e afetivos. 
10) Intervenções junto às comunidades para ampliar os recursos vol

tados para a socialização, educação, preparação para o trabalho e 47 
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vivência de lazer e arte. Sensibilização e mobilização nas comunidades 

como instrumentos importantes para capacitar seus membros, socia

lizar informações, v1ab1lizar a ação educativa com os adolescentes, 

favorecer a capacidade de acolhida, formar parcerias, estimular a co

nexão com serviços diversos. 
11) Realização de reuniões sistemáticas da equipe. 
12) Realização de reuniões entre equipes do programa e técnicos do 

Juizado. 
13) Disponibilização de material de apoio/acompanhamento (aposti

las, guias metodológicos, formulários) para subsidiar os coordenado

res das unidades executoras e os onentadores voluntários. 
14) Disponibilização de materiais didático-pedagógicos e esportivos 

para facilitar o desenvolvimento das atividades com os adolescentes 
bem como a realização de momentos de lazer na unidade ou fora 

dela. 
15) Realização de seminários nacionais para partilha de expenênc1as e 

orientações sobre execução das atividades e prestação de contas. 

16) Realização de um encontro nacional com os(as) adolescentes que 

cumpnram medida socioeducativa. 
17) Articulação para discussão da municipalização através de encon

tros para apresentação da proposta, conhecimento, sens1b1lização e 

comprometimento por parte das Secretarias Municipais, Conselhos 

dos Direitos e outros atores do Sistema de Garantia dos Direitos SGD 

responsáveis pelas medidas socioeducativas. 
18) Participação nos conselhos de políticas públicas (especialmente 

dos Direitos da Cnança e do Adolescente e de Assistência Social) para 

discutir, aprimorar e propor ações para implementar a política de aten

dimento soc1oeducativo. 

No processo de atendimento, a Pastoral atua através de quatro 

momentos: a acolhida, o planeJamento, o acompanhamento e o en

cerramento do processo. 
A acolhida é feita a partir do primeiro contato entre orientador o 

coordenador, os técnicos e o adolescente. Deve ser oportunidade para 

o adolescente compreender e explicitar suas dificuldades e possibili

dades, discutir suas expectativas, analisar as limitações institucionais 

e o contexto social. O orientador e o técnico precisam demonstrar 

atitude de escuta e respeito, bem como clarear a proposta de trabalho 

e os motivos que o levaram a cumprir a medida. O adolescente tem di

reito de conhecer sua situação jurídico-processual. Tanto o orientador 

quanto o técnico têm que entender onde o delito se inscreve na traje

tória de vida do adolescente, para obter pistas de como ajudá-lo(a) a 

reconstruir seus caminhos. 

O planejamento deve ser compartilhado e incluir uma agenda per
sonalizada, que compreende a formulação de um plano para guiar os 

técnicos, o orientador, o adolescente e sua família durante o período 

de desenvolvimento da medida soc1oeducat1va. 
O acompanhamento exige uma regularidade de encontros e per

mite alterações na agenda, de modo a poder redefinir metas ou in

troduzir novas perspectivas. Deve demonstrar que o processo socioe

ducat1vo leve o adolescente a adotar novas formas de relacionamento 

que favoreçam o seu desenvolvimento, sua capacidade de discernir, 

de agir, de enfrentar situações de conflito com autonomia e responsa

bilidade. O adolescente deve sentir que tem no técnico e no orientador 

uma pessoa significativa a quem pode recorrer no momento em que 

tiver que tomar decisões importantes. 
O encerramento do processo deve ser resultado de uma avaliação 

entre o adolescente, a equipe técnica e o orientador. Essa etapa não 

significa o encerramento da relação com o adolescente. Pelo contrá
rio, é necessário manter a pedagogia da presença, acompanhando 

sob outras maneiras, de modo a garantir sua cidadania plena. Na 

finalização do trabalho deve ser feita também uma interpretação da 

ação Junto à comunidade no processo de formação do adolescente 

que agora o reassume com outro olhar, como alguém capaz de dar 

respostas concretas e adequadas a diferentes situações. 

7 .1.2.2 - O Projeto Político-Pedagógico 

O SINASE orienta que o proJeto pedagógico deve conter os prin

cípios norteadores do programa, o entendimento do trabalho que se 
quer organizar (o que queremos, por quê?) os objetivos (geral e es

pecíficos) e a organização que vai se dar para alcançar estes objeti

vos, tais como modelo de gestão, assembleias, equipes e outros, o 

detalhamento da rotina, o organograma, o fluxograma, o regimento 
interno, regulamento disciplinar, onde se incluem procedimentos que 

dizem respeito à atuação dos profissionais junto aos adolescentes, 49 
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reuniões das equipes, estudos de caso, elaboração e acompanha

mento do Plano Individual de Atendimento - PIA. 

Todas as unidades executoras elaboraram seu Projeto Político-Pe

dagog1co a partir de 2004 tendo como Objetivo geral "viabilizar, incen

tivar e proporcionar através do Programa de Liberdade Ass1st1da, a res

socialização dos adolescentes em conflito com a lei, favorecendo aos 

adolescentes e suas familias um acompanhamento personalizado que 

contribua no resgate e na promoção dos direitos humanos, oferecendo 

orientações e capacitações aos adolescentes e de suas famílias.". Os 

princ1pa1s objetivos específicos foram: 1) Receber, orientar e acompa

nhar adolescentes em conflito com a lei em medida socioeducativa 

de liberdade assistida; 2) Promover socialmente o adolescente e sua 

família fornecendo-lhe orientação e apoio de acordo com a necessi

dade; 3) Facilitar a inclusão e a permanência do adolescente na rede 

educacional do município 4) Possibilitar a inclusão dos adolescentes 

em cursos de profissionalização e 5) Apresentar relatórios e pareceres 

dos casos acompanhados aos órgãos competentes. 

O planejamento das atividades a partir do Projeto Político-Pedagó

gico revestiu-se de cuidados pedagógicos e a orientação de uma das 

unidades, a título de exemplo, não deixa dúvidas: 

MO trabalho com adolescentes em cumprimento de medi

das socioeducativas constitui uma ação diferenciada, porque 

não se trata apenas de um trabalho de acompanhamento, mas 

principalmente uma missão na qual está a responsabilidade de 

vidas que se encontram em conflito consigo mesmo e com o 
mundo. E as ações precisam ser cuidadosamente planejadas, 

verificando todos os ângulos do trabalho, principalmente as

pectos que dizem respeito ao lado emocional e espiritual do 

adolescente. Então, as ações são organizadas e construídas 

dentro destas perspectivas de que se trata de vidas que preci

sam de atenção especial dos orientadores, da equipe técnica, 

das famílias e da comunidade em geral." . (Pastoral do Menor 

da Diocese de lmperatriz!MA: Planejamento de Atividades Abril 

e Maio de 2007). 

De maneira geral, a acolhlda acontecia da seguinte forma. Os 

adolescentes eram encaminhados às unidades executoras pelo Juiza

do da Infância e da Juventude por meio de ofício. Quando chegavam, 

eram recebidos pelo(a) coordenador(a) que se mostrava cuidadoso(a) : 

adolescente tratado pelo nome; uso de palavras de conforto, procu
rando transmitir segurança e apoio; sem comentários a respeito de 

sua situação processual; apresentação dos membros da equipe pre
sentes, especialmente o técnico e o orientador; coleta inicial de dados 

para a ficha e cópia dos documentos; escuta ao adolescente e aos 
familiares/responsáveis; esclarecimentos sobre o cumprimento da me
dida e os compromissos a serem assumidos. 

Após a acolhida, no decurso do atendimento, o acompanhamento 
envolvia as seguintes ações: 

• Atendimento ind1v1dual. 

• Atendimento em grupo. 

• Participação em atividades artísticas, culturais, esportivas, de lazer 
e recreação. 

• Encaminhamentos para escola, cursos profissionalizantes, estágios, 
trabalho. 

• Outros encaminhamentos, como para a área da saúde (tratamento 

ambulatorial ou comunidades terapêuticas para dependência quími
ca). 

• Apoio familiar (orientação e encaminhamentos a serviços comuni
tários). 

• Encontros voltados à formação de valores e apoio espiritual. 

• Cursos de formação para equipe técnica e orientadores. 
• Campanhas de sensibilização e envolvimento da comunidade. 

As ações desenvolvidas eram registradas em diversos instrumentos, 
como por exemplo: 

• Ficha de identificação do adolescente. 

• Formulário de entrevista de avaliação inicial com o adolescente e a 

família [identificação; situação processual; situação documental; vida 

escolar; vida profissional; situação familiar (situação socioeconômi

ca; composição; moradia; dinâmica); formação religiosa; condições 
de saúde (física, mental, odontológica); sondagem sobre aptidões e 

expectativas pessoais (sonhos; profissionalização; esporte; lazer e cul
tura); plano de trabalho (providências ou encaminhamentos necessá- 51 
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rios para as áreas social, de saúde, esporte e lazer, escolarização, pro

fissionalização, relacionamentos, aspectos Jurid1cos, documentação); 

percepção do orientador]. 

• Ficha de encaminhamentos. 

• Relatóno de atendimento social. 
• Relatóno de atendimento psicológico. 

• Relatóno de atendimento pedagógico. 

• Relatóno de visitas domiciliares. 

• Parecer técnico. 
• Plano Individual de Atendimento - PIA (formulário própno, preenchi

do após a ficha de avaliação inicial e partindo desta para atualizar as 

informações junto com os adolescentes e seus familiares). 

• Avaliação de desligamento. 

Algumas unidades utilizavam um Cartão de Comparecimento para 

registrar a frequência do adolescente nas atividades. 

Importante ressaltar que todas as unidades executaras possuí

am um regimento interno com os pnncipa1s itens: objetivos; horário 
de funcionamento; clientela; ingresso dos adolescentes no Programa; 

desligamento; atendimento; d1re1tos; deveres; d1sc1plina (comporta

mentos considerados inadequados e providências disciplinares); equi

pe de trabalho; diretoria; coordenação; equipe técnica; orientadores 

comunitários (em alguns locais identificados como orientadores so

ciais voluntários); estagiários; secretário(a); infrações de funcionários, 

orientadores e estagiários; punições. 
Os principais instrumentos de monitoramento e avaliação previs

tos foram: reuniões periódicas, visitas, relatórios (mensais, bimestrais 

e semestrais), técnicas e dinâmicas avaliat1vas e formulários de acom

panhamento dos adolescentes. As equipes das unidades avaliavam, 

continuamente, aspectos como: o. desempenho da própna equipe; a 

relação educador/técnico/orientador x adolescente; a relação de cada 

adolescente com os colegas; o envolvimento dos adolescentes nas 

atividades propostas; o cumprimento das exigências do Programa por 

parte do adolescente; o afastamento da prática infracional e do consu
mo de drogas; a frequência e o aproveitamento na escola; a metodolo

gia e o conteúdo das atividades realizadas; o grau de conscientização 

dos adolescentes a respeito dos direitos, dos limites e das responsabi

lidades; a situação da família e seu envolvimento no processo educati-

vo; o envolvimento da comunidade no trabalho com os adolescentes. 

Cumpre destacar a participação de toda a equipe para analisar o 

andamento e evolução do Programa e rever as ações planejadas para 
alcançar os objetivos e os resultados desejados. 

7.L2.3- O Plano Individual d Atendimento - PIA 

O Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento peda

gógico de previsão, registro e acompanhamento das atividades a se
rem desenvolvidas com cada adolescente no decorrer da execução da 

medida soc1oeducat1va, envolvendo também sua família. Seus dados 

constituem a base para a elaboração de relatórios encaminhados ao 

Juizado, bem como sua evolução e reformulações referências para as 

avaliações periódicas que subsidiarão as decisões judiciais. 

Neste plano são definidas as atividades que serão desenvolvidas, 

as providências a serem tomadas e os registros das perspectivas do 

processo de cumprimento da medida. Nele ficam expressas as res

ponsabilidades e os procedimentos, por exemplo: articulações com a 

rede de serviços, inserções em atividades formativas (escolarização, 

profiss1onahzação), atendimentos específicos na área da psicologia, 
tratamento a usuários de substâncias químicas, visitas domiciliares e 

escolares, necessidade de providenciar documentação e outros. 
Na elaboração do plano é imprescindível a participação do ado

lescente e de seu responsável legal, considerando-se que é comum o 

Juiz definir determinadas condições e responsabilidades ao adolescen

te e fàmília na audiência de alegações finais. 
Deverão fazer parte do PIA os seguintes aspectos: 

1) Identificação (nome; idade; número do processo; responsável pelo 

adolescente). 
2) Situação processual (mudanças; acúmulo de medida; arquivamento 

de processos; reincidência; marcação de audiências; situação atual). 
3) Situação documental (documentos que possui e os que precisam 

ser providenciados). 
4) Situação escolar (grau de escolaridade, metas e expectativas dos 

adolescentes no processo de ensino formal, áreas de conhecimento 
que necessita ou deseja aprofundar-se, providências quanto à matrí

cula, transferência, visitas para coletas de informações). 
5) Situação profissional (experiências/habilidades que o adolescente 53 
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já possui no âmbito do trabalho, cursos disponíveis e que ele deseja 

freqüentar, informações necessánas à sua orientação e formação pro

fissional). 

6) Situação religiosa (vivência religiosa). 
7) Situação de saude (aspectos de saúde física, odontológica e men

tal). 

8 ) Situação socioeconômica e familiar (mudanças nos aspectos de 

renda, moradia, hábitos, moradores da casa; relações do adolescente 

com sua família biológica, afetiva, grupos sociais). 

9 ) Cultura, Lazer, Esporte e Esp1ntualidade (experiências que o adoles

cente ja possui, atividades esportivas e de lazer em que queira inserir

se e/ou aperfeiçoar, focos de interesse cultural que queira desenvolver, 

grupos de formação esp1ntual e religioso que queira conhecer ou par

ticipar, garantida sua livre opção religiosa). 

10) Relações comunitánas (resgate e análise das vivências institucio

nais do adolescente, bem como relações e vínculos comunitários). 

De acordo com o Manual do Orientador (2002: 20), no PIA "serão 

firmados ( ... ) os passos para o acompanhamento da medida, no que 

concerne a atender aos conflitos e carências apresentados". Há "ne
cessidade de uma relação de confiança mútua, de forma que possam 

deixar expressar nesta relação as suas limitações e potencialidades. 

No entanto, esta relação não será conquistada e estabelecida de ime

diato, necessitando, assim de habilidade do orientador para efetivar 

esta conquista. Outro ponto a ser bem esclarecido é que o orientador 

não vai resolver os problemas do adolescente, ele estará como um ve

tor; e que o êxito da execução do atendimento dependerá dos acordos 

que o mesmo estabelecerá com o adolescente e a família.". 

Considerando que a inserção do adolescente na rede de seMços 

da comunidade é fundamental, para que o processo educacional te

nha continuidade em outros espaços, após o desligamento, por maior 

que seja o vínculo entre o adolescente/família e os profissionais do 

Programa, o momento do desligamento deve ser considerado desde a 

elaboração do PIA. 

7 .1.3 - A equipe de trabalho e aeu papel 

De acordo com o SINASE, na execução da medida socioeduca

tiva de liberdade assistida a equipe mínima deve ser composta por 

técnicos de diferentes áreas do conhecimento, garantindo-se o aten

dimento psicossocial e Jurídico pelo próprio programa ou pela rede 
de serviços existente, sendo a relação quantitativa determinada pelo 

número de adolescentes atendidos. 

No atendimento realizado pela Pastoral do Menor, convém des

tacar a atuação Integrada, lnterdlsclpllnar das áreas social, pedagó

gica e psicológica contando com profissionais responsáveis por esses 

setores e os respectivos procedimentos. Em alguns locais, foi possível 

organizar a assistência Jurídica. Em todas as unidades o trabalho dos 

orientadores comunitários foi o diferencial na execução do Programa. 

De maneira geral, o serviço social era responsável pelos seguintes 

procedimentos: receber os adolescentes; entrevistar os adolescentes 

e seus familiares; apresentar os objetivos do programa; informar/ refor

çar acerca do significado, conteúdo e obrigações da medida e o fun

cionamento do Programa; estabelecer vínculos com os familiares dos 

atendidos; encaminhar adolescentes para os setores de psicologia e 

pedagogia; realizar visitas domiciliares; elaborar diagnóstico social; en
caminhar adolescentes e familiares à rede socioassistencial (incluindo 

suporte material como cesta básica, vale-transporte, documentação); 

realizar atividades de grupos e oficinas; preencher formulários/registrar 

informações; elaborar relatórios, avaliações, pareceres (instrumentos 

construídos em conjunto com a equipe técnica para encaminhamen

to ao Judiciário); supervisionar estagiários e orientadores; orientar os 

adolescentes quanto à formação profissional. Nesse último quesito, 

teria como tarefas, por exemplo: matricular os adolescentes em cur

sos compatíveis com seus anseios e habilidades; diligenciar no sentido 
do engaJamento no mercado de trabalho; acompanhar para que o 

trabalho não prejudicasse o acesso e a frequência ao ensino regular; 
verificar as condições de estrutura e de pessoal da instituição (curso 

ou trabalho) e a relação dos adolescentes com os profissionais. 

Alguns dos objetivos do serviço pslcológlco eram: 

"promover transformações dentro do sistema familiar no 

qual o adolescente interage", "possibilitar ao adolescente uma 55 
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reflexão para que consiga sair do papel de infrator e retomar 

o seu crescimento, sua autonomia e cidadania, descobrindo 

perspectivas para sua vida" e ainda favorecer Mum autoconheci

mento em relação à sua auto-estima e auto-imagem, para que 

descubra o seu valor, os seus limites, a sua capacidade, perce

bendo-se um sujeito capaz, quem ele é e que adulto quer ser". 

(Sao José dos Pinhais/PR: Relato de uma Prática - Implantação 

e Funcionamento, p. 29). 

E as principais ações: atendimento ind1v1dual e/ou em grupo aos 

adolescentes; atendimento aos pais; psicoterapia familiar ou com os 

irmãos; elaboração de pareceres e relatórios para o Jud1c1ário; enca

minhamentos, com os demais profiss1ona1s, para avaliação psiquiátri

ca, tratamento para dependência quf mica e outros serviços. 

Já o serviço pedagógico cuidava de: identificar a situação escolar 
do adolescente; articular para a realização da matricula escolar/enca

minhar para a educação formal; avaliar o rendimento escolar (realizar 

visitas às escolas; verificar aspectos como pontualidade, participação, 

socialização, interesse no aprendizado; rendimento em sala, trabalhos 

e provas); realizar orientação profissional (esclarecimentos sobre mer

cado de trabalho e cursos profissionalizantes); participar em reuniões 

nas escolas; apresentar relatónos ao Judiciário; supervisionar estagiá
rios e orientadores. 

Como Já mencionado, o SINASE faz uma distinção entre a Li
berdade Ass1st1da lnst1tuc1onal (LAI) e a Liberdade Assistida Comu

nitária (LAC). No primeiro modelo, os técnicos são contratados pela 

instituição executora e fazem o acompanhamento diretamente com os 

adolescentes, não existindo a figura do orientador comunitário. No se

gundo, adotado pela Pastoral do Menor, há orientadores oriundos das 

comunidades acompanhados pela equipe técnica no desenvolvimento 

do trabalho. 
A Pastoral considerou que o orientador comunitário, Junto com 

a equipe técnica, era responsável pela avaliação do desenvolvimento 

dos adolescentes, propondo, através de relatórios ao Juizado, 1) a 

extinção da medida (quando os objetivos do plano de trabalho foram 

atingidos); 2) a alteração da medida (quando se avaliava que a medida 

não satisfazia as exigências ou necessidades de mudanças de vida do 

adolescente); 3) a prorrogação da medida (quando se verificava que 

alguns objetivos propostos não foram atingidos e que o adolescente 

precisaria ser acompanhado por mais tempo). Seu trabalho se dirigia 

para quatro linhas de intervenção: família, escola, profissionalização e 

comunidade, todas voltadas à elaboração de um novo projeto de vida. 

Contava com apoio e assistência dos técnicos, recorrendo a eles nas 

situações de dificuldades no exercício de suas atribuições ou situações 
de dúvidas, como por exemplo: 

"como agir em caso de reincidência infracional praticada 

por adolescente, necessidade de encaminhamento a curso pro
fissionalizante, problemas com familiares do adolescente ou 

com a comunidade, etc.". (Pastoral do Menor da Diocese de 
Imperatriz/MA: Manual do Orientador de Medida Soc1oeducat1va 
de Liberdade Assistida, 2002, p. 7). 

Os documentos da Pastoral do Menor (Manual do Orientador de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, de 2002; Construindo 
uma Nova História, Vivendo uma Nova Vida, de 2003; Um Compro

misso com o Futuro, de 2005; Cartilha Pedagógica Fazendo a Diferen

ça, de 2007), em relação ao orientador comunitário, detalharam seu 

perfi l, os objetivos de seu trabalho, seu papel, além de especificar o 

que deveria fazer junto à família, à escola, à vida profissional do ado

lescente, à comunidade, ao Juizado. 

Seu perfil básico era ser militante do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e promover o protagonismo juveni l; sensibilizar-se com 

a causa do adolescente em situação de risco; reconhecer-se como 
educador na relação com o adolescente acompanhado; apresentar 

manifesto compromisso com valores democráticos do direito e da j us

tiça; ter idoneidade e nenhum comprometimento com a justiça (regis

tros negativos nas varas criminais ou cíveis); possuir uma fé capaz de 

sustentar a própria esperança; ter maturidade e equilíbrio emocional; 
ter consciência crítica diante da realidade social, polít ica, econômica e 

religiosa do país; estar aberto à formação pessoal; saber trabalhar em 

grupo; aceitar os princípios e diretrizes da Pastoral do Menor. 
Dentre os objetivos de sua atuação, constavam: desenvolver um 

trabalho de natureza pedagógica direcionado a interferir na realidade 

social do adolescente, no resgate de suas potencialidades e ao reco
nhecimento dos seus direitos de cidadão; promover um processo de 57 
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descobertas pessoais do adolescente que possibilite encontrar novas 

alternativas de vida, que conduzam à modificação do seu modo de 

proceder, e de rompimento com a prática delituosa; levar o adolescen

te a descobnr seu papel construtivo na sociedade e à elaboração de 

um proJeto de vida que proporcione superar as dificuldades pelas quais 

passa adotando, por meios legais, formas de lutar por sua sobrevivên

cia; analisar com o adolescente as causas e as consequências do ato 

praticado, o motivo da medida que lhe foi aplicada e os compromissos 

a serem assumidos para mudanças de comportamento e atitudes. 

E bom que se esclareça que o onentador wnão é um informante, 

mas um educador que se faz presente, de maneira respeitosa e não 
preconceituosa, na realidade do adolescente ( ... ). É um referencial 

positivo, capaz de impor limites, noção de autoridade e afeto, e de 

onentar o adolescente a encontrar alternativas frente aos obstáculos 

propnos de sua realidade pessoal, familiar e social.". (Casa Sol Nas
cente - Sena,ES: Plano Pedagógico, p. 14). 

Para se integrar à equipe, o orientador assinava o Termo de Ade

são de Voluntariado conforme orientação da Lei Federal N.0 9.608, de 
18 de fevereiro de 1998. 

No desempenho de seu papel, o orientador tinha por função de
senvolver ações básicas de apoio e auxílio, assistência e orientação 

ao adolescente e ao seu grupo familiar. Quanto às famílias, com apoio 

da equipe técnica, deveria contribuir para criar condições para reforçar 

os vínculos, buscando identificar o relacionamento entre os membros; 

as relações afetivas e de afinidades; o atendimento às necessidades 

básicas (alimentação, saúde, escola, outras); a influência das famílias 

na conduta e no comportamento dos adolescentes; o apoio, compro

misso, expectativas em relação ao proJeto de vida dos filhos, à escola
rização, à profissionalização. 

No que tange à escola, o orientador, também com apoio da equi

pe técnica, sem pretensão de substituir a pedagoga, deveria incentivar 

a frequência escolar, verificando seu desempenho, participação, mo

tivação, aproveitamento, comportamento, razões para abandono caso 

tenha ocorrido, relação do adolescente com o estudo, relação com os 

educadores e demais funcionários, processo de ensino-aprendizagem. 

Em caso de necessidade, Junto com o técnico (ou orientado por ele), 

solicitava apoio do Conselho Tutelar (casos de ameaça ou violação 

de direitos dos adolescentes em cumprimento da medida ou algum 

de seus familiares). Em se tratando da vida profissional, sua principal 
pretensão sena, em acordo com a equipe técnica, cooperar para a 

habilitação profissional dos socioeducandos e a inserção no mercado 
de trabalho, porém evitando condições de trabalho prematuro, abusivo 
ou de exploração. 

No que diz respeito à comunidade, seus objetivos eram: ajudar o 

serviço social a identificar serviços/recursos públicos e/ou comunitários 

(escolas, áreas de lazer, locais para estágios, unidades de saúde, ou

tros) e formas de cooperação com instituições comunitárias (igrejas, 

clubes de mães, associações de moradores, centros sociais, espaços 
esportivos, etc.); atentar para as situações de nsco ou ameaça de 

morte envolvendo os adolescentes atendidos e discutir com a equipe 
técnica e a coordenação para posterior informação aos órgãos com

petentes; contribuir para o fortalecimento de laços de solidariedade 

comunitária que viabilizem o apoio ao projeto de vida pretendido pelo 

adolescente. Nesse sentido, os orientadores deveriam observar/Veri

ficar a natureza dos vínculos entre os adolescentes e a comunidade 

(se era aceito, apoiado, recebia conselhos, a visão da comunidade em 

relação a eles) e como eram suas relações afetivas (namoros, grupos 
de amigos, outros). 

Os orientadores tinham plena ciência que: 

"família, escola e comunidade formam um tripé estratégico 

na recondução para a cidadania e podem ainda oferecer a re

gularidade, a firmeza e a continência afetiva, necessárias para 
a construção das normas éticas, da lógica racional e das regras 

sociais". (Ação Social Paróquia Palmares/PE: Construindo uma 
Nova História, Vivendo uma Nova Vida, 2003, p. 17). 

É importante lembrar que os orientadores comunitários e toda 
a equipe, no exercício de suas atribuições, procuraram delegar res

ponsabilidades às famílias para que elas participassem ativamente do 
processo de desenvolvimento dos adolescentes, garantindo a conti

nuidade do trabalho após o cumprimento da medida. 
Ao coordenador da equipe cabia, dentre outras, as seguintes 

atribuições: coordenar a aplicação da medida em nível institucional; 

manter o dirigente da instituição informado sobre o andamento do 

Programa; receber documentação sobre o processo judicial do adoles- 59 



60 

cente no Juizado da Infância e da Juventude e entregar as fichas aos 

orientadores; levantar necessidades de encontros, reuniões, seminá

rios com a equipe de trabalho (orientadores e técnicos), os adoles

centes e as famílias; responder pelo planejamento, monitoramento e 

avaliação do trabalho, d1stnbuindo tarefas e responsabilidades; manter 
contatos periódicos com o Juizado da Infância e da Juventude, o Mi

nisterio Público e Delegacias; participar de aud1ênc1as e proclamação 

de medidas aos adolescentes; comunicar ao Juiz possíveis irregulari

dades identificadas pelo orientador e/ou pela equipe técnica para a 

tomada de medidas cabíveis; proceder à avaliação contínua do traba

lho com a equipe; manter articulação com as instituições parceiras do 

Programa; da mesma forma que a equipe e o orientador, manter sigilo 
sobre a infração do adolescente, demonstrando respeito por sua vida 
particular. 

As equipes também tinham pessoas que atuavam como secretá
rias ou exerciam apoio administrativo aos proJetos. 

7.2- RESULTADOS, AVANÇOS E DIRCULDADES 

Como já informado, as at1V1dades do Programa tiveram início no 
final de agosto de 2002 e se estenderam até agosto de 2003, através 

do Convênio 176/2002 em 11 (onze) estados. Neste período o Pro

grama se desenvolveu em 12 (doze) unidades executoras, foi possível 

atender em tomo de 840 (oitocentos e quarenta) adolescentes e suas 

famílias, o que representou 70% (setenta por cento) da meta estabe
lecida de 1.200 (mil e duzentos). 

Na continuidade do Programa, através de um novo convênio 

081/2003, executado entre dezembro de 2003 a março de 2005 em 

19 (dezenove) estados, ganhou uma ampliação de 25 (vinte e cinco) 

unidades. Foram atendidos cerca de 1. 734 (mil setecentos e trinta e 

quatro) adolescentes, sem contar o atendimento realizado por 3 (três) 
projetos que não informaram a quantidade atendida no período, o que 

representou 69% (sessenta e nove por cento) da meta prevista de 
2.500 (dois mil e quinhentos, sem contar os 3 (três) projetos. 

Em 2005 a Pastoral do Menor se propôs a dar continuidade ao 
Programa com 25 (vinte e cinco) unidades em 20 (vinte) estados atra-

vés dos convênios 009/2005 e 071/2006 que vigorou entre outubro 
de 2005 e outubro de 2006 e atendeu 2.237 (dois mil duzentos e 

trinta e sete) adolescentes, sem contar com o atendimento feito por 4 

(quatro) projetos que não informaram o número de atendidos, mesmo 

assim atingiu 89% (oitenta e nove por cento) da meta estipulada de 
2.500 (dois mil e quinhentos). 

Entre abril e outubro de 2007 a Pastoral do Menor desenvolveu 

através do convênio 002/2007 o Programa com 20 (vinte) unidades 
em 16 (dezesseis) estados, na perspectiva do fortalecimento do pro

cesso de municipalização das medidas socioeducativas. Foram aten
didos cerca de 1.136 (mil cento e trinta e seis) adolescentes, sem 

contar com o atendimento feito por 3 (três) proJetos que não infor

maram o número de atendidos, ultrapassando a meta estipulada de 
1.000 (um mil). 

Com a execução do Programa compreendendo no período entre 

2002 e 2007, a Pastoral do Menor atendeu diretamente mais de 

5.900 (cinco mil e novecentos) adolescentes e seus familiares. Ou 
seja, atingiu a meta acima de 82%, sem contar os projetos que não 

disponibilizaram informações sobre o número de atendidos. 

Quanto aos principais resultados qualitativos alcançados, fo
ram identificados os seguintes: 

• Operadores do Sistema de Garantia de Diretos mobilizados; 

• Aumento da credibilidade do trabalho por parte das secretarias mu
nicipais e demais operadores do SGD; 

• Equipe Técnica e Orientadores capacitados e comprometidos com 
a causa; 

• Aumento no número de orientadores capacitados e militantes pelo 
ECA; 
• Adolescentes participantes nos cursos e atividades; 

• Protagonismo dos adolescentes; 

• Vínculos e auto-estima dos adolescentes e suas famílias recupera
das; 

• O reingresso e a permanência dos adolescentes na escola; 

• Famílias participantes no cumprimento da medida e no processo 
educativo dos adolescentes; 

• O envolvimento das comunidades de origem dos adolescentes; 

• Participação das escolas locais no desenvolvimento do Programa; 61 
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• Maior compromisso dos adolescentes no cumpnmento das MSE; 
• Adolescentes inseridos em cursos profissionalizantes ao mercado 
de trabalho; 

• O baixo índice de reincidência de atos 1nfrac1ona1s praticados pelos 
adolescentes bem como no cumprimento da MSE; 
• O resgate da cidadania dos adolescentes em cumprimento da me
dida; 

• Produção de documentos e subsídios diversificados para disseminar 
o proJeto de LA; 

• D1minu1ção dos índices de internação. 

A intenção desde o inicio foi desencadear um processo junto aos 
munic1p1os para que os mesmos se apropriassem da questão e se 
comprometessem a desenvolver uma política de direitos humanos en
volvendo a educação, a saúde, a assistência social, o esporte, o lazer, 
a cultura e as demais políticas setoriais. 

No decorrer do desenvolvimento do Programa foi possível esta
belecer diálogos com alguns municípios para que eles assumissem as 

medidas socioeducativas em meio aberto, especialmente a liberdade 
assistida e os que no decorrer ou após o financiamento do programa 
conseguiram municipalizar-se nesse sentido foram: Montes Claros e 
Paracatu/MG; Serra e Vila Velha/ES; Chapecó e Flonanópolis/SC; Cuia
bá/MT. 

O Programa além das avaliações internas passou por uma ava
liação externa em 2004, coordenada por uma equipe de professores 
vinculada ao Centro de Filosofia e C1ênc1as Humanas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Ao término da avaliação, a Pastoral 
do Menor participou de um Seminário Nacional em dezembro do mes
mo ano para apresentação dos resultados da avaliação externa, cujos 

resultados, no geral, foram bastante positivos e estão demonstrados 
acima. 

Considerando o acúmulo em termos de conhecimento e de ex
periência que a Pastoral do Menor adquiriu e aperfeiçoou ao longo 
de cinco anos, a discussão e a socialização com outros municípios, o 

aumento da execução das medidas socioeducativas com a participa
ção cidadã das comunidades e com custo relativamente baixo pode-se 

afirmar que este Programa teve um bom resultado. 

Cumpre destacar que o desenvolvimento do Programa provocou 
mudanças nas vidas dos envolvidos. Abaixo exemplos de alguns de
poimentos. 

A moradora de uma determinada comunidade que atuou como 
orientadora assim exprimiu sua opinião: "Para os adolescentes, mães, 
mulheres, foi um dos trabalhos que teve mais aproveitamento. Nós 
fomos valorizadas. Os adolescentes foram resgatados, o trabalho foi 

sério. Os encontros fora da comunidade foram importantes para a 
gente se conhecer melhor, brincar com nossos filhos, amigos. ( ... ). Os 
adolescentes apreenderam o que era "direito" e "deveres", antes os 
adolescentes não sabiam o que era o LA. Sabiam que "deviam" pra 
justiça, mas não sabiam a responsabilidade do LA. (. .. ) " ... as mães 
aprenderam tudo. Eu agora sou uma "líder positiva", aprendi a me 
comunicar, agora sou gente. Já falo até com as autoridades Promotor 
e tudo. Agora nós sabemos que os adolescentes têm direito até a ad
vogado. A polícia ainda precisa melhor ... mas já nos ouve, não chega 

espancando". 
A mãe de uma adolescente declarou: "Eu agradeço a todos que 

contribuíram com o crescimento do meu filho, (nome suprimido). Fo
ram positivos os resultados obtidos durante o período que ele esteve 
na Pastoral, pois a partir desta Medida ele se afastou mais das ruas, 
está menos rebelde e mudou para melhor. O que ele aprendeu serve 
para o seu futuro e ele gosta destas atividades artesanais.". 

Outra mãe, de uma menina, testemunhou: "Eu classifico esta 
medida como positiva, pois foi o único recurso que serviu para frear 
minha filha (nome suprimido), também serviu para corrigir suas incon
veniências e dar limites a ela, para ter mais responsabilidade e saber 
escolher suas amizades. Tanto a equipe técnica e o orientador foram 
muito importantes neste momento, foi um aprendizado para ela saber 

se avaliar o que é permitido e o que não é.". 
Um rapaz de 19 anos, ex-atendido, afirmou: "Durante os sete 

meses em que estive cumprindo a Medida na Pastoral do Menor, foi 

muito bom, pois antes eu era agressivo, inquieto e não confiava nas 
pessoas, para mim ninguém prestava, só mentia e enganava. Não 

conseguia conviver em grupo, criticava tudo e todos. Porém, no de
correr da Medida, as conversas com a equipe técnica, as palestras, 
os cursos realizados, também os encontros mensais e principalmente 
as entrevistas com a psicóloga, consegui ver a vida de uma outra 63 
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forma. Conscientizei de que ainda existem pessoas querendo 'ti' aJu

dar. Portanto, há quase dois anos que termine, ainda volto à Pastoral 

para conversar com o coordenador, a pedagoga e até para Jogar bola. 

As aulas de YOGA, com o (nome do educador suprimido), contribuiu 

muito na minha concentração ... Posso dizer que hoJe estou bem me

lhor, consegui organizar meus pensamentos, minha vida e até voltei a 
estudar". 

Os resultados alcançados não ocorreram sem o enfrentamento de 

algumas dlflculdades. Dentre tantas as mais sentidas, principalmente 

na fase de Implantação dos proJetos, foram: 

Em relação ao uso dos recursos: 

Não havia previsão diferenciada de recursos para, por exemplo, 

favorecer o deslocamento dos adolescentes e familiares às unidades 

bem como das equtpes às comunidades. Os valores das passagens de 

ônibus urbanos não eram os mesmos em todos os municípios contem

plados e em outros havia especificidades, a exemplo de comunidades 

localizadas em áreas alagadas, com difícil acesso e que demandavam 

transporte de canoa. 

Outra dificuldade da mesma ordem foi em relação aos técnicos 

devido à previsão inicial insuficiente para pagamento de equipes téc

nicas interdisciplinares em todas as unidades para trabalho conJun

to com os onentadores comunitários. Na pnmeira parceria, também, 

não hav,a recursos destinados às ações da coordenação nacional do 

Programa (ajuda de custo ao secretariado e técnicos; realização de 

seminános nac,ona,s; produção de material de apoio e acompanha

mento), o que passou a compor a planilha orçamentária nos convê

nios seguintes. 

A descontinuidade no repasse de recursos gerada pela demora 

nos trâmites para renovações dos convênios foi uma das grandes difi

culdades e motivou que alguns projetos interrompessem temporaria

mente os atendimentos. Aqueles que continuaram fizeram verdadeiros 

umalabarismos" para garantir as portas abertas e cumprir com com

promissos assumidos. 

Em relação a realocação de recursos alguns projetos dispunham 

de recursos que o orçamento garantia, no entanto, eles não podiam 

ser disponibilizados para executar outros gastos que o proJeto não 
previa. 

Em relação aos Operadores dos Direitos: 

Demandou um pouco de tempo para que o Judiciário fizesse os 

primeiros encaminhamentos, mesmo com reuniões e acordos. Na fase 
de implantação, vários Juízes não aplicavam a Medida de Liberdade 
Ass,st,da. 

Em relação ao Sistema de Garantia de Direitos: 

Verificação de fragilidades no sentido da promoção dos direitos 

de crianças e adolescentes devido à precariedade de organização de 
funcionamento de Conselhos dos Direitos bem como no exercício das 

atribuições de formulação de diretrizes políticas e controle das ações; 
insuficiência de políticas públicas municipais, especialmente na saúde 

(atendimento à dependência química e casos de saúde mental), edu

cação (vagas nas escolas; situações de analfabetismo de adolescen

tes; dificuldades de aceitação dos educandos autores de atos infra

c1ona1s na rede de ensino), profissionalização e inserção no mercado 

de trabalho. 
Uma das unidades informou o seguinte: "Algumas escolas têm 

resistido em aceitar os adolescentes em conflito com a lei, alegando 

não terem vagas. Certos (as) diretores (as) chegam a afirmar que 'os 

seus meninos não têm condições de permanecer na escola'. Os pro

fessores sentem dificuldade de lidar com alunos que estão sob efeito 

de substâncias entorpecentes. Esta questão procede, uma vez que um 
jovem sob efeito de substância entorpecente não tem condições de 

aprender nada e muitas vezes acabam criando problemas em sala de 

aula. Urge que os professores sejam capacitados a lidar com a ques

tão da drogadição. ". 
No que tange à proteção e defesa dos direitos, eram evidentes 

as dificuldades de atendimento por parte dos Conselhos Tutelares (for

mação dos Conselheiros, infraestrutura, condições de realização do 
trabalho). Constatou-se também que em vários municípios o artigo 

108 do ECA não estava sendo cumprido pois os adolescentes perma

neciam mais de quarenta e cinco dias em internação provisória. 65 



66 

Em relação à Familia e à Sociedade: 

Fragilidade das famílias em Massumir" os adolescentes, cuidar 

melhor, por causa do desemprego e por miséna, fome e desinforma

ção. E a sociedade preconceituosa diante dos adolescentes em cum

primento de medidas soc1oeducat1vas. 

Algumas dificuldades sentidas na fase de desenvolvimento dos 
projetos foram: 

Em relação aos Operadores dos Direitos: 

Estas dificuldades podem ser consideradas como crônicas: ro

tatividade de Ju1zes. Promotores. Delegados; falta de atendimentos 
especializados por parte de Juízes, Promotores e Delegados; insufici

ência de equipes interprofissionais no Judiciário (artigo 150 do ECA); 

sobrecargas no Judic1ano e no Ministeno Público por causa da ausên

cia de varas especializadas para a infância e a Juventude; acúmulo de 

funções no Jud1c1ário; morosidade nos processos. 

Em relação ao Sistema de Garantia de Direitos: 

Foram notadas as mesmas dificuldades da fase de implantação 
do Programa e ainda: insuficiência de oferta para estágio e primeiro 

emprego aos adolescentes atendidos; ausência de diagnósticos que 

apontando as reais necessidades dos municípios em termos de po

líticas e programas públicos; pouca apropriação da discussão pelos 

Conselhos dos Direitos da Cnança e do Adolescente e pelas Secreta

nas Munic1pa1s; pouco conhecimento dos conselheiros e dos gestores 

públicos sobre o que é e como funciona o atendimento ao adolescente 

autor de ato infracional e o apoio às suas famílias. 

Em relação à Sociedade: 

Ameaças físicas; grupos de extermínios; pressão do meio de ori

gem do adolescente. 

O relatório de execução de uma das unidades reporta: "Nas co-

munidades que trabalhamos existem diversas gangues. Este fenôme

no urbano necessita ser discutido profundamente pela sociedade. Os 

jovens estão matando e morrendo todos os dias. No ano de 2005 fo

ram registrados dois óbitos de jovens vítimas de gangues. As gangues 

impedem o direito do adolescente de ir e vir. Numa mesma comuni

dade há vános grupos rivais que banalizam a vida, matam por drogas 

e pelo poder. Os traficantes fazem parte das gangues e arregimentam 
as crianças para serem 'aviões' e pouco é feito no sentido de impedir 

a ação destes traficantes que nutrem as gangues e estimulam a vio

lência. ( ... ). Enquanto isso, observamos um contingente de crianças a 

partir de 7 anos sendo introduzidas na prática de consumo de drogas e 

para manter o vício, passam a realizar pequenos furtos. O adolescente 

que estamos ajudando é esta cnança que desprotegida foi presa fácil 

para os traficantes da área sob o olhar impotente da comunidade. O 
resultado é este aumento da violência e a sociedade só observa a 

conseqüência e não os múltiplos determinantes da situação. Não se 

sente corresponsável e fecha os olhos para a dor e sofrimento dos 
nossos jovens." 

A experiência em outro município também apontou para a violên

cia: "Outra dificuldade no trabalho com os adolescentes é a constante 
situação de nsco de morte em que os mesmos se encontram, mesmo 

quando os adolescentes anseiam por uma mudança de conduta, es
tes são impedidos através de ameaças, agressões físicas ou se tor

nam vítimas fatais, sendo os pnnc1pa1s agressores o "chefe do tráfico" 

( ... ).". E ainda: MOutro agravante é a dificuldade em encontrar um 
espaço de proteção que acolha e dê segurança aos adolescentes em 

situação de risco pessoal.". 

Algumas dificuldades sentidas na fase de conclusão dos projetos 

foram: 

Em relação aos Operadores dos Direitos: 

Em 2007, as equipes relatavam acerca da insuficiente ação por 

parte do Ministéno Público e também do Poder Judiciário exigindo que 

o município assumisse sua responsabilidade para com as MSE. 67 
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Em relação ao Sistema de Garantia de Direitos: 

Ainda eram as mesmas da fase de desenvolvimento, com acrésci

mo da inserção insuficiente de recursos nos orçamentos públicos nas 

políticas para crianças, adolescentes e suas famílias, especialmente 

no que se refere às MSE. 

Em relação à Sociedade: 

Tambem as mesmas Já relatadas. E ainda os meios de comunica

ção contnbuindo pouco para a disseminação de boas práticas na área, 

venficando-se maior espaço na mídia para divulgação de casos que 

causam comoção e raiva na população e fazendo retomar discussões 

acirradas sobre a redução da maiondade penal como solução para o 

aumento da violência na sociedade. Não se pode deixar de mencionar 
as influências do consumismo na vida dos adolescentes e os reflexos 

em muitas de suas escolhas. 
Ficou bem evidente que a precanedade de acesso às políticas pú

blicas por grande parte da população tem relação com as dificuldades 

de atuação dos atores do SGD para a promoção e a proteção/defesa 
dos direitos e com as fragilidades no controle (acompanhamento, mo

nitoramento, fiscalização). Muitos problemas sociais relacionados à 
saúde, educação, segurança pública têm origem nessas lacunas. 

A conclusão de uma das unidades reforça relatos anteriores: "A 

análise sobre os tipos de infração de maior inc1dênc1a no período, de

monstra que 29,41%, cumpriram a medida socioeducat1va em função 

de terem praticado ato infracional de tráfico de entorpecentes; nos 

atendimentos individuais, a at1V1dade do tráfico foi Justificada como 

trabalho, onde inclusive há cumprimento de normas e regras e a satis

fação das necessidades financeiras e consumistas, nota-se que esses 

adolescentes estão com sua rotina comprometida o que dificulta o 

desenvolvimento de qualquer outra atividade. Nos atendimentos rea

lizados com adolescentes ligados ao roubo simples e ao qualificado, 

levantamos que essa atividade tem caráter eventual e 1med1atista, di

ferente do tráfico que é uma atividade cotidiana e rotineira; jovens 

ligados ao roubo tendem a desenvolver atividades no mercado formal 

e informal de trabalho. Em ambas as atividades observa-se o status 

que o adolescente adquire e/ou almeja. Em relação aos adolescentes 

que praticaram furto, notamos que há uma estreita ligação com o 
consumo e tráfico de entorpecentes.". 

Finalizando esta seção, é muito importante ressaltar que as di
ficuldades vivenciadas não foram motivos para desânimo nem desis

tências, ao contrário fizeram ampliar as oportunidades de crescimento 

e aprendizagem dos envolvidos. Ao final, os ganhos superaram enor

memente os obstáculos. Faz sentido o depoimento de uma orienta

dora: "Sim, foi bom fazer este trabalho, poder conhecer a realidade 

em nossa cidade e município, e saber o que está sendo feito para 

não aumentar o índice de adolescentes infratores. Foi bom 'conduzir', 

orientar e auxiliar naquilo que estava em meu alcance ... dando aos 
orientados atenção, carinhos, bronca e cobranças às vezes, cobrando 

também uma posição da família em relação aos seus filhos e filhas, 
que estão nessas condições de vida. ( ... ) Gostei do trabalho e se pre

cisarem de mim novamente estarei, com certeza, à disposição". 

E o testemunho de um Bispo traduz bem o significado dessa ex

periência de cinco anos para a Pastoral do Menor: "O Programa Li

berdade Assistida Comunitária é uma resposta a uma afirmação de 
Jesus Cristo - afirmação que se transforma, para nós, num apelo: 

"Em verdade, eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a um 
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste 

(Evangelho de Mateus 25,40)". ( ... ). "Iniciativas como essas são ino

vadoras por criarem um espaço que possibilita um atendimento e um 

acompanhamento adequados aos adolescentes que dele necessitam, 

e um acompanhamento em sua própria comunidade, em seu bairro. 
Esta aproximação estabelece relações de confiança e construção de 

outros referenciais para o desenvolvimento pleno do adolescente. ( ... ). 

Daí os bons resultados que [o projeto] tem obtido". 
Não é exagero afirmar que a experiência da Pastoral, os resulta

dos alcançados (mesmo com dificuldades e desafios) e as mudanças 
percebidas demonstraram claramente que é possível a implementação 

do ECA através da eficiente e efetiva execução das MSE, especialmen

te a Liberdade Assistida. O desenvolvimento de programas como esse, 

de maneira competente e comprometida, fortalece o entendimento 

de que a sociedade brasileira não precisa de redução da maioridade 

penal nem aumento do tempo de internação de adolescentes. 
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8 · CONSIDERAÇÕES 

A elaboração e a execução de um programa/projeto como o que 

foi apresentado ao longo desta publicação devem ser pautadas por 

marcos referenciais consistentes a exemplo do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990) e do SINASE (2006). E é importante acrescen

tar a existência de normativas internacionais como a Declaração Uni

versal de Direitos Humanos (1948), as Regras Mínimas das Nações 

Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude 
- Regras de Beijing (1985), as Diretrizes das Nações Unidas para a 

Prevenção da Delinquência - Diretrizes de Riad (1988), a Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança (1989) e as Regras Mínimas 

para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (1990). 
Considerando os dispositivos legais bem como as orientações 

pedagógicas, arquitetônicas, de gestão e financiamento, a aplicação 

e a execução das medidas socioeducativas significam a resposta do 
Estado aos atos 1nfrac1ona1s cometidos por pessoas entre doze e de

zoito anos de idade, em que os aspectos educativos devem prevalecer 

sobre os meramente punitivos. Não custa repetir que a aplicação pela 

autoridade Judiciária deve levar em conta a capacidade do adolescente 

em cumpri-las, as circunstâncias em que o ato infracional foi praticado 

e a gravidade da infração. É, então, uma forma concreta de responsa

bilização dos adolescentes em relação às suas condutas. Lembrando 71 
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que adolescentes são pessoas em desenvolvimento, com sua iden

tidade em construção, o que exige um olhar cuidado da sociedade 

(aliás, para todos os adolescentes e não exclusivamente para os que 
cometeram atos infracionais). 

O Programa da Pastoral, de dimensão nacional, desenvolveu-se 

em um contexto de diversidades regional e cultural, com suas particu

laridades e riquezas locais, o que representou grande desafio, mas por 

outro lado poss1b1litou uma atuação abrangente e com bons resulta

dos, especialmente os qualitativos. 

A,ém da contribuição no campo da execução de atividades de 

atendimento e acompanhamento, projetos desse tipo possuem um 

sentido estratégico e fomentam a implementação e a consolidação 

da poFtica pública de atendimento socioeducativo seja sensibilizando, 

mobilizando ou mesmo pressionando os gestores para sua formulação 

e execução com qualidade. 

Todos os atores do SGD são muito importantes, porém o papel do 

CMDCA é altamente relevante. É essencial que os Conselhos tenham 

elaborado os Planos Municipais de Atendimento Soc1oeducat1vo a se

rem publicizados através de Resolução, possuam cnténos claros e pro

cedimentos age1s de mscnção de programas (e, é claro, de registro de 

entidades) conforme artigos 90 e 91 do ECA, e monitorem a execução 

da política de atenção aos direitos da cnança e do adolescente (além 

de deliberar sobre a mesma). Um programa como o aqui sistematizado 

pode (e deve) exercer influência nas discussões e deliberações dentro 

e fora do Conselho no âmbito das políticas públicas bem como instigar 

a rede de proteção a atuar de maneira pró-ativa e não somente reativa 

aos acontecimentos e violações de direitos. 
As dificuldades da Pastoral foram muitas como, por exemplo, as 

situações de violências, as ameaças de morte e a dependência quími
ca; a insuficiência de alcance das políticas públicas a grande parcela 

da população; as fragilidades do Sistema de Garantia de Direitos. En

tretanto, nada impediu que a instituição cumprisse o que se propôs a 

fazer desde o início. Enfrentou os desafios de atender (e compreender) 

as famílias, trabalhar de maneira articulada em rede, dialogar com 

parceiros diversos, potencializar a atuação de orientadores comuni

tános e técnicos, envolver as comunidades, (re)construir vínculos de 

confiança e afeto com adolescentes e familiares, incidir nas políticas 

públicas com crescente qualidade. 

Para tanto, foram essenciais os cuidados de gestão por parte da 

coordenação nacional do Programa e das unidades tais como: reuni
ões de equipe; reflexão conjunta; planejamento; preparação das ati

vidades; organização dos materiais; formação continuada da equipe; 

registro/memória do processo; monitoramento e avaliação; uso ade

quado dos recursos financeiros; prestação de contas; comunicação 

(v1s1b1lidade do projeto; materiais de divulgação; socialização da me
todologia). 

Muitas lições foram aprendidas, contudo, a guisa de conclusão, 
vale aqui reforçar que: 1) o trabalho da Pastoral do Menor confirmou 

que o complemento "meio aberto" da MSE corresponde ao seu cum
primento com garantia explícita de conviver na família e na comuni

dade; 2) o convívio personalizado junto aos adolescentes autores de 

atos infracionais e suas famílias constitui a chave para uma mudança 

efetiva e significativa por parte da sociedade e dos adolescentes em 

questão; 3) a sociedade civil (através das entidades, associações, mo
vimentos, grupos, outros) tem um papel fundamental na implementa

ção do Estatuto da Cnança e do Adolescente. 
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10-ANEXOS 

MATERIAIS (SUBSiDIOS) PRODUZIDOS 

(DA PASTORAL - GERAL E DOS REGIONAIS) 

• Liberdade Assistida Comunitária LAC: Construindo uma nova histó

ria, vivendo uma nova vida. Pastoral do Menor Nordeste IVDioceses de 

Palmare~ PE e de Pesque1ra.,PE, 2003. 
• Medida Soc1oeducat1va liberdade Assistida Relato de uma prática: 

implantação e funcionamento. Diocese de São José dos Pinhais/PR. 
• Medida Soc1oeducat1va liberdade Assistida Comunitána - Manual 

do Orientador. Regional Nordeste V/Diocese de Imperatriz/MA, 2002. 

• Princ1p1os, Diretrizes e Organização. Secretanado NacionaVCriciúma/ 

se, 2005 e 2008. 
• ProJeto Fazendo a Diferença - Programa de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade. Instituto de Assistência à Crian
ça e do Adolescente Santo Antônio (IACAS) - Manaus/AM, 2007 (car

tilha pedagógica). 
• Projeto Político da Pastoral do Menor (Aprovado na Ili Assembleia 

Nacional em 1999). Secretanado NacionaVCriciúma/SC, 2005. 

• Um Compromisso com o Futuro - V Assembleia Nacional da Pastoral 

do Menor, 2005. 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 

(DA PASTORAL - GERAL E DOS REGIONAIS) 

• Apostilas de cursos de capacitação. 

• Boletins Informativos. 
• Cartazes de divulgação do Programa. 

• Cópias de matérias de jornais. 
• Correspondências trocadas entre a Pastoral do Menor - Secretariado 

Nacional e Unidades; Pastoral do Menor - Secretariado Nacional e 

SEDH. 
• Fichas de Coleta de Dados. 
• Folderes de divulgação dos projetos nos municípios. 

• Formulários das equipes técnicas. 

• Listagens de participantes de cursos e seminários. 
• Planos de Ação. 

• Programações de cursos e encontros. 

• Projetos e Planos de Trabalho apresentados ao CONANDA e à SEDH/ 
PR. 

• Projetos Polít ico-Pedagógicos das unidades (de 2004). 
• Regimentos Internos. 

• Registros de reuniões. 

• Relatórios de Cumprimento do Objeto (das unidades e do secreta
riado nacional). 

• Relatórios de Execução de Atividades (mensais, trimestrais, semes
trais, anuais). 

• Relatórios de Prestação de Contas. 
• Termos de Convênios. 

• Textos/cadernos de estudos. 
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RESUMO BIOGRÁFICO DE GETúLIO VARGAS 

Getúlio Dorneles Vargas nasceu a 
19 de abril de 1883 em São Borja, 
no Rio Grande do Sul , sendo filho 
do general Manuel do Nascimen
to Vargas e de Dona Cândida Oor
neles Vargas. Realizou os primei
ros estudos na sua terra natal, 
matriculando-se posteriormente na 
Escola Militar de Rio Pardo, or.de 
ingressou depois de haver servido 
·no 25.0 Batalhão de Infantaria 
com sede em Porto Alegre, oca
sião em que partiu dentro das fi
leiras para Mato Grosso, quando 
da questão entre o Brasil e 2 Bo
lívia em torno do Território do 
Acre. 

Depois que se desligou do Exér
cito, matriculou-se na Faculdade 
de Direito de Porto Alegre. onde 
se diplomou em 1907, sendo ora
dor da sua turma. Nomeado pro
motor público de Porto Ale~re, 
exerceu o cargo até 1908, quan
do abriu um escritório de advo
cacia em São Borja. 

Em 1909, in ic iou-se na vida po
lltica, sendo eleito, pela primeira 
vez, deputado estadual, tenao, 
nessa ocasião, recusado convite 

NOSSO RECADO 

São decorric!os 20 anos da morte 
de Getúlio Vargas. De sua Carta
Testamento, poucas são as frases 
que ainda estão guardadas na 
lembrança do povo. 

Sua imagem, porém, perma
uece viva entre aqueles que o 

para ocupar o cargo de chefe de 
Políc ia do Estado. 

Em 1917, fo i novamente eleito 
para a Assembléia Estadual. Na 
revolução que agitou o Rio Gran
de em 1923, organizou e coman
dou com o posto de tenente-co
ronel o 7.° Corpo Provisório das 
forças republicanas que apoia
vam o sr. Borges de Medeiros. 

Foi nesse mesmo ano eleito 
deputado federal pelo seu Esta
do, de cuJa bancada foi líder, sen
do reeleito na legislatura seguin
te. Em 1926, no Governo Wash
ington Lu1s foi escolhido para o 
cargo de ministro da Fazenda, 
exonerando-se em 1927 por ter si
do eleito para a presidência do 
Rio Grande do Sul. 

Pouco depois, foi escolhido can
didato da Al iança Liberal na su
cessão presidencial do sr. Wash· 
ington Lu fs. 

A revolução de outubro de 1930 
o levou ao poder, havendo ele JS
sumido a Presidência no dia 3 de 
novembro. 

Em julho de 1934, prom.wgada 
a nova Constituição Federal, foi 

amaram e aprenderam a respeitá
lo como estadista. 

Para estes, e principalmente 
para aqueles que não o conhece
ram, dedicamos este fascículo. 
Resultado de um esforço de pes-

...... .:i 

i ,, 

~ 
eleito Presidente da República. J 
No dia 10 de novembro de 1937, 

1
.1 

promulgou nova Constituição, 
permanecendo à frente do Gover-
no até o dia 29 de outubro de 1945. 

11 Nas eleições de dezembro do 1 
mesmo ano, foi eleito senador pe
los Estados de São Paulo e do FUo 
Grande do Sul e deputado federal 
por esses dois Estados e mais por 
Minas, Bahia, Estado do Rio, Dis
trito Federal e Paraná 

Candidato às eleições de 1950 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro 
como Presidente da República, foi 
eleito a 3 de outubro por 3.829.560 
votos, tomando posse a 31 de ja
neiro de 1951. 

Casou-se em 1911 com Dona 
Oarcy Sarmanho Vargas, de. quem 
deixa os seguintes filhos: Dona 
Alzi ra Vargas do Amaral Peixoto, 
casada com o comandante Ama
ral Peixoto, Dona Jandira Vargas; 
Lutero Vargas e Manuel Vargas. 

Era irmão do sr. Protásio Ver
gas, fazendeiro no Rio Grande do 
Sul, do sr. Spartaco Vargas, fun
cionário público aposentado e do 
sr. Benjamin Vargas, funcionário 
público, todos jé falecidos. 

quisa his16rica em que esUvetam 
empenhados O CRUZEIRO e a 
ZOOM Editora, com sentido ex
clusivamente Informativo. Forma 
de jornalismo na qual acredita
mos. Sem outra pretensão. 

OS EDITORES 

Número especial de O CRUZEIRO produzido pela Agência ZOOM 
Texto: Edmar Morei Arte: Vera Roitman 
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Getúlio Vargas sem retoque 
, . 

DOS PAMPAS AO CATETE 

Texto de EDMAR MOREL 
Exclusividade de O CRUZEIRO 

Há vinte anos, na manhã de 24 de agosto, G'etú
lio Vargas deu um tiro no coração. Junto do 
cadáver do Presidente foi encontrada uma fra
se da Carta-Testamento:" A sanha dos meus ini
n1igos, deixo o legado da minha morte". Vinte 
anos são o bastante para uma narração sem 
paixão. Uni repórter, com a alma de~ru~.,ada 
sobre a verdade dos fatos, acidentalmente, tes
temunha de alguns episódios ligados à vida do 
Presidente Getúlio Do meles V argas, foi desig
nado pela diretoria de O CRlJZEIRO para es- 1 

' crever a história de Getúlio. Esta é a tarefa dé .. 
Edmar Morei que, envolvidQ por aéontecimen- 1 

tos imprevistos, em novembro de 194~,.foi m~n
ilado entbora da fazenda "Santos Reis", onde 
Vargas chegara na tarde de 31 de outubro, dois 
dias depois de sua deposição pelas F 9.fÇas Ar
madas. Edmar l\1ore] limitou-se aos íhtos que 
desafiam contesta~ão. Não é, portanto. lllI.1 tra
balho de sociólogo e, sim.. de repf ter, na 
essência da palàvra. 
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Dos Pampas ao Catete 
Quando Getúlio Vargas chegou 

ao Palácio do Catete, a 3 de no
vembro de 1930, para assumir a 
chefia do Governo Provisório, co
mo mandato imposto pela vonta
de popular, através de uma Revo
lução, ele tinha 47 anos. A idade 
média dos Presidentes da Rapú
blica era de 55, bastando lernbrar 
as figuras de Prudente de Morais, 
Afonso Pena, Rodrigues Alves, 
Campos Sales, Wenceslau Braz, 
Artur Bernardes e o próprio 
Washington Luís. 

Era, também, o segundo gaú
cho a ocupar a Presidência. O 
primeiro foi o marechal Hermes 
da Fonseca, um dócil instrumen
to nas mãos do caudilho Pinhei
ro Machado, dos pampas. 

O Ministério, pelos nomes de 
prol dos seus titulares, encheu de 
confiança o povo. Iniciava-se :10-
va etapa na vida brasileira, com a 
morte da "política de café com 
leite", quando a tradição manda
va fazer um rodízio; num quatriê
nlo o Presidente era de Minas, no 
outro, de São Paulo. 

O Rio já era conhecido de Ge
túlio, desde 1923, quando assu
miu a cadeira de deputado fede
ral, depois de exercer outros car
gos eletivos no Rio Grande do 
Sul, onde nascera na cidade de 
São Borja, a 19 de abril de 1883, 
nos estertores da Monarquia. Em
bora oriundo de familias criado
ras de gado, Getúlio era púbre, 
indo residir com a família numa 
pensão, à Praia do Flamengo. Es
tava casado com D. Darcy Sar
manho, desde 1911 e com quatro 
filhos: Alzira, Lutero, Manoe:, Jan
dira. Getulinho nasceu depois. 

PRIMEIROS CHOQUES 

Getúlio era baixote, gordo e cie 
fala mansa. Tinha tarimba admi
nistrativa e conhecia finanças. 
Era discípulo de Borges de Me
deiros, que governara o Rio Gran
de do Sul por cinco períodos, 
num total de 20 anos e, como é 

lógico, professava, embora de 
maneira discreta, o Positivlsmo, 
através do Castilhismo. Antes an
dara pela caserna, na Escola MI
iitar de Rio Pardo, terra de bra
sões e de senhores da falida aris
tocracia rural. Foi soldado no 6.0 

Batalhão de Infantaria, andou '1e
la Escola de Ouro Preto e aca
bou sua peregrinação pelos quar
téis, no 25.0 Batalhão de Infan
taria. Recebeu, então, orde,,s pa
ra seguir, com destino a Corumbá 
e defender a integridade nacional, 
ameaçada pelos bolivianos, en
quanto Plácido de Castro, como 
um leão, vencia no Acre. 

Fora deputado estadual, ocupa
ra vários cargos e ajudou a fun
dar "O Debate'', com Palm Filho, 
João Neves da Fontoura, Maurf
cio Cardoso e outros jovens cas
tilhistas, acadêmicos de Direito 
que freqüentavam as livrarias da 
Rua da Praia. 

"O Debate" secundava o pro
grama de "A Federação", órgão 
do Partido Republicano Conser:
vador e apelidada de "Jar~raca". 

Colou grau a 25 de dezembro 
de 1907, sendo o orador da tur
ma. Tratou aí de vários aspectos 
jurídicos e sociais, declarando: 

"Os movimentos emancipado
res, ocorridos ao alvorecer êlo 
século passado, abatendo os pri
vilégios de castas, desenfeudan
do a propriedade e tornando triun
fantes os direitos do homem, as
seguraram, pela livre-concorrên
cia, o acesso dos indivíduos a to
das as posições, conforme a ca
pacidade de cada um; essa con
quista repercutiu na organização 
constitucional dos países cultos, 
originando o constitucionalismo 
clássico, como reação natural 
contra o absolutismo". 

Acontece que no Rio Grande 
do Sul, como em outros Estados, 
principalmente, no Ceará, Paraí
ba e Pernambuco, as famílias bri
gavam por qualquer coisa, resol
vendo contendas a bala. 

Fotos do Album de Famflla. 
Getúlio aos 12 anos, a caminho 
da escola de Minas de 
Ouro Preto. Depois, aos 40 anos, 
iá deputado federal, prestes · 
a ser Governador do Rio 
Grande do Sul. Getúlio, 
autêntico gaúcho. 

- 5 



Getúlio a caminho do Ri o para 
tomar posse na Chefia do 

Governo. Viajou de Porto Afegre 
ao Rio de trem. Uma foto 

~ara: O Presidente Washington 
Lu,s, ao fado de seu Ministro da 

Fazenda, Getúlio Vargas. 
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Vargas, por parte de pai, e Dor
neles, pelo lado materno, Getúlio 
ficou entre dois fogos, pois os 
Oorneles e os Vargas não se to
leravam. Era o gosto pela espa
da, p~lo cheiro da pólvora. O ve
lho Manoel Vargas , por exemplo, 
seu pai, com 20 anos, lutou no 
Paraguai , participando de 21 com
bates. Entrou na guerra c?ntra 
Solano Lopez como cabo e saiu 
coronel, sendo promovido a gene
ral no governo de Floriano Pei
xoto. 

Sua mãe, D. Cândida, per sua 
vez, era filha de Serafim Dorne
les, um major de Milíc ias e des
cendente dos fundadores de Por
to Alegre. 

Os Vargas eram Pica-paus ape
lido dado aos dominantes da po
lítica, sob a batuta de Júlio de 
Castilhos, e, Maragatos eram 
os do partido contrário, porém, 
quem mandava no campo nélc10-
nal era o caudilho Pinheiro Ma
chado, abatido com uma faca, 
comprada por 60 centavos, peic 
padeiro Manso de Paiva, no Ho
tel dos Estrangeiros, no Rio. 

Havia sempre no caminho de 
Getúlio um Oorneles, embora 
fosse um deles. O velho Modest1J, 
chefe do clã dos Dorneles ... ser
tindo o fim da vida, chamou--a fa
mília ao leito da morte e senten
ciou: 

- Não se briga mais com os 
Vargas. Dorneles são i rmãos dos 
Vargas. 

E sucumbiu o chefe inimigo 
político implacável do não menos 
intransigente general Manoel Nas
cimento Vargas. Agora a estrada 
estava limpa e sem atropelos. 

cano. Tinha saudades do "Salve o 
20 de setembro, precursor da Li
berdade", do hino dos Farrapos, 
na última década do século XIX. 

Subindo, em vertical, Getúlio 
não distinguia os gaúchos pelos 
partidos. Todos eram gaúchos, 
destemidos, e- mereciam seu res
peito. Com a morte de Júlio de 
Castilhos, em 1903, o governe fi
cou nas mãos do seu mais dedi
cado discípulo, Borges de Medei
ros. 

O Rio, entretanto, abria ncvos 
horizontes para Getúlio, já na Co
missão de Finanças da Câmara 
dos Deputados. Tinha menos de 
40 anos. 

MINISTRO 

Continuava, porém, o seu galo
pe político. O telefone tocou na 
" Pensão Wilson". Era do Palácio 
do Catete. O Presidente Wash
ington Luís, que substitu íra Sor
nardes, chamava o deputado Ge-· 
túlio Dorneles Vargas. Ei-lo no 
Catete. Washington Luís convi
dou-o para Ministro da Fazenda, 
pasta que ocupou por pouco tem
po, uma vez que, em novembro 
de 1927, foi eleito Presidente do 
Rio Grande do Sul, recebendo o 
governo das mãos de Borges de 
Medeiros, então chefe do pode
roso Partido Republ icano Cvnser-· 
vador, que editava "A Federação". 

Da mesma maneira que Modes
to Dorneles havia imposto a Paz 
aos Vargas, após longos an.:ia de 
duras pelejas, Getúl io tentou pa
ci ficar a família gaúcha, a come
çar com o Partido chefiado por 
Assis Brasil, que, no famoso Pac
to de Pedras Altas, em 1923, li
quidou com o continuísm1J de 
Borges de Medeiros, já que o tra
tado estabelecia que o Presiden
te do Estado não podia ser re
eleito. 

- Como? "Assisistas" já fre
qüentam o Palácio Piratini? 

Freqüentavam, sim, nascer.do a 
"Frente ünica dos Gaúchos", pon
to inicial para quebrar o eixo São 
Paulo-Minas Gerais. A Frente 
congregava republ icanos, llberais 
e federal istas, os últimos, mais 
tarde, fundadores do Partido Li
bertador. 

O Rio, então, como possu1a 
mais de 1.500.000 habitantes, com 
seus bondes parando na Galeria 
Cruzeiro (hoje " Edifício Avenida 
Central") com os músicos e os ar
tistas por detrás da tela dos cine
mas - primeiros cinemas falados 
- não entusiasmou Getúlio. Seu 
mundo era o Rio Grande do Sul , 
onde peleara sob a inspiração da 
bandeira farroupilha. Seus heróis 
eram Júlio de Castilhos, David Ca
nabarro,· Assis Brasil, Honório de 
Lemes, Silveira Martins, Pinheiro 
Machado, que pedia conselhos ao 
velho Vargas. Nessa salada de no
mes, Getúlio não diferenciava Sil
veira Martins, o chefe do Partido 
Libertador, de Júl io de Castilhos. 
um dos donos do Partido Rep11bli-

O Piratln i, ao lado da Catedral , 
estava inacabado. Construído em 
estilo francês, o Palácio, durante 

o 
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algum tempo, servia de sede de 
repartições públicas. 

Nas minhas andanças de repór
ter lá estive algumas vezes. Co
nheci seus belos salões, entre 
eles a Sala de Despachos, onde 
foram traçados os planos da Re
volução de 1930. Lembro-me de 
um companheiro de excursão, o 
inesquecível Francisco de Paula 
Job, amigo de Getúlio e jornalis
ta dos mais probos. Um homem 
de bem. Ficamos no " Grande Ho
tel " do velho Cuervo. Ficar no 
"Grande Hotel", na Rua da Praia, 
era o máximo de prestígio que o 
forasteiro poderia desejar. Havia, 
ainda, o "Majestic" . Um dia, 
abrindo um armário, vi um imen
so retrato pintado a óleo. Era do 
Flores da Cunha, um dos ídclos 
do Rio Grande do Sul. Valente 
como ninguém, porém, a exemplo 
de tantos outros, fora destronado 
por Getúlio. 

O novo Presidente, que destruiu 
um regime ol igárquico, com todas 
suas mazelas, começou cuidando 
da agricultura. Os trigais nasce
ram por encanto, enfeitando as 

planícies verdejantes. Não houve 
milagre, apenas as sementes fo
ram selecionadas. A uva teve 
maior cultivo, a produção viníco
la ganhou expressão quando, pa
ra descrédito, dizia-se que cada 
caixa de vinhos de Caxias esta
va acompanhada de doses de bi
carbonato para evitar azias. 

O carvão de São Jerônimo e 
Butiá teve melhor tratamento. Até 
a aviação comercial nasceu em 
1927. O "Atlãntico", um aero
bote da Kondor, realizou a pri
meira viagem aérea comercial 
no Brasil, voando de Porto Ale
gre à cidade do Rio Grande, na 
Lagoa dos Patos, a 3 de feverei~ 
ro de 1927. Depois, viu nascer a 
Varig. As passagens eram vend i
das pela firma Bronberg Cia. 

A aviação, no futuro, teria em 
Getúlio um dos seus maiores en
tusiasta, criando, por isso, em 
1941, o Ministério da Aeronáutica, 
confiando-o a Salgado Filho, ou
tro gaúcho da melhor estirpe. 

Washington Luís preparava a 
sua sucessão no Catete, reunin-

do forças em torno âé Júlio Pres
tes, Presidente de São Paulo, elei- . 
to pelo famoso Partido Republi
cano Paulista que, no futuro, mar
caria os vencidos da revolução 
com a alcunha de ~rjepista. si
nônl_mo de carcomidb. Sua pos
se - disse Hélio Silva -, "rea
lizou-se com uma pompa que pa
recia assinalar a de um prhcipe 
herdeiro" .. 

Getúlio, em Porto Alegre, e a 
velha raposa da política mineira, 
Antônio Carlos, em Belo Horizon
te, sentiram o zunir da mosca 
azul. 

Júlio Prestes era o candidato 
oficial do Catete para o próximo · 
quatriênio, quando o certo, pelo 
rodízio, seria o velho Antônio Car
los de Andrade. 

Na sessão de 5 de agosto de 
1929, da Câmara dos Deputados, 
o representante gaúcho João Ne
ves da Fontoura lança o nome de 
Getúl io Vargas à Presidência da 
Repúbl ica, como candidato da 
Aliança Liberal , formada pelo Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e Pa
raíba. Seus chefes são Getúlio 
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Chegada de Getúlio ao Catete para tomar posse, em 3 de novembro de 
1930. Ei-lo em duas poses: canudo • com a barrfgulnha estufada ••• 

\ 

Vargas, Antônio Carlos e o infor
tunado João Pessoa, o vice de Ge
túlio, assassinado a 26 de jutho, 
numa confeitaria, no centro de 
Recife. 

As eleições foram n~alizadas a 
1.0 de março de 1930. Aqui narro 
um episódio rotineiro na vida po
lftica brasileira até o advento da 
Revolução de outubro de 1930. 
Meu pai, barbeiro, por demais co
nhecido em Fortaleza, era aleitar 
de cabresto do governo e o seu 
Salão Central, à travessa Pedro 
Borges, chegou a servir de seção 
eleitoral. 

No dia do pleito, com 18 anos 
incompletos, ao passar pela por
ta do Tribunal do Júri, encontrei 
Joaquim VerinÓ, capataz da Lim
peza Pública que fiscalizava o 
serviço, montado numa égua e de 

• chicote em punho. 

- Menino, você já votou? As
sina aqui! 

E firmei, pomposamente, meu 
nome por extenso: José Edmar 
de Oliveira Morei. 

Ganhei um papelucho. Era um 
vale para almoçar rra "Gruta do 
Pará", um sórdido boteco que 
funcionava ao lado do Tribunal. 

- __________ , 
Era assim a eleição: ata falsa, 
falsos eleitores, votando, inctusl· 
ve, os mortos. No meu caso, por 

- 8 -

exemplo, nem vi a cédula. Lem
bro-me que as mulheres não vo
tavam. Eram marginais do proces
so eleitoral. Quem mandava era 
o nefando coronel do sertão que, 
no Sul, tinha o titulo de caudilho. 
A vontade do eleitor estava ca
racterizada neste simples diálogo 
de um candidato à Prefeitura e 
Borges de Medeiros, o Antônio 

.Chimango, do poema de Ramiro 
Barcelos: 

- Meu Presidente, eu penso ... 
- Você pensa que pensa, mas 

quem pensa sou eu. 
Mais prática foi a legenda de 

uma caricatura de Gaspar da Sil
veira Martins: 

- Eu posso, eu quero, eu man
do, eu chovo! 

Que diferença entre Borges de 
Medeiros, doutor pela famosa Fa
culdade de Direito do Largo do 
São Francisco, em São Pau10, 
e o bronco do Joaquim Varino, o 
capataz de Fortaleza? Ambos au
toritários dentro de suas funções. 

t 

Pelo menos Verino ainda dãva 
uma refeição completa para seus 
eleitores voluntários ..• 

Resultado das eleições de 1 .O 
de março de 1930: 

Votos 

- Júlio Prestes . . . 1 . 100 . 000 

- Getúlio • • . . . • • . • 700. ooo 

A Aliança Liberal documentou 
a fraude em vários Estados. O ve
lho Borges de Medeiros, porém, 
embora alijado do poder, ainda 
dava cartas na política nacional. 
Concedeu uma entrevista a "A 
Noite", reconhecendo a vitória do 
candidato do Catete. 

Mas o povo não aceitou a farsa. 
Civis e militares passam a cons
pirar. Os inimigos de ontem fo
ram convocados. Epitácio Pessoa 
e Artur Bernardes são agora re
volucionários. Os algozes de 5 de 
julho de 1922 e 1924 ficaram sob 
a bandeira da Aliança Liberal , em 
franca conspiração. Juarez Távo
ra e Carlos Lima Cavalcanti pre
paravam o Nordeste para a insur
reição. Virgílio de Melo Franco era 
o homem-chave em Minas Gerais. 
O Sul tinha Oswaldo Aranha, Lin
dolfo Calor, Batista Luzardo, João 
Neves da Fontoura, Paim Filho, 
Flores da Cunha e Maurício Car
doso. 

Em Buenos Aires, João Alberto 
e Siqueira Campos tentam, e:n 
vão, atrair Luiz Carlos Prestes pa
ra o movimento. Não só recusa, 
como publica um manifesto comu
nista. 

Siqueira Campos, de verta ao 
Brasil, morre num desastre de 
aviação. 

3 DE OUTUBRO 

3 de outubro de 1930, em Por
to Alegre. Era primavera e os 
jardins estavam floridos. A cida
de amanheceu envolta pela garoa 
e uma notícia ecoou pelas ruas. 
Morrera, em Livramento, o cau
dilho Honório de Lemes, o Leão 
de Caverá. Era um gentleman e o 
fato de dançar com senhoritas, 
em bailes da sociedade, o fazia 
adorado pelo mundo feminino. 
Todo mundo sabia que ia estou
rar uma revolução, menos o ge
neral Gil de Almeida, comandan
te da Ili Região Militar. Ji:..s 5 1 /2 
horas da tarde, o "footing" da 
Rua da Praia t oi interrompido. 
Houve correrias, enquanto aumen
tava de intensidade o tiroteio pa
ra os lados do Quartel-General. 
Era o ataque inicial da revolução 
dirigido, pessoalmente, por Os
waldo Aranha, Flores da Cunha e 
Agenor Barcelos Filho. O Arsenal 
de Guerra e outros estabelecimen-

tos militares calram em poder dos 
rebeldes. O interior aderiu em 
massa. O estopim levou , o_ f .Jgo 
aos demais Estados. Tudo era 
vencido de roldão. Os governa
dores fugiam, deixando os Esta
dos à própria sorte. A tudo isto, 
assistia o Presidente Washington 
Luís. Teimoso e confiante em al
guns setores das Forças Armadas, 
ditava ordens no Palácio do Cate
te, ordens nem sempre cumpridas. 

No dia 24 de outubro de 1930 o 
desfecho: O Presidente Wash
ington Luís e o vice Fernando de 
Melo Franco toram depostos e 
presos. Uma Junta Governativa 
Militar, composta pelos generais 
Tasso Fragoso e Mena Barreto e 
o almirante Isaías de Noronha to
mou as rédeas do Governo acé
falo e convidou Getúlio Vargas, 
como Chefe Supremo da Revolu
ção, para assumir a Presidência 
da República. 

Um Ministério provisório foi or
ganizado, enquanto o sr. Wash
ington Luls, prisioneiro no Forte 
de Copacabana, aguardava o pas
saporte para o desterro. 

O povo, em fúria,. destruía as 
instalações dos jornais governa
mentais. "O Paiz", cujo diretor, o 
português João Lage era invete
rado mamador das inesgotáveis 
tetas do Banco do Brasil, "A No
ticia", "A Noite", "A Vanguarda" 
e outros órgãos. Júlio Prestes se
guia para o exílio no "Highland 
Princess", onde chegou sob a pro
teção da Embaixada da Inglater
ra, em cujo consulado, em São 
Paulo, procurou asilo. 

No dia 3 de novembro de 1930 
Getúlio Vargas tomou posse na 
Chefia do Governo Provisório. 

Tinha 47 anos e um longo ca
minho a percorrer na política, que 
o faria Presidente eleito pelo Con
gresso Nacional, Vencedor da Re
volução Constitucionalista de 
1932, Ditador pelo Estado Novo, 
de 1937 a 1945, quando foi de
posto. Nestes oito anos, enfren
tou e esmagou os levantes c,mu
nistas de 1935 e dos fascistas em 
1938 e, por fim, a volta triunfal ao 
Poder, como Presidente Constitu
cional, trajetória interrompida por 
outro golpe militar, que o levou 
ao gesto supremo da renúncia à 
vida. 
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Do Catete aos Pampas 
Em março de 1932 chegava, ao 
Rio um cearense, com 20 anos. 

' Na bagagem, apenas, a esperan-
ça. Pobre, com um ostensivo den
te de ouro, terno branco surrado 
e, no pescoço, uma gravata, a 
metade preta e outra verme~ha, ao 
centro, em letras garrafais, o 
Nego de João Pessoa. E C-=3rto 
que a minha presença, baixote. 
falando alto e pelos cotovelos e 
com aquela indumentária, c::iusa
va hilaridade. Compenetrado da 
minha condição de cearense, Ir
mão de José de Alencar e dos 4e
nerais Tibúrcio e Sampaio, heróis 
da Guerra do Paraguai, olhava a 
todos de cima para baixo! Quis o 
destino que o repórter de Forta
leza cruzasse ·com Maurício La
cerda, na Aven ida Rio B:anco. 
Apresentei-me: 

- Sou aquele rapaz que ofere
ceu flores ao senhor, no Ceará, em 
nome da juventude da gloriosa 
capital de Fortaleza - , a loira 
desposada do sol . .. 

- Chega, meu filho! .. • 
Maurício era coqueluche no 

Rio. Levou-me para sua c:isa, on
de jantei, o que não fazia há dias. 
Depois, deu-me um emprego na 
redação do Jornal do Brasil. quan
do o secretário da redação, o bom 
João Rito, confiou-me a coluna 
"Canhenho Fúnebre" . Função: 
apanhar os nomes dos mortos ncs 
cartórios e recolher dados sobre 
os cadáveres aoandonados, na 
morgue (ninguem dizia necroté
rio) para passivei identificação. 

Getúlio já governava, há 20 me
ses, quando estourou a Revoh.1ção 
de São Paulo, a 9 de julho de 
1932. A famigerada Policia Espe
cial varreu o povo a bala, em fren
te à Galeria Cruzeiro, dissolvendo 
uma ·passeata pró-São Paulo, com 
mortos e feridos. '/J: noite, no Pron
to-Socorro, Getúlio visitou os f e
ridos. 

Vi Getúlio Vargas pela primei
ra vez. Carrancudo, com as mãos 
para trás, dava demonstração ela• 

ra de que não aprovara o gesto 
de vandalismo do grupo do boné 
vermelho, atletas bem alimenta
dos e pagos para espancar o 
povo. 

SÃO PAULO 

São Paulo capitulou, incondicio
nalmente, a 29 de setembro. Os 
líderes gaúchos e mineiros que 
levaram Getúlio ao poder estavam 
divididos. Muitos apoiaram São 
Paulo, como João Neves, Raul 
Pilla, Borges de Medeiros. Foram 

Eurico Gaspar Outra depôs Ge
túlio, mas sempre foram amigos. 
Também Estillac Leal foi outro 
companheiro inseparável de Ge
túlio nas· lutas nacfonaJistas. No 
desterro, na fazenda ''Santos 
Reis", Getúlio Vargas recebia 
seus correligionários ~líticos 
com o tradicional churrasco e chi· 
marrão. Na briga de gaúchos quem 
sofre ó o boi • • • No Rio Grande 
do Sul as famílias Dorneles e os 
Vargas (Getúlio era Vargas por 
parte de pai e Oorneles por parte 
de mãe) brigaram por mais de 
meio século. 
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presos e desterrados. O velho 
Borges foi levado para Recife, de
pois de um estágio na ilha Rijo. 
Mais de 400 brasileiros, militares 
e civis, sobretudo, de São Paulo, 
foiam conduzidos para o exflio, 
em Portugal, deportados a bordo 
do "Siqueira Campos". 

A partir de setembro de 19j2, 
novos nomes surgiram no cená
rio, como os do general Pedro 
Aurélio de Góes Monteiro, Virgf
lio de Melo Franco, José A;berto, 
Francisco Campos, o "Chico 
Ciência", Antunes Maciel, Danton 
Coelho, José Carlos Machado, 
Gustavo Capanema, Fernando 
Costa, Batista Luzardo, general 
Valdomiro Lima, enquanto outros 
entravam em eclipse, como Adol
fo Bergamini, Lindolfo Color, Mau-
rício Cardoso etc. · 

A luta surda entre Flores da 
Cunha e o general Góes Montei
ro atingia o auge, com denúncias 
reciprocas ao Presidente Getúlio 
e este, de camarote, assistindo ao 
espetáculo. 

A VOLTA DOS EXILADOS 

A 3 de maio de 1933, foram rea
lizadas eleições para a nova As
sembléia Constituinte e - alguns 
interventores pretendiam lançar o 
nome de Oswaldo Aranha à Presi
dência da República, que seria 
eleito pela Assembléia Instalada 
a 10 de novembro, tendo Antônio 
Carlos Ribeiro de ~Andrade como 
Presidente. Os gaúchos continua
vam como gatos dentro de um 
saco. 

A Assembléia Constltulnte apro
vou a nova Carta Magna e elegeu 
Getúlio, Presidente da República, 
com 175 votos, contra 59 a Borges 
de Medeiros, já nos pagos. Nunca 
houve tanta futrica política no 
Brasil , quanto aos primeiros anos 
de Governo de Getúlio, depois de 
eleito em 1934. Era o despreparo 
dos homens para cargos que 
disputavam, usando de todos os 
processos, até a carta anônima, 
enfim, um triste espetáculo de de
gradação. 

Até hoje, não se, por quo e co
mo fui parar na cidade da San
tos, onde dirigi o "Jornal da Noi
te", do Mário Amazonas. Neste 
vespertino fiz tudo, Inclusive, 
aprendi a paginar. O movimento 
do porto obrigava o jornal a ter 
um repórter permanente no Cais, 
que informava a chegada de per
sonalidades importantes. 

- Amanhã desembarca o Júlio 
Prestes e na próxima semana pas
sa o Borges de Medeiros. 

Unicamente, pela minha função 
de diretor de redação ou coisa 
correspondente, fui entrevistá-los. 
Júlio Prestes era alto, forte, cora
do como um pimentão. Foi pro-
1undamente generoso para com 
o repórter provinciano, ajudan
do-o, com paciência e carinho, no 
roteiro da entrevista. Tirou foto
grafia- ao meu lado, num Impres
sionante contraste de alturas .. . 
Ele, quase dois metros, e eu, 
1,50m. 

Depois, foi o velho Borges me
tido num respeitável colete, gran-

• 

,. , . 

r 



' . 

- li' 

O Preeldent• da Repôbllca 

~. 
•' 

o 
j 
e, 

o 
,g 
o 

. . .. .. . .. .,,,,,, 
1&....._ __________________________ ___, 

Fac-símile do ato que nomeou Benjamim Vargas para Chefe 
de Polícia em substituição a João Alberto. Foi o pretexto ... 

des bigodes, desfigurado, com o 
rosto fortemente marcado pelo 
tempo. Ao sentir que o fotógrafo 
ia bater a chapa, chamou-me pa
ra seu lado. Os políticos do pas
sado eram bastante compreensí
veis para com os jovens da ;m
prensa. Havia exceções, como o 
ex-ministro Otávio Mangabeira, 
que tinha o rei na barriga, Era um 
frustrado Barão de Macaúbas. 
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OUTRO LEVANTE 

Três anos após o movimento ar
mado de São Paulo irrompeu a 
rebelião comunista, em 1925, sob 
a batuta da AI iança Nacional Li
bertadora. Getúlio esmagou-a a 
ferro e a fogo, metendo militares 
e civis na cadeia, com a natura
lidade de quem toma um ch!mar
rão. Jornalistas e escritores foram 

apontados como lideres da revol
ta e arrancados de suas casas, 
com selvageria de causar Inveja 
à Gestapo. Os anos de 1935 e 
1937, quando foi instituído o Es
tado Novo, devem ter sido os pio
res para Getúlio, ante as denún
cias e delações entre comp3ntiei
ros da vitoriosa Revolução de 
1930. A simples cronologia dos 
acontecimentos que antecederam 
o 10 de novembro de 1937. lida 
por um cidadão, mesmo apolítico, 
causa espanto. Hélio Silva, que 
não abandona o fato, fazendo his
tória séria com documentos, pres
tou um serviço à Nação, divu!gan
do ampla cronologia dos fatos 
ocorridos no chamado "Ciclo de 
Vargas'', Custa-se a acreditar que 
homens públicos, civis e militares, 
chegassem a tal ponto de ignomí
nia, acusando-se mutuamente, no 
supremo esforço para continua
rem nas graças do Presidente, vi
sando a direção geral da política 
no R. Grande do Sul e cargos ren
dosos. Ninguém escapou da intri
ga, nem mesmo as figuras vene
randas de Borges de Medeiros 3 

Raul Pilla. O próprio Oswaldo Ara
nha foi vítima, todavia, pode ser 
apresentado como um dos raros 
que não participaram da triste e 
humilhante tarefa. Os gaúchos, por 
temperamento, brigam pelo gosto 
da peleja. Não guardam rancor e 
fazem as pazes na primeira opor
tunidade. Um, porém, pagou caro. 
Foi Flores da Cunha que, envolvi
do numa suposta conspiração, 
procurou exílio no Uruguai, sen
do condenado à revelia pelo Tri
bunal de Segurança Nacion2I, ins
talado a 24 de outubro de 1936, 
com efeito retroativo, para julgar 
os comunistas de 1935. Flores foi 
condenado a um ano de orisão. 
Um caudilho do porte de FI. ,es 
da Cunha jamais aceitaria a ccn-

J dição de foragido da Justiça. Ru
mou para o Brasil e se apresen
tou às autoridades, sendo re,:-io
vido para a Ilha Grande. arde 
chegou sem as honras de gene-
ral-de-divisão, canceladas por Ge-
túlio, a 22 de novembro de 1937. 
Certa vez fui chamado ao gabi
nete do meu chefe Assis Chateau
briand e recebi uma ordem: 

- Vã, agora, ao Aeroporto San
tos-Dumont e embarque num 
avião da Aeronáutica que está à 
sua espera. Leve ao general Fio· 
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res da Cunha na Ilha Grande a 
notícia de que ele foi anistiado 
pelo Presidente Vargas. 

Era um anflbio, sob o comando 
do então major Francisco de As
sis Correa de Mello, mais conhe
cido por "Melo Maluco" pela sua 
extraordinária técnica em fazer 
acrobacias sobre a cidade. O ma
jor ficou no avião, na enseada do 
Abrahão, enquanto fui ao presf dio 
levar a boa notfcla ao ex-governa
dor gaúcho. Eis o caudilho à mi
nha frente. Cabeleira revolta, 
grandes costeletas e tufos de ca
belos saindo dos ouvidos. Lá es
tava o charuto, seu companheiro 
Inseparável. Vestia um pijama de 
seda, com listras azul e vermelha. 

- Que queres? Tu quem és? 
Identifiquei-me. 
- Pensei que era um tira! ... 
- Sou repórter dos "Associa-

dos" e vim a mando do dr. Assis 
comunicar que o senhor foi anis
tiado. 

- Quando foi isto? Já saiu no 
"Diário Oficial"? .... 

Flores da Cunha tinha uma ca
sa fora do presidio, com dois 
quartos, banheiro etc. Na sala, 
uma galinha chocava sobre uma 
poltrona. 

- Bate este retrato! Ê uma ave 
muito educada .. . 

Tomei chimarrão, dei as últimas 
novidades e fiz uma amizade que 
conservei até a sua morte. Era 
uma figura extraordinária. Um es
padachim com alma de poet2.. 

Passam os anos. O capitão Mel
lo, agora brigadeiro, faz parte do 
Alto Comando Revolucionário, en
quanto Ranieri Mazzilli represen
tava o papel de "Presidente". No 
dia 14 de abril de 1964, o meu 
amigo brigadeiro Franciscc Mello 
cassava meus direitos políticos 
por 10 anos. É a vida! 

ESTADO NOVO 

Veio o Estado Novo a 10 de no
vembro de 1937. Piquetes de ca
valaria fecharam o Senado e a Câ
mara Federal. Foi restabelecida a 
censura. O povo não tomou co
nhecimento de nada. Estava 
alheio a tudo. Fechar o Con9res· 
so Nacional não era novidade. 

Deodoro fez isto brincando. D. Pe
dro 1, por exemplo, dissolveu vá
rias vezes as Câmaras. Que teria 
levado o Presidente Getúlio a gol
pear a Democracia, em pleno de
senvolvimento no país? 

Falam no "Plano Cohen", des
coberto pelas autoridades. Era 
uma terrível conspiração que fu
zilaria meio mundo. Pior do que 
a noite de São Bartolomeu. Final
mente, o que era este famigera
do "Plano Cohen"? Uma chanta
gem. O então capitão intagralis
ta Olímpio Mourão Filho copiava 
um documento, numa sala do Es
tado-Maior do Exército, quando 
foi surpreendido pelo general 
Góes Monteiro. 

Anos depois, o general Ollm
pio Mourão Filho, já presidente do 
Supremo Tribunal Militar e o che
fe militar que iniciou a revolta 
contra o Presidente João Goulart, 
em 1964, declarou, publicamente, 
que o "Plano Cohen" era um re-
lato do que seria o Brasil sob a 
tutela comunista. Até parece uma 
peça de Shakespeare. O papelu- ;,~ 
cho foi levado a sério por conve
niência, e o general Góes Montei
ro, em depoimento que prestou a 
Lourival Coutinho, reconheceu a 
falsidade do "Plano Cohen", que 
serviu de justificativa para a im
plantação do Estado Novo. E, as

... - ... 

sim, rolaram por terra as candida
turas de Armando Salles de Oli
veira, pelo Partido Constituciona
lista de São Paulo, José Américo 
de Almeida, que parecia ter o ba
fejo do Catete (não tinha) e a de 
Pllnio Salgado, que apregoava o 
controle de um milhão de votos. 
Foi imposta nova Constitu1~:e, lo
go chamada de "Polaca". O úni
co ministro que recusou assiná-t3 
foi Odilon 3raga, da Agricultura, 
demitido , umariamente. JJ;. noite. 
pela ·•; c~a ao Brasil", Getúlio fa
lou .1 Nação, dizendo dos objeti
vos do "Estado Novo", uma mis
tura de democracia com nazismo 
e fascismo. Uma salada! Após a 
oração, aplaudida, incrível como 
pareça, por parlamentares que 
queriam salvar a pele, o Presiden

. - . .. .. ,...~_ : .. 
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te foi participar de um jantar, em 
Santa Teresa, oferecido em sua 
honra pelo embaixador Ramon 
Cárcano, da Argentina. Getúlio 

Getúlio fazia hipismo 
Do que gostava, por 
longas caminhada1> 
em "Santos Reis" 

: 



não fez maiores comentários e 
fleumaticamente fumando u~ 
legítimo Havan~, ficou até altas 
horas em companhia do diplo
mata. 

A nova Constituição previa um 
plebiscito. Este, porém, jamais fo
ra submetido ao veredicto oopular. 
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Se o Estado Novo trouxe :re:hor 
relacionamento do Eixo cem 0 
Brasil, o mesmo não ac.Jnteceu 
com os Estados Unidos e outros 
parsea, com guerra à vista, com a 
Alemanha. Começou, emao. a 
guerra fria internacional. 

O Brasil, em face das dif;culda-

des encontradas por parte dos 
Estad~s Unidos, comprou grande 
quantidade de material bélico à 
fábrica Krupp, da Alemanha, pa
gando todas mensalidades, da 
ordem de 320 mil libras. O material 
101 embarcado no navio "Siqueira 
Campos", que foi apreendido pe-

-

' 
• lo governo inglês. O " Fore1gn 

Office" ficou alheio aos apelos do 
Brasil , sendo necessária a interfe
rência dos Estados Unidos. Quem 
poderá afirmar que o embarque 
não foi denunciado pelos orópnos 
alemães, com o intuito de jogar 
o Brasi l contra a Inglaterra? Na 

guerra vale tudo. Ademais. no Bra
sil, a 5.ª coluna funcionava no 
próprio gabinete do embaixador 
Karl Ripper, - o mais atreviuo de 
todos os embaixadores alemães 
que já passaram pelo Brasil. Era 
de uma audácia invulgar. Protes
tou contra a nacionalização do 

ensino, no Aio Grande ào Sul, on
de populações inteiras só fala
vam o alemão. Escondeu na aua 
Embaixada muitos nazistas que 
participaram do assalto ao Palá
cio Guanabara e escaparam do 
fuzilamento sumário da Policia 
Especial. Recusou um .::onv,te do 

- 17 -



Todos os caricaturistas fizeram Getúlio fumando. Vê- se Vargas, com seu enorme chapéu, sobre a mesa, 
contemplando as torres de petróleo do Recôncavo Baiano, depois que ele revelou que 

o, BrasU tinha petróleo. Getúlio gostava de fazer viagens por via aérea. Ei-lo num helicóptero. 

.1 

"j 

ltamarati para participar de um 
banquete em homenagem ao 
chanceler do Chile. Foi um acér-
rimo inimigo de Oswaldo Aranha, 
que quase o surpreendeu num en
contro secreto com Getúlio, sain
do pelos fundos do gabinete. Isto 
está num despacho cifrado de 
Ritter para Berlim e consta do li
vro o "Ili Reich e o Brasil " , com 
documentos fornecidos pelo De
partamento de Estado dos EUA. 
Por que uma audiência tão con
fidencial? Getúlio chamou Ritter 
para dizer do desagrado do Go
verno pela sua presença no Bra
sil. 

Getúlio, em discurso às Forças 
Armadas, foi duro, ao declarar o 
direito de uma Nação adquirir on
de achasse conveniente o arma
mento de que necessita. 

A " Polaca" tinha um famigera
do artigo, o 177, através do qual 
o Presidente já, agora, Ditador, 
demitia, prendia e o TSN conde
nava meio mundo, atingindo as 

· Faculdades, a imprensa e o prq
prio ex-Congresso Nacional. c:oi 
a etapa negativa de Vargas. Da 
mesma maneira que a Aliança Na
cional Libertadora foi fechada, 
igual sorte teve a Ação lntegrali s-

; 

' 

ta Brasileira. O Brasil ficara livre 
dos extremistas. Puro engano! 

D. Alzira Vargas do Amaral Pei
xoto, no livro " Getúlio Vargas, 
meu Pai" , conta que convidou ele 
Pllnio Salgado para ministro da 
Educação, cujo primeiro ti!ular 
foi Chico Campos, notório precur
sor do fascismo, ao criar os Ca
m1sas-Cáqui, em Minas Gerais em 
1931 . Plínio não aceitou. No seu 
maquiavelismo, entretanto, Getúlio 
não chamou Prestes para embai
xador do Brasil em Moscou . .. O 
Estado Novo tinha como escudsi· 
ros os generais Eurico Gaspar 
Outra, almirante Aristides Gui
lhem e o dr. José Carlos de Ma· 
cedo Soares, respectivnmente, 
ministros da Guerra, Marinha e 
Justiça. Para cada Estado fci de
signado um executor do Estado 
de Guerra, de um modo geral, o 
próprio interventor. 

"PUTSCH " VERDE 

No Estado Novo, os comunistas 
bancaram o avestruz no deserto. 
Enterraram a cabeça na areia. Os 
galinhas-verdes aproveitaram o 
pouco do gás que ainda restava 
e atacaram o Palácio Guanaba
ra, na madrugada de 11 de maio 
de 1938, um "putsch" no melhor 
dos estilos das S.S. de Himmler. 
Os assaltantes envergando unifor
mes militares contaram com a 
traição do comandante da Guar
da. O que não estava previsto, po
rém, era a espantosa resistência 
do Presidente Vargas e sua famí
lia que, de revólver em punho, se 
defenderam. P:;agiram durante 
longas horas, enquanto, es·mnna
mente, não chegavam reto :çcj 
prometidos, várias ,ezes, pe!o er 
tão chefe de Polícia, capitão 
linto Müller. Foi uma luta ér 
Revólveres e pistolas, manej is 
por primários, contra metral ' ~o
ras dirigidas por profiss11 . . ,ais. 
Quanto aos fascistas já estavam 
em debandada, procurando fugir 
pelos fundos, tentando alcançar 
os muros do Fluminense e as fral
das do morro do Novo Mundo, 
chegaram os reforços com um 
atraso de quatro horas. Aí foi a 
matança. 
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FALSO PP.ETEXTO 

O Estado Novo durou até 29 de 
outubro de 1945. E, também para 
seu epílogo, teve justificativa, tal 
qual o "Plano Cohen", para insti
tuir o regime. Getúlio nomeara o 
irmão Benjamim para chefe de 
Policia, em substituição a João Al
berto. Um Ditador que governou 
com amplos poderes, demitiu e 
nomeou altas patentes das For
ças Armadas, a seu bel-prazer, 
não podia nomear um cidadão pa
ra um cargo de segundo escalão! 

Com o regresso da Força Expe
dicionária Brasileira da Itália, au
reolada pela glória e ante a der
rocada do nazismo, não havia 
mais lugar para qualquer tipo de 
ditadura, principalmente no Bra
sil, bafejado com os sopros demo
cráticos dos Estados Unidos, com 
a vinda de emissários especiais. 

Nomeasse ou não o irmão "Bei
jo", Getúlio cairia. "Beijo" foi o 
pretexto. O motivo foi o "Quere
mismo", movimento popular que 
queria o continuísmo, isto á, Ge
túlio por tempo indeterminado. 
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A morte no Catete 
72 horas depois de Getúlio ter 

sido deposto, cheguei , como 
enviado especial dos " Diários As . 
sooiados", à Fazenda Santos Reis, 

-~ na fronteira com a Argentina, com 
objetivo ae escrever reportagens 
sobre às primeiros dias do ex-Di
tador, em suas férias forçadas. 

Em São Borja, onde pernoitel, 
• fui procurado pelo corresponden

., ... )e de "O Jornal" que, apreensivo, 
rr . revelou Q estado de prevenção de 
~ Getúlio contra Assis Chateau
~' briand. Não dei maior importância 

à advertência: 
.. - O problema é deles. Não 

. ·.l'-tenho nada com o peixe. 
A fazenda fica a 25 quilôme

... i tros da cidade. São Borja - co
,..; mo os outros núcleos fundados 

pelos jesu!tas - faz parte do cha
mado Sete Povos das Missões Je
suítas, não é uma grande cidade, 
embora a área missioneira abran
ja cerca de dois terços do territó
rio gaúcho. 

Acostumado com as casas 
grandes dos plantadores de café 
e cana-de-açúcar, no Interior de 
São Paulo e Pernambuco, saben
do-se que Santos Reis é proprie · 
dade de um hon-.em que governou 
o Brasil, durante 15 anos, sente
se, à primeira vista, um impacto 
que atinga as ralas do inacreditá
vel. Casa simples, sem ostentação. 

Forma-se um grupo de foras
teiros no terreiro. Fico a pensar 
a maneira de tratar o dono da 
casa. 

- ? r e s i d e n te? Ex-Presi-
dente? 

Prefiro Q mais prático: 
- Dr. Getúlio. 
Ei-lo chegando do campo, em 

companhia do "Tenente" Gregó
rio Fortunato, o "Anjo Negro", de
pois o "Anjo do Diabo". Pela ma
nhã estivera no Cemitério, em vi
sita ao túmulo dos seus pais. Vi
nha de culote, botas e paletó. Sal
ta, lépido e fagueiro, do cavalo e 
vai direto aq grupo, quando são 
feitas as SP.resentações de praxe. 
Chega a minha vez. 

- E ~u. quem és? 
- Repórter dos "Diários As-

sociados". 
E com sarcasmo: 
- Quem é o dono? ... 

Getúlio e seu inseparável charuto, ao lado de João Cáfé Filho e 
de Lourival Fontes. Café foi contra Getúlio e Lourival morreu pobre. 



- Dr. Assis Chateaubnand. 
- Te1.1 nome? 
- Edmar Morei. 
- Foste tu que ajudaste J 

descer os tanques contra o Go
verno. 

Estourou uma gargalhada e 
liguei os fatos. O "Diário da Noi
te" publicou longa reportagem so
bre a queda de Getúlio, assinada 
por mim e certamente, lida por 
Getúlio Va•gas, ainda no Palácio 
Guanabard. 

O ambiê ·te não d dos melho
res. Veio ,1 bomba do chimarrão 
e não a rec~bi para sugar. Há um 
vaivém na casa e surge o filho 
de Getúlio, o Manoel Antônio, o 
"Maneco", na intimidade. Não te
ve meias-palavras ao colocar a 
mão sobre meu ombro. 

- Isto aqui é uma casa de 
família. Diga Isto ao Chateau
briand. Retire-se, por tavor. 

Faltava, porém, para comple
tar a paisagem fronteiriça, a figu
ra do capataz. Eis, à minha fren
te, o famigerado "Tenente" Gre
gório Fortunato. Suas palavras sãc 
rápidas e curtas: 

- Com vocês só a Thomp· 
sonf (para os leigos Thompson é 
a marca da uma metralhadoraj. 

Gaúcho" como foi chamado por 
certa imprensa. 

Tinh9 razão o co;responden
te de "O .;ornai", Getúlio e Cha · 
teaubriand tinha'11 brigado e os 
tanques do 9cneral Alcio Souto 
que fizeran, a procissão de 29 de 
outubro, não deram tempo para 
que os dois fizessem as pazes! Pe
guei a sobra. 

Volto a Porto Alegre, com o 
pé na tábua, e publico no "Diário 
de Notícias" ("Diários Associa
dos") a reportagem sobre o que 
ocorreu em Santos Reis. O titule 
não é meu. 

- Getúlio expulsa repórter! 
Esmagado o "Queremismo", 

conduzido com ingenuidade e im
prudência pelo comerciante pau
lista Hugo Borghi, cresceram as 
candidaturas do general Eurico 
Gaspar Outra, brigadeiro Eduardo 
Gomes e do engenheiro Yedo 
Fiúza, num clima de intranqüilida
de, ante a falta de autoridade dq 
Presidente da República, em exer
cf cto, 'o ministro José Unhares, 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

Dia de osplendor no catete. 

Contemplo o preto. Culote 
desabotoado, alparcatas, camisa 
esporte e uma faca de churrasco 
na cintura. Aquilo não era gente. 
Era uma i)antera negra que, anqs 
depois, leva o Patrão ao desespe
ro. Na "erdade, foi o menos cul
pado pelo crime da Taneleros. 
Os responsáveis foram am •A'
ow• ..,. __ , .. ,muam um boçal num 

Getúlio, de São Borja, coman
dou i eleição de 1945, com a pre
ser 1 dos comunistas, anistiados 
em 945. Apoiou publicamente o 
norr; do general Gaspar Outra, 
que 1eve os votos do PSD e 
0TB, pa•tidos fundados pelo 
próprio Yargas. Venceu o general 
em disparada, na eleição de 2 de 
dezembro, com 3.250.000 votos, 
enquanto o brigadeiro Eduardo 
CíOmes conseguiJJ um melancóli-

A posse de Getúllo Vargas, como 
Presidente eleito pelo povo, 

em 1951. Getúlio ao lado 

herói, condecorando-o como se 
fosse, realmente, um homem dfg. 
no. Titar:Jr,1-nQ da sarjeta e ofe
recer3'" 1iplomas e medalhas. 
Até i~enso defumava o "~bano 
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co segundo lugar, com 2.040.000 
votos, quando a sua vitória era 
considerada indiscutível. Fiúza 
teve 600.ono d poucos votos. 

No Con~resso Naciona1, te
chaco desde 1937. o PSD obte-

de sua esposa, D. Oarcy, e de 
Herbert Moses, o 

incansával Presidente da ABf. 
Getúlio cumprimentado 

por Dom Cario Chiaria, Núncio 
Apostólico no BrasiJ. auatro 

8Jlo:s dapof•, do mesmo Palácio 
do catete, sara morto. 

Estava na História. 



ve 151 cadeiras; UON, n; o 
PTB 22 e o PCB 14 e um sa
nador, no caso, Luiz Carlos Pres
tes, preso por Vargas, durante 10 
anos, e seu aliado no "Queremis
mo". 

Getúlio, por sua vez-, foi elei
to sen.c1dor pelo Rio Grande do Sul 
e S~o Paulo e deputado Federal 
em sete Qutros Estados. 

Não estava morto. Pelo con
trário. Muito vivo. 

Outra fez um governo forte. 
Fechou Q Partido Comunista aca
bou com a tavolagem, criou o Pla
no Salte, Eisenhower esteve no 
Brasil e Otávio Mangabeira, su
premo líder da UON, num gesto 
de profundo servilismo, beijou as 
mãos do general norte-americano, 
pela sua a1uda em favor da rede
mocratização do Brasil, Iniciada 
com os tanques na tarde de 29 de 
outubro de 1945 . . • 

Outra go.vernava e Getúlio, no 
seu retiro, cuidava de fortalecer 
o seu PTB e, por tabela, o PSD, 
com os olhos fites nas elelçõAs 
para governadores. Mas houve· 

Ao aJto, Gregório FortunJIO, 
o negro que traiu a •. 

confiança do Presidente, 
arrastando-o à 

desgraça. Gregório ajuda Getúlio 
• descer do cano. 

uma pedra no caminho. O general 
Outra fechqu o PCB. 

Ho.uve fraude na eleição que 
deu a vitória ao general Eurico 
Gaspar Outra? 

Não. O voto foi secreto e as 
mulheres votaram, peta primeira 
vez. Duas inovações trazidas no 
bojo da Revolução de 1930. Aca
bou-se o vQto de cabresto e a mu
lher deixou de ser pária. l de jus
tiça ressaltar que, no fim do go
verno Outra, o Brasil ostentava 
apreciável índice de crescimento 
econômico, embora o Plano Sal
te tivesse fracassado, em parte. Os 
transportes, principalmente o ma
rítimo, quase entraram em colap
so. Basta saber que os submari
nos alemães destruíram 31 navios 
da nossa outrora pobre Marinha 
Mercante, num total de 117.530 to
neladas. A declaração de guerra 
do Brasil à Alemanha e Itália (o 
Japão foi excluído) foi feita por 
Getúlio a 22 de agosto de 1942 e 
o Governo enviou um contingente 
de 25 mil homens à Itália, onde 
conquistou vitórias. 

Roosevelt, empolgado pelos 
feitos dos aviadores brasileiros, 
agora, sob o estandarte do Minis
tério da Aeronáutica, fundado por 
Getúlio a 1.0 de junho de 1941, foi 
claro : 

"- O valor e a perí ela dos 
elementos da FAB que tomaram 
parte nos bem sucedidos contra
ataques a submarinos inimigos, 
levados a efeito ao longo das cos
tas do Brasil, estão acima de qual
quer elogio". 

Vários corsários foram afun
dados no litoral brasileiro, lnclu
sive um, em Cabo Frio, entretan
to o povo não soube de nada. A 
censura nãQ permitiu, por motivo 
de segurança nacional. Esta mes
ma censura. exercida por um re
butalho. saído do esgoto social, 
aproveitava-se do estado de amer
gência e impedia que fosse divul
gado o atropelamento da domés
tica de um oficial de Gabinete do 
ministro do Trabalho. 

Borba Tourinho, secretário da 
"Agência Meridional", guardou, 
por algum tempo, um caderno com 
centenas de notas proibidas pela 
censura, a grande maioria de ori
gem doméstica. A censura, em úl
tima análise, priva o Governo de 
saber a verdade dos fatos graves 
cometidos por seus auxiliares da 
confiança e, também, para enco
brir episódios da copa e cozinha. 

45, NO RIO 

Jayme Carneiro Leão de Vas
concelos era fora de série. Como 
banqueiro foi à garra, por acredi
tar nos amigos. Como -deputado 
federal, dava todos os subsídios 
aos flagelados. Sua casa, na Rua 
Sen. Correa, 35, em Laranjeiras 
funcionava como um perfeih.> 

· Quartel General de próceres da 
política. Meu amigo e protetor, a 
partir do Estado Novo, passei a 
freqüentar sua residência. Prive i 
da intimidnde dos gaúchos Mau
rício Cardoso, antigo ministro da 
Justiça e tragicamente desapare
cido num desastre de avião, em 
Santos, ejJl maio de 1938; Lindol
fo Colar, primeiro ministro do Tra
balho da Revolução; generais Pe
dro e lsmar de Góes Monteiro, 
deputado Djalma Pinheiro Cha
gas, o inconfundível Virgílio do 
Melo Franco e, por fim, o general 
Álvaro Mariante, já andando co r., 
dificuldade. Depois do jogo, sem
pre no sábado à tarde, eu, é cla
ro, não participava do jogo, havia 
o tradicional jantar: pernil assado, 
com arroz e feijão. No intervalo, 
Maurício Cardoso, tipo de índio, 
chamava o garçom Oscar_ para a 
queda de braço. Perdia sempre. 

Do convívio com a gente gaú
cha, na c1sa dos Vasconcelo;;, 
senti meihor o quanto a gente nas
cida nos Pampas é generosa. 

Chatecubriand disse cen3 
vez: 

- O gaúcho tem o dom su
blime de saber perdoar! 

Assis Chateaubriand falava 
de cadeira. Quantas vezes brigQ_u 
e fez as pazes com Getúlio? Não 
estranhava, portanto, o pedido de 
Lutero VarQas, presidente do Di
retório da Guanabara do PTB, pa
ra ir ao 3eu encontro. 

Convidou-me para participar 
da chapa do PTB nas eleições 
para vereadores em 1950 ou 1951 . 

Narrei o episódio de Santos 
Reis, que não merecia maior aten
ção por parte de Lutero. Veio a 
convenção do PTB. Dos 89 votos 
tive 87, todavia, como fracassasse 
o apoio que esperava de certo 
grupo de iriocentes-útels e socia
listas, escrevi uma carta pedindo 
cancelar meu nome na chapa. Es
te -detalhe mostra que os Vargas 
não guardam ódio. Era comum Ge
túlio unir para destruir e desunir 
para unir. Gostava juntar força 
com seus ex-inimigos. õdio, ran-

cor, nunca. Daí, sua frase que fez 
escola: 

- Só Q amor constrói para a 
eternidade. 

A VOLTA 

Getúlio pouco saiu das fa
zendas Santos Reis e ltu embora 
tivesse passe livre. Em 1941, co
mo sucessor de Alcântara Macha
do, apresentando os volumes de 
"A Nova Política do Brasil" foi 
eleito para a cadeira número 37 
da Academia Brasileira de Letras 
de que é patrono o poeta e juris
ta inconfidente Thomaz Antônio 
Gonzaga. Assistia, raramente à:. 
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sessões das quintas-feiras, quan-
do participava do chá dos acadê
micos. Da deposição de 29 de 
agosto de 1945, Glauco Carneiro 
registra aste diálogo que é defi
nitivo: 

- "Agamenon Magalhães, 
ministro da Justiça, foi, então, In
cumbido de voltar à presença de 
Vargas acompanhado do general 
Osvaldo Cordeiro de Faria, para 
ambos darem a notícia de seu 
afastamento da chefia do Gover
no. Cordeiro foi Incisivo: 

"V. Excia. está deposto". Var
gas perguntou: ''Terei 48 horas 
para deixar este Palácio?" "Sim" 
- rêspondeu o militar. - "Pro
curaremos cercá-lo de todas as 
garantias". "Bem, então, vou dor
mir ... " 

Com ,3ssas palavras, o ex-di
tador volt:>u para junto dos seu-3 
dizendo, apenas, que deixara a 
Presidência. Todos se levantaràm 
de uma só vez: O. Darcy Sarma
nho Vargas, sua esposa, que se 
manteve 'calma, comentou~ "Foi 
melhor assim; cuidaremos de nos
sa familia, de nossa casa, e vive
remos tranqüilos. Você poderá 
tratar de sua saúde. Eu cuidarei 
dos meus netos. Afinal de contas, 
não perdemos muito ... " Pensati
vo, ele disse: 

- "Eu não queria sair assim". 

A VOLTA 

Getúlio ficou na fazenda, cui
dando do gado. Seus porta-vozes 
eram Samuel Wainer, dos "Diários 
Associados", com carta branca de 
Chateaubriand, de pazes feitas 
com Getúlio, e Danton Coelho, no 
Congresso Nacional. Surgiram as 
candidaturas do brigadeiro [;duar-

do Gomes, herói dos 18 do Forte, 
derrotado na eleição anterior e a 
'de Cristiano Machado, o primeiro 
pela UDN, apoiado pelos inte
gralistas e o último pelo PSD, 
que mentia quando declarava que 
Cristiano era seu candidato. Ge
túlio, em entrevista concedida em 
1948, declarou que não seria can
didato, todavia, envolvido por 
acontecimentos imprevistos e re
cebendo apelos de centenas de 
sindicatos, repetiu D. Pedro 1, e 
'disse - Fico. 

O PTB era a grande força, 
maior ainda quando teve o apoio 
do PSP, de Adhemar de Barros. 
Estavam lançados os alicerces do 
Populismo. ·Isto a 16 de junho. O 
vice era João Café Filho, que ini
ciava, com sucesso, a escalada da 
traição. 

O PSD deixou Cristiano à 
própria sorte e, por detrás dos pa
nos, apoiou Vargas. Resultado das 
eleições de 3 de outubro. de 1950. 

- Getúlio: 3.849.040 voto3 
ou seja 48, 7% da votação total. 
Eduardo Gomes, como sempre, no 
segundo lugar, com 2.342.384 su
frágios, Cristiano com 21 ,5% ou 
1.679.193. A Guanabara, conside
rada o maior foco intelectual an
tigetulista, pela ação da UDN 
e jornais 3 seu serviço, deu . .. . 
378.015 vo~os a Getúlio contra .. 
169.263 a Eduardo Gomes, menos 
da metade. A posse foi a 31 de 
janeiro de 1951 e ao receber a fai~ 
xa presidencial das mãos do ge
neral Eurico Gaspar Outra, um dos 
responsáveis pelo golpe· de 29 de 
outubro de 1945, fez um elogio pú
blico ao seu antigo ministro da 
Guerra, sustentáculo do Estado 
Novo. 

Chegou a hora de fazer com
pensações, conforme a combina
ção com os líderes do PSD, 
PTB e PSP, o último, uma es
pécie de propriedade privada de 
Adhemar de Barros. O PSD ficou 
com as pastas da Fazenda, Rela
ções Exteriores, Justiça, Educa
ção e Saúde, o PTB com a peça 
principal : Trabalho. O PSP agar
rou-se, de unhas e dentes, onde 
havia dinneiro: Viação e Obras 
Públicas e o Banco do Brasil. 
João Cleofas, da UDN, de lam
buja, ganhou a pasta da Agricul: 
tura. Para ministro da Guerra fo1 
escolhido o general Estillac Lea_l, 
revolucionário histórico. O almi
rante Renato Guilhobel ficou na 
Marinha e ao brigadeiro Nero Mou-

- 25 -



ra foi cor,fiado o Ministério da 
Aeronáutica. 

Getúlio era outro. Beirava os 
70 anos a não tinha mais aquela 
:abulosa rP.sistência física natu
ral dos 5~. NãQ trazia vingança, 
todavia, a alma estava amargura
da por tantas dissabores. Seu pla
no de govarno era nitidamente na
cionalista e, para isto, contava 
com o braço forte do general Es
tillac Leal, ministro da Guerra. O 
operariado começou a cobrar ?.S 

reivindicações prometidas na cam
panha eleitoral. As classes libe
rais tinham novos conceitos e os 
militares participavam dos anseios 
do povo, sobretudo, das dificulda
des de vida. Determinada impren
sa pedia vantagens e segurança 
para o cãpital estrangeiro, ausen
te num país subdesenvolvido e a 
sidttrúrgica nacional era sabota
da. O Conselho Nacional do Pe
tróleo e outros órgãos de defesa 
das riquezas nacionais eram os 
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alvos prediletos dos ataques dos 
que não aceitavam as medidas 
nacionalistas, iniciadas no tempo 
da Ditadura, com o Conselho Na
cional do Petróleo, estabelecido 
em 1938. Em face de um acordv 
do Brasil com os Estados Unidos 
foi instalado, em 1952, o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Eco
nômico e f-Jorácio Lafer anuncia
va um plano qüinqüenal que exi
gia um bilhão de dólares. Vargas 
adotou uma polítlca cambial mai '> 
flexível, aliviando as exportações. 
Usava frequentemente as expres
sões "espoliação" e "a luta do 
Brasil contra trustes internacio
nais que queriam despojá-lo". 

De um lado, os nacionalistas 
e do outro os entreguistas. Não 
havia meio-termo. A patriótica lei 
que impunha um limite de 10% 
para a remessa de luc~os extraor · 
dinários para o estrangeiro tev'; 
efeito de uma bomba. Foram co
nhecidas remessas de lucros da 

• 

ordem de 500% e fraudes consta
tadas de mais de 100 milhões d~ 
dólares por ano. As companhias 
de gasolind iniciaram um boicoto, 
conseguindo que os Estados Uni
dos comprassem menos café, nos
so principal produto de exporta
ção, desequilibrando a balança 
econômica. 

Em agosto de 1954 o Brasil 
exportou, :;penas, 145.000 sacas 
de café. faturando 14 milhões de 
dólares, contra 860.000 sacas, no 
valor de 66 milhões de dólares, na 
mesma época, no ano anterior. A 
Petrobrás, criada a 3 de outubro 
de 1953, "::stabelecendo o mono
pólio estatal para a pesquisa de 
petróleo. causou verdadeiro impac
to nos Estados Unidos e isto não 
esconde Thomaz Skipmore, pro
fessor da Universidade de Wiscon
sin, no livro "De Getúlio a Casta
lo Branco'· à página 153: 

" A política petrolífera de Var 
gas tornara ainda mais dramát;-

cas as atitudes diversas do Brasil 
e dos Estados Unidos com relação 
ao desenvolvimento econômico. 
A campa,:ha fortemente emocio
nal que navia cercado os esfor
ços de Vargas em favor da lei da 
Petrobrás chocou e aborreceu 
muitos homens de negócios e 
banqueirv3 americanos, que en · 
caravam a criação do monopólio 
petrolífero estatal como o triun-
fo do radicalismo irresponsável" 

O aumento do salário-mínimo 
em 100% - de Cr$ 1.200,00 para 
Cr$ 2.400.00 - foi outra bomba. 
Comércio e indústria bateram às 
portas dQ Supremo Tribunal Fe
deral ped:ndo a anulação da lei, 
que custou a demissão de João 
Goulart, d 0 Ministério do Traba
lho e que substituira Danton 
Coelho. 

, , Apareceu o célebre Manifes-
' to dos Coronéis. Fechava-se o cer

co. João t leves da Fontoura, que 
nunca perdoou Getúlio por não lhe 
ter passado o governo gaúcho, 
em 1930, pois era o vice, antigo 
ministro das Relações Exteriores, 
de 1951 a 1953, denunciou que 
Vargas negociara, secretamente, 
um acordo com Perón e o Chile 
a fim de ser formado o grupo 
ABC contra os Estados Unidos. 
Aqui um detalhe esclarecedor. 
João Nev~s era advogado da 
Standard Oil. Estillac Leal, que to
ra do Ministério da Guerra, desde 
1952, já substituído pelo general 
Espírito Santo Cardoso, era uma 
força vigilante nacional ista. Que
rendo dar uma demonstração de 
força da ala nacionalista das For
ças Armaaas, candidatou-se à 
reeleição da presidência do Clu
be Militar, tendo como companhei
ro de chap3 o general Horta Bar
bosa, figura de proa na luta pela 
criação da Petrobrás e o primeiro 
presidente do CNP. O resultado 
foi amargo. Estillac foi derrotado 
pela opos ição. Teve 4.489 votos 
contra 8.288 dados aos generais 
Etchegoyen e Nélson de Melo, ofi-

• ciais, ambcs, também, com bri
lhante passado revolucionário, 
porém, contra a linha de Estillac. 

Apertava-se o cerco ao Presi
dente Getúlio Vargas, eleito com 
mais de 3.800.000 votos. Mudou 
vários ministros, continuou alvo 
de duras campanhas e revelou que 
existiam sérias dificuldades exte
riores em~avando projetos indus
t.-iais brasileiros. 

A oposição ganhava terreno. 
A UDN atraía os partidos Repu · 

Getúlio, com Lucas Garcéz, que 
foi governador de São 
Paulo. Aparece João Café Filho, 
seu Vice, que confabulava 
com os conspiradores em 1954, 
enquanto Vargas se debatia 
numa crise político-militar sem 
precedentes. Vê-se, também, a sua 
querida filha Alzirinha, com 
o pai. Os dois se completavam. 
Eram conselheiros e confitlentes 
ao mesmo tempo. E, finalmente, 
o seu braco forte nas lutas 
nacionalist3s, o general Estilfac 
Leal, mini!,tro da Guerra, 
derrotado no Clube Militar,
quando buscava a reeleiçãéf. 
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blicanos e·1.ibertador, Oemocrata
Cristão, minúsculos como colé
gios eleito;ais, porém, gozando de 
respeitabiiidade, ante os nomes 
dos seus dirigentes, inclusive, 
Raul Pilla. 

O Presidente retomou sua 
veia oratória, lembrando o episó
dio de recepção a Afonsõ Pena, 
em Porto Alegre, em 1906, quan
do o governo alijou os estudantes 
do programa oficial. Os acadêmi
cos fizernrn uma homenagem ao 
Presidente que substituía Rodri
gues Alves e Getúlio foi orador. 
dizendo: 

"Não tendo sido possível à 
mocidade ir ao encontro de Voss~ 
Excelência, para lhe dar as boas
vindas, sejam-nos dados agora es· 
se prazer e essa honra, sob a 
cúpula azulada do céu, no anfi
teatro da Natureza, arena mesmo 
mais própria para aqueles que, 
como a mocidade, querem se ini
ciar na vida propugnada pela li
vre manifestação do pensamento!" 

Getúlio Vargas enfrentava os 
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agentes dos trustes em discursos 
memoráveis, denunciando mano
bras escusas. Não tinha meias-pa
lavras. Atacava os problemas de 
frente. A UON tentava o im
peachment, esmagado, pela maio
ria do PSD e PTB. Em Petrópo
lis, ao decretar o aumento de . . 
100% do salário-mínimo foi inci
sivo: 

- "É pelo voto que podeis 
não só defender os. vossos inte
resses, como influir nos próprios 
destinos da Nação. Como cida
dãos, a vossa vontade pesará na5 
urnas. Como classe, podeis im· 
primir ao vosso sufrágio a forç.:i 
decisória do número. Constituis a 
maioria. Hoje estais com o Gover
no. Amanhã sereis o Governo". 

Pediu apoio ao Congresso 
Nacional para a imediata aprova
ção da Eletrobrás, citando os re
sultados positivos da Hidrelétri· 
ca de São Francisco, fundamen
tal na ressurreição do nordeste. 
Aconteceu o imprevisto. Gregório 
Fortunato, insuflado por políticos 

~ 
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que bajulavam Vargas, Insinuara 
liquidar Carlos Lacerda, diretor da 
"Tribuna da Imprensa", e que era 
o centrQ da opQsição e conspira
ção, com o beneplácito do vice 
Café Filho, de há muito no esque · 
ma golpista da UDN. 

No dia 5 de agosto de 1954, 
ocorreu o crime brutal. Capangas 
de Gregório, todos da Guarda 
Pessoal de Getúlio, atiraram no 
jornalista, ferindo-o. Uma das ba
las atingiu o major da Aeronáuti
ca Rubens Florentino Vaz, que es
tava ao lado de Lacerda, tendo 
morte instantânea. Sérgio, o filho 
de Carlos, saiu ileso. O Preside!" · 
te, informadQ da confissão de Gre
gório, depois de negar o fato ao 
Chefe da Nação e ante o encon
tro de documentos compromete- , 
dores nos aposentos do capataz 
de São 80rja, teve esta frase: 

- Tenho a impressão de me 
encontrar sobre um mar de tama. 

Tinha início a grande tragé
dia. Sucedlãm-se reuniões e a pri
são da quadrilha de assassinos, 

--:-r, 
1 
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Getúlio, morto ainda, no leito, o 
Palácio do Catete, vendo-se 
o furo provocado pela 
bala. Aparece o 
pijama chamuscado pela pólvora 
à altura do coração. 
Ourante horas o povo esperou 
pela saída do enterro, 
conduzindD o ataúde nos braços. 
Os técnicos policiais 
constataram o suicídio nos 
mínimos detalhes, o que não 
impediu que o historiador 
Augusto Lima Júnior criasse uma 
história fantástica de que 
Vargas fora assassinado. Essa 
hipótese foi totalmente 
destruída pef os familiares e 
pessoas que afluíram ao quarto 
de Vargas, quando ouviram • 
o tiro. O Vice Café Filho, porem. 
fez susoense ••• 
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que vivia nos porões do Catete. 
Não era um mar de lama. Era um 
esgoto. Pedem a renúncia de Var
gas e Café Filho, numa manobra 
suja, discursa no Congresso Na
cional e Jiz ter aconselhado Ge· 
túlio a renunciar e ele próprio o 
acompanharia. Pura chantagem. 
Café Filho sabia, de antemão, que 
Getúlio não era homem para re
nunciar. Mas Vargas foi categó
rico: 

- Daqui só saio morto! 

A cris~ atinge o auge, com o 
Manifesto dos Brigadeiros, logo 
apoiado por generais e almiran
tes. Era o fim. Getúlio convoca o 
Ministério às 2 horas da madruga
da. Falam os ministros e fica de
cidido que o Presidente pediria li-
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cença, sendo redigida uma nota 
oficial, que foi apresentada a Var
gas nos seus aposentos. No Hotel 
Serrador, Café Filho confabulava 
com os conspiradores. A reunião 
foi encerrada às 4, 15 horas e, co
mo não fcsse resolvido nada de 
concreto, Getúlio falou: 

- "Se os insubordinados 
quiserem impor a violência e che
garem até Q Catete, levarão, ape
nas, o meu cadáver". 

Um detalhe: Getúlio não re
correu ao estado de Sítio nem à 
censura. 

Recolheu-se aos aposentos e 
às 8 hora<, foi acordado pelo ir
mão Benjamin que transmitiu um 
recado do Quartel General : 

. ,• ~ 

- "O Presidente não voltará. 
Está deposto". 

Era o que informava o gene
ral Zenóbio da Costa, ministro da 
Guerra, atr3vés de um porta-voz. 

Vargas fingiu que ia dormir. 
8,35. Um tiro ecQou nos seus apo
sentos. Estava morto o Presidente, 
com um~ bala no coração. Sobre 
uma mesinha, o preâmbulo da 
Carta-Testamento: 

- A sanha dos meus inimi- , 
gos, deixo o legado de minha 
morte. 

Os jornais dão edições ex
traordinár!as divulgando o do· 
cumento. A cópia ficara com Jan
go e o texto é muito conheci~o 
pelo povo brasileiro. O corpo a1n-

-- ------
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A tragédia de 24 de agosto de 
1954. Getúlio está morto 
e o povo, em prantos, • . 
desfilou diante do ataude. Mais 
de 2.000 socorros médicos 
foram presta.dos. 
Mulheres desmafaram e os 
homens não continham · 
as légrfmas. O mundo político 
visitou o esquife. Juscelino 
Kubitschek foi ver o 
corpo de Vargas. Durante 18 
horas, o povo não saf u 
das ruas adf acentes ao Pai ácfo 
do Catete, esperando pela 
saf da do c:.orteJo. . • 



Todo ~ Rio Grande do Sul chorou 
a morte do seu filho. 

Milhares de forasteiros afluíram 
a São Borja. O corpo chegou 

num avião da "Cruzeiro 
do Sul", uma vez que a famíl:a 

não aceitou um aparelho 
oficial. O ataúde foi conduzido 

nos braços da multidão, que 

cantava o Hino Naciomir. 
Aparece, precedendo o cortejo, 
o seu fiel e bravo ministro da 

Justiça, Tancredo Neves, 
em cujos braços ele .morre11. 

João Goulart, de braço dado com 

Tancredo, acompanha o 
enterro. No jazigo da família 

Vargas já estavam os pais 

da Getúlio. ! chegada a 
hora do sepultamento. Junto do 

caixão aparecem a esposa 
O. Oarcy Sarmanho Vargas, 

os filhos Alzira Vargas do Amaral 
Peixoto e Lutero. Jamais o 

túmulo de Vargas deixou de ser 

visitado por gaúchos de 
todos os recantos de sua terra. 

Há sempre ali flores. O 
túmulo é muito simples, como 

foi toda a vida de Getúlio. 
Todos os anos, nos dias 19 de 

abril e 24 de agosto, que 
lembram o nascimento e a morte 

de Getúlio Domeles Vargas, 

seu mausoléu amanhece 
coberto de rosas e veras. Varg~s 

deu tudo à Igreja e foi até 
o discreto aliado de D. Lulsinha 

Aranha, mãe dos Aranhas, 
na luta contra o divórcio. Getúlio 

morr~u endividado. Só ao 
Banco da Província do Rio Grande 

do Sul devia 1 milhão, 536 mil 
e 615 cruzeiros, fora os 

respectivos juros e moratória. 
A viagem que O. Darcy 

empreendeu à Europa, em 1952, 
foi custeada pelo Presidente, 

despesas feitas através 
de um crediário. Pagava Imposto 

de Renda, em prestações. 
Morreu pobre e honrado. 



- . 
Palácio do Catete 8 Café Filho no
meava os primeiros ministros re
conhecidamente antigetulista; à 
frente o brigadeiro Eduardo Go
m7S, com os quais confabulara na 
crrse. Já era um pavão, com as 
penas brilhando com óleo de pe
roba. 

Alguem já notou que falta urNt 
grande estátua de Getúlio Dorne
les Vargas. O episódio aplica-se 
àquele viandant&, em Roma, que 
buscava uma estátua de Tibério 
Simprônio Graccho: 

- Se buscas um monumen
to, olha em torno! 

Getúlio está presente nos vo· 
tos secreto e feminino, nas leis 
que elevaiam o trabalhador à con
dição condigna de um ser huma
~o, nos Institutos de Aposentado· 
nas e Pensões que constituem o 
INPS, na declaração de guerra 
a Hitler f\ seus asseclas, no 
Dasp, que acabou com o pistolão 
nos Institutos de Ressegures, Ma~ 
te, Sal, Açt•car e do Alcool, Café, 
Arro~, na Siderúrgica, que abri•J 
camrnh~s à indústria pesada, Ban
co Nacional do Desenvolvimento 
Econômicc, Cia . de Alcalis, Fábri
ca Nacionai de Motores, Banco Ja 
Am~ô~1a, IBGE. Criou a Legião 
Brasileira de Assistência mantida 
com o i_mposto de 0,5% 'pago pe
r., comercio e a indústria, entre· 
gando-a a direção de sua esposa 
j, Darcy Sa!rnanho Vargas excep
cional figura de mulher e que em
pregou o dinheiro, com rigor e ho
nestidade "la assistência social 
às populações desvalidas. Mos
trou ao mundo que o Brasil tinha 
grandes reservas de petróleo e 
que o óleo era do Brasil só do 
Brasil. Fundou os Ministérios do 
Trabalho, educação Saúde e Ae- . 
ronáutica, Eletrobrá~ e Petrobrás 
hoje uma das 50 maiores empr~ 
sa:- d? mundo, tendo faturado, no 
primeiro s~mestre de 1974 a im
portância de 17 bi lhões de 'cruzei
ros. Equipou as Forças Armadas, 
criou T~rritórios Federais e deu 
condições para a aviação comer
cial ser uma das maiores d:is 
Américas. 

Tudo isto e muita coisa que 
esqueci é o monumento de Getú- / 
lio Vargas! / 

Todas as propriedades de 
Getúlio \largas estavam penho
radas. 
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Para a Histôria 
"Nada mais vos posso dar a não 

ser meu sangue" 

"Mais uma vez, as forças e os inter&ases contra o povo coordenaram-se novarrienie e se-desen
cadeiam sobre mim. Não . me acusam, insultam: não me combatem, caluniam e não me· dão o di
reito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e Impedir a minha ação, para que eu não ~ntinue 
a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sig·o o destino qúe me é 
imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos-econômicos e financeiris inter
nacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e Instaurei o 
regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao Governo nos braços do povo. A campanha 
subterrânea dos grupos internacionais aliou-se às dos grupos nacionais revoltados contra o regime 
de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a Justiça 
da rev!são do salário-mínimo se desencadaaram os ódios. Quis criar a liberdade nacional na po
tencialização das nossas riquezas através da Petrobrás, mal começa esta a funcionar, a onda de 
agitação se avoluma. A Eletrobrás foi óbstacula da até o · desespero. Não querem que o trabalha
dor seja livre. Não querem que o povo seja Independente. Assumi o Governo dentro da espiral in
flacionária que d&atrufa os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcança
vam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraud&S cons
tatadas de mais de 100 milhões de dólar&a·por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso 
principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão so.i;'re a 
r.,..,ssa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. . . . . 

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora,. resístlndo a unia pressão constante, Incessan
te, tudo suportando em silêncio, . tudo esquecendo, renunciando a mlm mê§r{,o. ~para_ défender, o 
povo que agora se queda desamparado. Nr.da mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as 
aves de rapina querem o ~angue· de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofe
reço em holocausto a minha vida. Escolho este melo de estar sempre convosco. Quandd vos 
humilharem, sentirei minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sen
tireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos . filhos. Quando vos vllipendiarem. 

· sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu Sdcriffcio vos manterá unidos e meu · · 
nome será a vossa bandeira de luta. Cada gc!a do meu sangue será uma chama imortal na vossa 
consciência e manterá a vibração sagrada para a r&alstêncla. Ao ódio respondo com o pe~~- E 
aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo"\ '1oje 
me liberto para a vida eterna. 

Mas esse povo de quem fui escravo não mais · será escrav~ de ninguém. Meu sacrifício flcarã 
para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do meu resgate. Lutei contra a &apoliação 
do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tent,o lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, 
a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada 
receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminha da eternidade e saio da vida para entrar 
na História." 







VOCÊ TEM MAIS DE 50 MOTIVOS PARA 
SABER TUDO SOBRE COMUNICAÇÃO! 

A coleção Comunicação e a coleção Questões Fundamentais da 
Comunicação da PAULUS. possuem 1untas mais de 50 t1tulos que levam 
ao conhecimento dos leitores as tematicas mais d1scut1das na área da 
Comunicação. Confira alguns destaques. 

1- A dromocracia cibercultural / 2· Ate que ponto. de fato, nos comunicamos? / 3· Mídia e poder 
simbólico/ 4- Navegar no ciberespaço / S· Superciber: A civilização místico-tecnológica do século 21 

«O SACERDOTE E A PASTORAL 
NO MUNDO DIGITAL: 

AS NOVAS MÍDIAS A SERVIÇO DA PALAVRA» 

[Domingo, 16 de maio de 201 O) 

ç2> 
PAULUS 
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MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI 
PARA O 44º DIA MUNDIAL 

DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 

«O sacerdote e a pastoral no mundo digital: 
as novas mídias a serviço da Palavra» 

[Domingo,16 de maio de 2010] 

Queridos irmãos e irmãs! 

O tema do próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais 

- «O sacerdote e a pastoral no mundo digital: as novas mídias a 

serviço da Palavra» - insere-se perfeitamente no contexto do Ano 

Sacerdotal e traz à luz a reflexão sobre um âmbito vasto e delicado 

da pastoral, como é o da comunicação e do mundo digital, que 

oferece ao sacerdote novas possibilidades para exercer o seu serviço 

à Palavra e da Palavra. Os meios modernos de comunicação fazem 

parte, há muito tempo, dos instrumentos ordinários através dos quais 

as comunidades eclesiais se exprimem, entrando em contato com o seu 

próprio território e estabelecendo, muito frequentemente, formas de 

diálogo mais abrangentes, mas a sua recente e incisiva difusão e a sua 

notável influência tomam cada vez mais importante e útil o seu uso no 

ministério sacerdotal. 

A tarefa primária do sacerdote é anunciar Cristo, Palavra de 

Deus encarnada, e comunicar a multiforme graça divina, portadora de 
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salvação mediante os sacramentos. Convocada pela Palavra, a Igreja 

coloca-se como sinal e instrumento da comunhão que Deus realiza 

com o homem e que todo sacerdote é chamado a edificar nele e com 

ele. Aqui reside a altíssima dignidade e beleza da missão sacerdotal, na 

qual se concretiza, de modo privilegiado, aquilo que afirma o apóstolo 

Paulo: «Na verdade, a Escritura diz: 'Todo aquele que acreditar no 

Senhor não será confundido'. [ ... ] Portanto, todo aquele que invocar o 

nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem 

não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram 

falar? E como hão de ouvir falar, se não houver quem lhes pregue? E 

como hão de pregar, se não forem enviados?» (Rm 1 O, 11.13-15). 

Hoje, para dar respostas adequadas a essas questões no âmbito 

das grandes mudanças culturais, particularmente sentidas no mundo 

juvenil, tomaram-se um instrumento útil as vias de comunicação 

abertas pelas conquistas tecnológicas. De fato, pondo à nossa disposição 

meios que permitem uma capacidade de expressão praticamente 

ilimitada, o mundo digital abre perspectivas e concretizações notáveis 

ao incitamento paulino: «Ai de mim se não anunciar o Evangelho!» 

(lCor 9,16). Por conseguinte, com a sua difusão, não só aumenta a 

responsabilidade do anúncio, mas esta toma-se também mais premente, 

reclamando um compromisso mais motivado e eficaz. A esse respeito, 

o sacerdote acaba por encontrar-se como que no limiar de urna «história 

nova», porque quanto mais intensas forem as relações criadas pelas 

modernas tecnologias e mais ampliadas forem as fronteiras pelo 

mundo digital, tanto mais será chamado o sacerdote a ocupar-se disso 

pastoralmente, multiplicando o seu empenho em colocar as mídias a 

serviço da Palavra. 
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Contudo, a divulgação das «multimídias» e o diversificado 

«espectro de funções» da própria comunicação podem comportar 

o risco de uma utilização determinada principalmente pela mera 

exigência de marcar presença e de considerar erroneamente a internet 

apenas como um espaço a ser ocupado. Ora, aos presbíteros é pedida 

a capacidade de estarem presentes no mundo digital em constante 

fidelidade à mensagem evangélica, para desempenharem o próprio 

papel de animadores de comunidades, que hoje se exprimem cada 

vez mais frequentemente através das muitas «vozes» que surgem 

do mundo digital, e anunciar o Evangelho recorrendo não só às 

mídias tradicionais, mas também ao contributo da nova geração de 

audiovisuais (fotografia, vídeo, animações, blogues, páginas na 

internet) que representam ocasiões inéditas de diálogo e meios úteis 

inclusive para a evangelização e a catequese. 

Através dos meios modernos de comunicação, o sacerdote 

poderá dar a conhecer a vida da Igreja e ajudar os homens de hoje 

a descobrirem o rosto de Cristo, conjugando o uso oportuno e 

competente de tais meios - adquirido já no período de formação -

com uma sólida preparação teológica e uma espiritualidade sacerdotal 

forte, alimentada pelo diálogo contínuo com o Senhor. No impacto 

com o mundo digital, mais do que a mão do operador de mídias, o 

presbítero deve fazer transparecer o seu coração de consagrado, para 

dar uma alma não só ao seu serviço pastoral, mas também ao fluxo 

comunicativo ininterrupto da «rede». 

Também no mundo digital deve ficar patente que a amorosa 

atenção de Deus em Cristo por nós não é algo do passado, nem urna 
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teoria erudita, mas uma realidade absolutamente concreta e atual. De 

fato, a pastoral no mundo digital há de conseguir mostrar, aos homens 

do nosso tempo e à humanidade desorientada de hoje, que «Deus 

está próximo e, em Cristo, somos todos parte uns dos outros» (Bento 

XVI, Discurso à Cúria Romana na apresentação dos votos de Natal. 

L 'Osservatore Romano ( 21-22 de Dezembro de 2009 ) p. 6). 

Quem melhor do que um homem de Deus poderá desenvolver 

e pôr em prática, mediante as próprias competências no âmbito dos 

novos meios digitais, uma pastoral que torne Deus vivo e atual na 

realidade de hoje e apresente a sabedoria religiosa do passado como 

riqueza donde haurir para se viver dignamente o tempo presente e 

construir adequadamente o futuro? A tarefa de quem opera, como 

consagrado, nas mídias é aplanar a estrada para novos encontros, 

assegurando sempre a qualidade do contato humano e a atenção às 

pessoas e às suas verdadeiras necessidades espirituais; oferecendo, às 

pessoas que vivem nesta nossa era «digital», os sinais necessários para 

reconhecerem o Senhor; dando-lhes a oportunidade de se educarem 

para a expectativa e a esperança, abeirando-se da Palavra de Deus que 

salva e favorece o desenvolvimento humano integral. A Palavra poderá 

assimfazer-se ao largo no meio das numerosas encruzilhadas criadas 

pelo denso emaranhado das autoestradas que sulcam o ciberespaço e 

afirmar o direito de cidadania de Deus em todas as épocas, a fim de 

que, através das novas formas de comunicação, ele possa passar pelas 

ruas das cidades e deter-se no limiar das casas e dos corações, fazendo 

ouvir de novo a sua voz: «Eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir 

a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e 

ele comigo» (Ap 3, 20). 

6 

Na Mensagem do ano passado para idêntica ocasião, encorajei 

os responsáveis pelos processos de comunicação a promoverem uma 

cultura que respeite a dignidade e o valor da pessoa humana. Esse é 

um dos caminhos onde a Igreja é chamada a exercer uma «diaconia 

da cultura» no atual «continente digital». Com o Evangelho nas mãos 

e no coração, é preciso reafirmar que é tempo também de continuar a 

preparar caminhos que conduzam à Palavra de Deus, não descurando 

uma atenção particular por quem se encontra em condição de busca, 

mas antes procurando mantê-la desperta como primeiro passo para 

a evangelização. Efetivamente, uma pastoral no mundo digital é 

chamada a ter em conta também aqueles que não acreditam, caíram 

no desânimo e cultivam no coração desejos de absoluto e de verdades 

não caducas, dado que os novos meios permitem entrar em contato 

com crentes de todas as religiões, com não crentes e pessoas de todas 

as culturas. Do mesmo modo que o profeta Isaías chegou a imaginar 

uma casa de oração para todos os povos ( cf. Is 56, 7), não se poderá 

porventura prever que a internet possa dar espaço - como o «pátio dos 

gentios» do Templo de Jerusalém - também àqueles para quem Deus 

é ainda um desconhecido? 

O desenvolvimento das novas tecnologias e, na sua dimensão 

global, todo o mundo digital representam um grande recurso, tanto 

para a humanidade no seu todo como para o homem na singularidade 

do seu ser, e um estímulo para o confronto e o diálogo. Mas aquelas 

apresentam-se igualmente como uma grande oportunidade para os 

crentes. De fato, nenhum caminho pode, nem deve, ser vedado a quem, 

em nome de Cristo ressuscitado, se empenha em tornar-se cada vez 

mais solidário com o homem. Por conseguinte e antes de mais nada, 
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as novas mídias oferecem aos presbíteros perspectivas sempre novas 

e, pastoralmente, ilimitadas, que os solicitam a valorizar a dimensão 

universal da Igreja para uma comunhão ampla e concreta; a serem no 

mundo de hoje testemunhas da vida sempre nova, gerada pela escuta 

do Evangelho de Jesus, o Filho eterno que veio ao nosso meio para nos 

salvar. Mas, é preciso não esquecer que a fecundidade do ministério 

sacerdotal deriva primariamente de Cristo encontrado e escutado na 

oração, anunciado com a pregação e o testemunho da vida, conhecido, 

amado e celebrado nos sacramentos, sobretudo os da Santíssima 

Eucaristia e da Reconciliação. 

A vós, queridos Sacerdotes, renovo o convite a que 

aproveiteis com sabedoria as singulares oportunidades oferecidas 

pela comunicação moderna. Que o Senhor vos torne apaixonados 

anunciadores da Boa-Nova na «ágora» moderna, criada pelos meios 

atuais de comunicação. 

Com estes votos, invoco sobre vós a proteção da Mãe de Deus e do 

Santo Cura d' Ars e, com afeto, concedo a cada um a Bênção Apostólica. 

Vaticano, 24 de Janeiro - Festa de São Francisco de Sales - de 201 O. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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ARTIGO 

O sacerdote e o ciberespaço 

O Papa Bento XVI escolheu como tema "O sacerdote e a 

pastoral no mundo digital: as novas mídias ao serviço da Palavra", 

para a celebração do 44° Dia Mundial das Comunicações Sociais, que 

ocorrerá no dia 16 de maio de 201 O. Com esse tema e com a mensagem 

para o dia, o Santo Padre exorta todos os padres, no Ano sacerdotal, a 

utilizarem as novas tecnologias para anunciar o Evangelho. Estamos 

diante de novos modos de comunicar, novas linguagens que devem ser 

colocadas a serviço do anúncio da Boa-Nova de Jesus Cristo, sentido 

de nossas vidas. 

O que a mensagem não sugere 

Por certo a mensagem não quis incentivarnosso lado consumista 

e ávido por novidades, principalmente no que diz respeito às novas 

tecnologias. Não sugeriu que levássemos laptops para os altares, menos 

ainda que rezássemos a Liturgia das Horas em palms ou e-books, ou 

ainda que usássemos o Datashow, o PowerPoint em nossas homilias, 

a não ser em casos especialíssimos, diante de um público específico. 

Na realidade, esses aparelhos não se coadunam com a sobriedade e a 

simplicidade da liturgia e, quando usados, parece que se introduz algo 

de artificial em nossas celebrações. 

Com certeza, o Papa também deve ter pensado e dado como 

descontado que o serviço sonoro em nossas assembleias, se não é dos 

melhores, não pode deixar a desejar, de tal modo que permita uma boa 
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comunicação entre o celebrante e toda a assembleia, permitindo que a 

Palavra de Deus seja proclamada e explicada adequadamente. 

Os migrantes da máquina de escrever 

Além disso, cremos que o Papa tenha pensado nos padres 

"migrantes", que com dificuldade emigraram das antigas máquinas para 

o computador, e que frequentemente usam o computador como uma 

máquina de escrever, e com dificuldade conseguem enviar e receber 

um e-mail. Essa situação é compreensível, porque o mundo digital, 

ao mesmo tempo que fascina, também espanta. Hoje em qualquer 

produto que se adquira, desde um simples relógio digital, um telefone 

celular, sem contar os produtos de tecnologia mais sofisticada, vem 

com um manual de instruções nada animador. Aprende-se o mínimo 

indispensável e não se explora, sendo otimista, nem metade dos recursos 

oferecidos pelas novas tecnologias. O Papa, no ano passado, dirigindo

se aos jovens católicos no 43º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 

além de exortá-los a testemunharem a própria fé na rede, reconheceu 

que eles pertencem à geração digital, e que eles se sentem à vontade 

no mundo digital, enquanto para nós adultos, "que tivemos de aprender 

a compreender e apreciar as oportunidades por esse mundo oferecidas 

à comunicação, muitas vezes tudo parece estranho". 

Novas tecnologias 

Aqui vemos a necessidade de explicar, ainda que brevemente, 

o que se entende por novas tecnologias. Para algumas pessoas, talvez 

o emprego dessa expressão seja óbvio, não necessitando de maiores 

esclarecimentos, porém, para muita gente, não está bem clara a 
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revolução que aconteceu na Comunicação Social, a partir dos anos 90 

e se prolongando no início do século XXI. 

As novas tecnologias utilizam o código binário zero e um (0-1 ), 

que serve para representar os números decimais e todas as letras do 

alfabeto. Cada número tem uma representação de sete dígitos, de zero 

a um, bem como cada letra do alfabeto. O sistema binário foi usado 

por grandes computadores que inicialmente serviram à guerra; basta 

lembrar que os grandes computadores da IBM estavam a serviço, na 

Segunda Guerra Mundial, tanto das forças Aliadas quanto do Terceiro 

Reich. Essa tecnologia passou depois da guerra para a administração, 

e foi largamente usada pelos bancos. Outra descoberta importante foi o 

chip, que nada mais é que um circuito integrado feito de pequena placa 

de silício (material semicondutor), um minúsculo componente que 

armazena uma enormidade de informações, que permitiu a redução do 

tamanho dos computadores e abriu caminho para as novas tecnologias. 

A tecnologia digital passou da guerra para a administração, e dela para 

a Comunicação Social. A linguagem digital e os circuitos integrados 

possibilitaram uma verdadeira revolução na Comunicação Social. A 

partir de então, a fotografia, as produções cinematográficas, a música, 

os transmissores de rádio e televisão passaram a ser digitalizados. Como 

todos esses meios falam a mesma linguagem (linguagem digital), foi 

possível uma interação entre eles. O celular, além de atender e fazer 

ligações telefônicas, pode se transformar em aparelho receptor de 

rádio e de televisão, máquina fotográfica, numa tela de computador 

(desktop), e conectar-se à internet. 

A internet se constitui como uma rede internacional de 

comunicação realizada por computadores que proporcionam a 

transferência de dados para múltiplos usuários em todo o mundo. 
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Qualquer pessoa pode ter acesso à internet, basta para tanto ter um 

computador e estar conectado via modem a um telefone ou a um 

provedor de banda larga. A mobilidade celular e a internet, com 

a comunicação de duas mãos (não só do emissor para o receptor 

característica da comunicação massiva -, mas também do receptor 

para o emissor), criaram o espaço democrático na comunicação. 

Nasce uma nova cultura 

Assistimos ao nascimento de uma verdadeira revolução nos 

meios de comunicação social, um mundo novo é engendrado e o Papa o 

chamou de "continente digital". É um mundo que cria uma nova cultura, 

que é a cultura da comunicação. Essa cultura hoje é preexistente e 

precede qualquer conteúdo que se queira veicular. A internet influi sobre 

o modo de pensar, e sobre os comportamentos, sejam eles pessoais ou 

coletivos. Pela internet, as pessoas se informam de maneira diferente, 

escrevem de modo diferente, trabalham com nova ferramenta, criam 

uma lógica também diferente, não mais a lógica do começo, meio e 

fim, mas uma lógica de associação de ideias e palavras-chave. Com a 

web as antigas categorias de espaço e de tempo foram transformadas. 

O "clic" daqui e dali leva a uma fragmentação no conhecimento e 

torna volátil o que está escrito, porque o escrito jamais é definitivo, 

pode sempre ser modificado e assim como aparece, pode desaparecer. 

Novas linguagens, novas abreviaturas, fotos, áudio e vídeo constituem 

nova gramática de uma linguagem sempre em evolução. A internet é 

um instrumento e enquanto tal não é moral nem imoral. Tudo depende 

do uso que se faz desse instrumento. As redes digitais estreitam 

relacionamentos, criam fraternidade e solidariedade, promovem a paz, 

12 

a justiça e os direitos humanos, compartilham o conhecimento que se 

torna um bem comum. 

A mensagem papal 

O grande desafio para a Igreja é evangelizar o "continente 

digital", o que equivale a dizer que a Igreja deve estar presente 

de maneira qualificada na cultura da comunicação. Como estar 

presente na cultura da comunicação? Em primeiro lugar, conhecendo 

as características dessa nova cultura; em segundo, usando uma 

linguagem compreensível. Neste ponto, ocorrem normalmente dois 

problemas: a) a inteligência do povo é subestimada; b) a linguagem 

usada é uma linguagem hermética, supondo que todos conheçam a 

linguagem usada pela Igreja. Por fim, em terceiro lugar, assumindo a 

linguagem das mídias digitais. Um grande pecado da mídia da Igreja 

é a falta de profissionalismo e o uso inadequado da linguagem dos 

meios de comunicação social. Esse pecado já foi transferido para a 

internet, onde se veem poucos sites de qualidade e muitos que não 

passam de mera repetição dos boletins paroquiais e diocesanos, já de 

baixa qualidade. Muitos sites não respeitam a linguagem das novas 

tecnologias, são estáticos e desconhecem a interatividade. O Papa pede 

que os sacerdotes se empenhem em exercer seu ministério sacerdotal 

entrando decididamente no ciberespaço, lembra "que a fecundidade 

do ministério sacerdotal deriva primariamente de Cristo encontrado 

e escutado na oração, anunciado com a pregação e o testemunho de 

vida, conhecido, amado e celebrado nos sacramentos da Santíssima 

Eucaristia e da Reconciliação". Fala de um exercício de "diaconia à 

cultura", e que os presbíteros devem dar "uma alma não só ao seu 
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serviço pastoral, mas também ao fluxo comunicativo das redes". 

Cremos que o Papa, com suas palavras, quer encorajar os 

presbíteros a afrontar o desafio de evangelizar o mundo digital com 

o mundo digital. Não se trata de um apelo para que todos os padres 

tenham um blog, trata-se sim de um apelo para que os presbíteros 

se circundem de leigos competentes para a implantação dos sites 

paroquiais e que também acompanhem de perto os leigos que estão se 

lançando ou já se lançaram na evangelização via internet. Se não se 

chega a evangelizar a rede, que pelo menos se evangelize com a rede. 

Não podemos esquecer que a missa, como liturgia-sacramento 

e a homilia, por estar inserida nesse contexto do mistério eucarístico, 

não permite ao presbítero ensinar muita coisa sobre teologia e moral. 

Sabemos que o ensino religioso não vai muito além da catequese 

para crianças. Existe urna legião de leigos e leigas que pouco ou nada 

entendem, por exemplo, sobre a estrutura da Igreja católica apostólica 

romana, das principais verdades da fé, nem compreendem mais 

profundamente tudo o que diz respeito ao cristianismo. A maioria dos 

católicos deixa-se influenciar facilmente pelos meios de comunicação 

social que, muitas vezes, fazem questão de associar tudo que diz respeito 

à fé e à igreja ou religião com obscurantismo, dogmatismo etc. 

Como defender o posicionamento moral da igreja sobre temas 

delicados numa homilia, em poucos minutos? 

Por que não aproveitamos esses novos meios para divulgar o 

que temos de mais puro, verdadeiro e belo? Nossa liturgia é plena de 

símbolos, gestos e estímulos para os sentidos. Temos uma infinidade 

de santos e santas que escreveram e a maioria de suas obras é 

inacessível para a maior parte de clero e dos fiéis. Tudo, excetuando

se a participação nos sacramentos, pode ser difundido pelos meios 
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digitais. Existe um universo a ser compartilhado. 

Os padres devem, à medida do possível, entrar nas redes através 

do twitter, orkut, youtube, myspace, facebook, dos fóruns, dos chats 

e do correio eletrônico. O ideal é cada paróquia constituir uma rede 

com seus paroquianos, e que o padre possa estar em contato com eles 

via internet, lembrando sempre que a interatividade e a rapidez são o 

sucesso das novas tecnologias. 

A internet deveria também ser um espaço de e-learning 

( educação à distância), uma vez que a catequese dos católicos é fraca. 

Poderiam ser oferecidos cursos bíblicos, cursos de liturgia, catecismo 

pela internet. Os sacerdotes deveriam com rapidez responder às dúvidas 

dos seus paroquianos, quando elas surgem por correio eletrônico. 

Se bem empregadas, as novas tecnologias sem dúvida ajudarão 

muito na pré-evangelização, dizemos pré-evangelização porque 

a evangelização, como nos ensina a Igreja, não se reduz apenas ao 

anúncio da Boa-Nova, mas deve conduzir à participação sacramental, 

principalmente da Eucaristia, que se apresenta como fonte e ápice de 

toda a evangelização. 

Pe. Manoel Conceição Quinta, SSP 
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ORAÇÃO DO COMUNICADOR 

Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos homens, 

enviastes seu Filho, Jesus Cristo, e o constituístes Mestre, 

Caminho, Verdade e Vida da humanidade, 

concedei-nos a graça de utilizar 

todos os meios de comunicação social 

para a manifestação de vossa glória 

e a promoção das pessoas. 

Suscitai vocações para essa multiforme missão. 

Inspirai os homens de boa vontade 

a colaborarem com a oração, 

a ação e o auxílio material, 

para que a Igreja anuncie 

o Evangelho a todos os homens, 

através desses instrumentos. 

Amém. 

(Bem-aventurado Tiago Alberione) 
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A PAULUS ajuda você a entender mais a Comunicação 

para poder anunciar melhor o Evangelho a todos os povos! 

Aqui você encontra obras de referência que o auxiliam 

a desenvolver ainda mais a arte de se comunicar. 
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Apresentação 

Aredução da idade mm1ma para imputabilidade penal 1 

( orr nt m nt hamada d r du ã da maioridad penal' ) é um 
a unto qu olta m ia r toma ao ntro do debate em no a 

o iedade de d a apro a ão da on titui ão de 19 ( e po teriorment do 
E tatuto da Crian a do dol nt 2 

- E A) principalmente quando um 
adole ente om t um ato infra i nal gra - ou toma parte m um crime 
cometido por mai r d 1 ano m mo qu d forma coadjuvante. 

Ma p n ando um pou o oc j á p rcebeu que me mo quando este 
p ífi o não tá tão m id ~n ia o tema da Segurança Pública 

tem re bido um do maior d taque na página de nos os jomai ? No 
ca o do noti iário t l i i o aliá parece er o que tem ocupado o maior 
tempo não ' . 

Poi b m: e ta cartilha urge no meio de mais um momento de 
comoção em que e e tudam propo ta de endurecimento da legislação 
penal redução da idade mínima para imputabilidade penal e até mesmo o 
patrulhamento o ten i o de determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro 
pelo E ército - todo e tes temas como veremos, estão intimamente 
relacionado . 

Ela pretende informar, fazer pensar desconstruir mitos e abordar o 
problema da iolência de um jeito diferente de como nossos " imparciais" 
meios de comunicação têm feito . Até por isso, diferentemente destes, 
começaremos por explicitar que ela é escrita a partir de uma posição: 
somos contra a redução da idade mínima para imputabilidade penal, e 
contra o aumento do tempo de internação dos adolescentes autores de 
ato infracional em relação ao que já está previsto no ECA. 

Leia a cartilha e entenda por quê. 

Deputado Estadual Marcelo Freixo 

Gabinete do Deputado Estadual Marcelo Freixo 
Rua Dom Manoel, s/n - Rio de Janeiro - Centro- CEP: 20010-090 

Palácio 23 de Julho - Gab. T-04 - Tel: 2588-1268 
www.marcelofreixo.com.br 

marcelofreixo@alerj .rj .gov.br 
marcelofreixo@marcelofreixo.com.br 

Aviolência tem muitas causas e se materializa de diversas maneiras. 
Ela pode ser física, como um soco ou um chute. Pode ser 
psicológica, através de um olhar de desprezo de alguém situado 

numa posição de poder, da discriminação e da humilhação. Ela pode ser 
letal, e no nosso país grande parte da violência letal está relacionada ao uso 
de armas de fogo 4 . 

Pra entender a violência, é fundamental relacioná-la com os valores 
da sociedade em que ela ocorre. Vamos pensar um pouco na nossa 
sociedade: por aqui é alardeado de diversas maneiras que todo mundo digno 
de respeito e de admiração deve possuir determinados bens, o domínio de 
um conteúdo cultural mínimo, se alimentar bem. No caso da mulher, deve 
usar maquiagem e perfumes ... Isso sem falar que também se valoriza muito 
uma pele branca e a heterossexualidade, não? Todos os dias a TV, as 



ão 
a 

forma muito 

veze em qua e 
nenhum dele - ma é en inado pra todo mundo que como não há lugar para 
todo como o er humano é 'naturalmente desigual" ( e desigual aqui não 
tem nem _de longe o me mo significado de diferente ... ), é necessário 
competir para garantir custe o que custar seu acesso ao mínimo que nossa 
civilização con eguiu criar. a nossa sociedade poucos têm algum emprego 
regulamentado por lei muito poucos têm um emprego que garanta uma 
renda apena remotamente compatível com o padrão alardeado - e mesmo 
quem tem corre o risco permanente de perdê-lo -, morre-se a torto e a direito 
em filas de hospitais ou em assassinatos perpetrados pelo Estado ( os rico 
não, é claro), o saneamento básico não chega a muitas famílias, o Estado e a 
iniciativa privada discriminam as pessoas ... 

Explosivo? Sim, é. E as pessoas, mesmo que não se dêem muita 
conta, percebem, sentem isso. Vale a pena um exemplo: um menino de 18 
anos, cheio de potencialidades e de sonhos, que está na rua todo dia durante 
10, até 12 horas seguidas, num calor de 38º, sob o sol, a poluição e o barulho 
do tráfego, distribuindo panfletos de "dentistas a 5 reais" ou de "prostituição 
a 1 O reais por 20 minutos", vê um outro menino de 18 anos passando dentro 
de um carro do ano, vidros fechados, ar-condicionado ligado, ouvindo 
música com uma bela namorada ao lado, desfrutando um bom passeio pela 
"Cidade Maravilhosa". Ou vê outro menino, mesma idade, atravessando a 
rua com um monte de livros embaixo do braço, óculos no rosto, descobrindo 
no estudo coisas fantásticas sobre o mundo. Será que ele não percebe que 
muito provavelmente, mesmo trabalhando 24 horas por dia sem descanso, 
não vai ter acesso a nada disso? Ou melhor, ele já não tem, seu pai não teve, 

1111(§) 

eu avô ... Isso não é violento? Será que a violência só começa quando as 
pes oa cometem crimes, ou estas situações guardam alguma relação, 
mesmo que mediada, entre si? 

A situação acima é muito comum nas ruas do Rio ou de outras 
metrópoles brasileiras - tão comum que estas pessoas se vão tom~n?o 
praticamente invisíveis, e muitas vezes quem está passando, na rua se rrnta 
por haver "tanto panfleteiro atrapalhando a circulação". E amplamente 
reconhecido, sendo inclusive divulgado pelas Nações Unidas ano a ano, 
que nosso país tem uma das distribuições de renda mais desiguais do 

mundo 5
• 

Acontece que 
por aqui o 
acesso ao 
lazer, à 
cultura, à 
alimentação, 
à moradia, e 
já hoje em dia 
em larga 
medida à 
saúde e à 
educação 
custam 
dinheiro. 
Detalhe 
perverso: o 
acesso a tudo 
isso é direito 

garantido a todos, especialmente à criança e ~o ~~olescente,_ vi_sto
6
S 

enquanto sujeitos em plena formação, pela Constitmçao da Re~ublica . 
Não é violento não se ter acesso a um direito garantido por lei porque 
não se pode pagar por ele? . 

É importante levantar todas estas bolas porque o cr~me, tal como o 
entendemos, não é algo que acontece em abstrato, no vaz10: e!e acont~~e 
numa determinada sociedade e é fruto, sim das relaçoes sociais 
concretamente existentes nela. a nossa sociedade, portanto, podemos 
dizer que a violência é em grande parte motivad~ pela desigu_aldade 
extrema, pela permanente insegurança quant? ~o dia de _amanha, pela 
privação de uma parte imensa das pessoas de direitos garantidos a elas por 
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lei apenas por não terem dinheiro para "comprar seu acesso" a eles, pela 
internalização da lógica de que só é possível ter acesso a detenninadas 
coisas se outras pessoas não têm e de que portanto é preciso ser melhor que 
os outros numa corrida pela sobrevivência. Se a gente não pensa um pouco 
na sociedade em que acontece o crime, tratando-o como um mero fato social 
a ser combatido ou como um aglomerado de números que queremos 
legitimamente reduzir, como é que vamos entender que o índice de 
mortalidades por homicídio nas metrópoles brasileiras venha sendo o maior 
do mundo em países que não estão em guerra7? Ou que no Rio de Janeiro, 
em 2000, a polícia (sim, um braço do Estado que, por lei, deveria proteger o 
cidadão, e não matá-lo) tenha sido responsável por nada menos que cerca de 
10% dos homicídios, sendo que em 65% destes pelo menos um tiro tenha 
sido dado pelas costas da vítima8? Ou que esta mesma polícia, que é a que 
mais mata no mundo, seja também a que mais morre, sendo seus agentes 
também vítimas de uma política de Estado que só aumenta a violência? 

Ao contrário 
do que fica parecendo 
ultimamente, quando 
os jornais têm dado 
tanto destaque aos atos 
infracionais praticados 
por crianças e 
adolescentes, este 
segmento da 
população é 
justamente a principal 
vítima da violência, e 
não seu principal 
agente. 

Levantamento 
realizado em janeiro de 
2004 mostrou que 
apenas 0,2% da 
população de 12 a 18 

anos havia cometido algum tipo de ato infracional e estava cumprindo 
medidas sócio-educativas9

• Destes atos infracionais, 73,8% eram crimes 
contra o patrimônio, e não contra a pessoa / contra a vida. 

A população de O a 19 anos, no entanto, foi alvo, entre 1980 e 2002, 
de 110.320 homicídios, 16 % dos homicídios acontecidos no período! Isso 
dá mais de 13 homicídios por dia cometidos contra uma criança ou um 
adolescente ... Esse número cresceu 316% neste período sendo que entre 
adolescentes de 15 a 19 anos o homicídio já é a principal causa externa de 
morte - em 2002, em ES, RJ e SP, mais da metade das crianças e 
adolescentes que morreram por causas externas foram assassinados (no RJ 
foram 57,8%)! De 1994 a 2004 o número de homicídios, tristemente, 
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cre ceu4 4% noBra il - um r 
número de homicídio 

cnan a 
ma10na na ócio-

educativas 11
• É possível, sem nenhum exagero, dizer que há um genocídio 

em curso, e que nossa sociedade está matando sua juventude, 
principalmente sua juventude negra e pobre - e com isso matando seus 
sonhos e sua capacidade de transformação. 

Por mais brutal que seja, tem sim gente ganhando com a violência. A 
segurança privada é um ramo que movimenta muito dinheiro. Para 
se ter uma idéia, em 2006 os bancos, em nosso país, investiram 6 

bilhões de reais em segurança privada 12
, o dobro do investido por eles em 

2003 e mais de dez vezes o que o governo investiu em Segurança Pública 
no ano de 2005 13 ! 

Tem mais: com a onda das parcerias público-privadas, as 
PPPs, a iniciativa privada também poderá explorar, por exemplo, os 
"lucrativos mercados" do sistema prisional! Isso não é brincadeira e já 
está acontecendo aqui mesmo no Brasil nas "experiências pioneiras" de 
terceirização em todo o ciclo de ressocialização do preso - por exemplo, 
da Penitenciária Industrial de Guarapuava- PR, e na de Cariri- CE, entre 
outras 14

• Segundo o jornal Valor Econômico, em matéria com o sugestivo 
título de "Será que o crime pode compensar?", a Secretaria de Estado de 
São Paulo pretende criar as condições, até o final de 2007, para a 
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iati a pri ada 15 (no 
a m ma matéria 

dá wna id · ia de quanto dinheiro e pode 
movimentar om i o: ap na dua mpr a nort -ameri ana atuante no 
ramo da corr ão faturam m torno d U 1.000.000.000 00 (i o 
me mo 1 bilhão d dólar !) por an . 

Muito gra não. gundo o pro:D or da U P Laurinda Dia 
Minhoto afirn1a na mat' ria itada a ima a taxa de pre o por 100 mil 
habitant EU paí qu adotou t tipo de ge tão penitenciária' 
pulou d 1 , m 19 para 7 m 200 . Ainda egundo ele a empre as 
e p ializada m g tão p nit n iária t riam con tituído podera o 
lobbie junto a ngr o para l i penai mai duras! Pois é: vê-se que 
tem gente que e interessa muito pelo aumento da população 
carcerária ... E nó , amo engolir e a? 

O número de presos no Brasil mais do que dobrou na última década. 
SegW1do os dados oficiais do Departamento Penitenciário Nacional 
(DEPEN), em dezembro de 2006 havia 401.236 presos no sistema 

carcerário e na polícia16
• Em 1995, segW1do o mesmo DEPEN, eram 

148.00017
• O aumento é de 170%! Estimativas apontam que até o fim de 

2007 este número pode chegar a 460.000 ... O número de crianças e 
adolescentes em internação cresceu mais de três vezes -263% segundo 
estudo da Secretaria Especial de Direitos Humanos18

• Ao mesmo tempo 
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em que vemos o Estado abandonar áreas como aúde e Educação à 
própria sorte, nos marcos do chamado neoliberalismo, no sa 
população carcerária não pára de aumentar. O qu tamo ndo é uma 
mudança de um tipo d E tado qu garante dir ito para um tipo d E tado 
Penal que admini tra a pan la d pr ao d uma oci dade tão de igual um 
E tado que alija mata pr nd aqu 1 qu nao tão ntr o pod ro o 

dono do mundo 19
• Aliá um E tado qu int maliza parte da lógica do 

crime ao eparar eu pr o d a ordo om a facção à qual upo tam nte 
pertenc m tanto no i t ma pri ional quanto no de medida ócio
educati a - ou Ja o pr o qu não e tá ligado a nenhuma facção 'ganha" 
uma p la mão do E ta do! 

Poi então o número de pre o não pára de aumentar, e a violência 

também não. A Lei de E e ução P naI2° não é cumprida, e a prisão, longe de 
'propor ionar concliçoe para a harmônica integração social do condenado 
e do internado (que é o que está na lei) acaba trazendo apenas sofrimento e 
de agregação. Para se ter uma idéia, nas prisões do Rio de Janeiro nenhum 
pre o ou presa recebe nem papel higiênico nem absorvente há mais de 4 
anos! Uma concepção apenas punitiva da prisão pode até aceitar isso, e 
torcer por prisões cada ez piores, super lotadas, com comida estragada e 
condições degradantes, mas será que é isso o que queremos? E mais: isso 
resol e o problema da violência, ou só o acentua? 

O preso ainda por cima deixa a cadeia marcado, com enormes 
dificuldades para conseguir retomar o convívio social, arrumar um 
emprego ... É por isso, inclusive, que é tão importante o debate sobre outras 
formas de responsabilização, muito usadas - e com bons resultados - em 
outros países, como as penas alternativas, que além de causarem muito 
menos sofrimento apresentam um custo muito menor - e que, aliás, são 
previstas na nossa lei, sendo muito pouco aplicadas por um modelo que vem 
privilegiando o encarceramento. 

Nossa sociedade sabe 
que a infância ( de O 
a 11 anos) e a 

adolescência ( de 12 a 18 
anos) são etapas muito 
especiais na vida de uma 
pessoa. É nestas fases que o 
desenvolvimento das 
potencialidades humanas é 
mais intenso. Uma criança 
está assimilando uma noção 
de mundo, de sua inserção 
nele, de sua relação com as 
pessoas. Isso continua na 
adolescência, que é também 
um período muito dificil, 
cheio de contradições e 
incertezas, em que somos 
muito suscetíveis ao 
ambiente que nos cerca e às 

relações que estabelecemos. Um período em que estamos definindo ?oss~s 
rumos e quem seremos. É por isso que é tão importante haver uma l~g1slaçao 
especial para crianças e adolescentes, e é em resposta a esta necessidade que 

nasce, em 1990, o ECA. . A 

Muita gente fala mal dele, diz que ele protege dema~s, se~ ~eq~e~ te
lo lido. O Estatuto diz que toda criança e todo adolescente tem direito a vida, 

à saúde, à educação, ao esporte, à alim~nta?ã~, ao lazer? à cu~~a, . à 
profissionalização, à dignidade, ao respeito, a hberdad~, a convivencia 
familiar e comunitária. Ele diz também que é dever da sociedade em geral e 
do poder público garantir a efetivação destes direi~º!· O _que, n~ss~, é 
exagero d.e proteção? Isso não é coerente com a nossa vis ao da importancia e 
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mom nto na 
ida d uma p oa? 

Não podemos, 
também, confundir 
inimputabilidade 
penal com 
impunidade. Em 
nos o país 
qualquer 
adolescente, a 
partir dos 12 anos, 
pode ser 
responsabilizado 
pelo cometimento 
de um ato contra a 
lei. Esta 
responsabilização é, 
inclusive, vista 

como parte do processo de aprendizado do adolescente, de forma a que ele 
não volte a fazer isso. A questão é que no seu caso as medidas a serem 
tomadas têm o objetivo principal de ajudá-lo a recomeçar, escolher outros 
caminhos, prepará-lo para uma vida adulta de acordo com o socialmente 
estabelecido. O tratamento não é diferenciado porque a lei "acha que ele 
não sabe o que está fazendo". O tratamento, na verdade, é diferenciado 
devido justamente à sua condição especial de pessoa em 
desenvolvimento, e porque o objetivo com a medida sócio-educativa 
não é fazê-lo sofrer pelos erros que cometeu, e sim ajudá-lo a acertar 
sua vida, a mudar seus rumos para melhor. 

O ECA, então, prevê 6 medidas sócio-educativas: advertência, 
obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 
assistida, semi-liberdade e internação. Ele recomenda, também, que a medida 
seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato 
e a gravidade da infração, e que a internação só seja aplicada em casos de 
muita gravidade-o que, infelizmente, não é levado a sério por muitos juízes, 
que ordenam a internação de adolescentes por motivos banais, o que só faz 
abarrotar as casas de internação e prejudicar as vidas destas pessoas21

• 

Relatório de 2004 da ONG Human Rights Watch apontava que de seis centros de 
internação de adolescentes, pesquisados no Rio de Janeiro, cinco estavam 
superlotados22

• 

-@ 

Para responder a essa pergunta, a gente tem que pensar .n~ qu: 
queremos quando internamos um adolescente. Nosso obJehvo e 
buscar educá-lo oferecer condições a ele de elaborar uma mudança 

' ' . nos rumos da sua vida. Três anos, para um adolescente, e mmto tempo - ou, 
mais importante, é um tempo mais do que suficiente para que ele P.ossa 
repensar os caminhos que sua vida está tornando e pos~a começar a trilhar 
outros. O que queremos é que ele possa fazer estas coisas, .ºu. apenas, que 
tenha mais raiva de urna sociedade que não garante seus d1re1tos e so lhe 
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oferece a pri ão? 
E tem mai : nt pod fi ar na v rdad m 

medida ócio-educati a porqu l pod fi ar tr~ ano int mado 
ficar em emi-liberdad d poi m lib rdad a i tida num proce o em 
que o E tado o e tá a ompanbando o ajudando a rein erir na ociedade. 
Pelo meno é i to o qu d t rmina a lei e ' o qu d vemo lutar para que eja 
umprido! Temo qu mudar e ta itua ao d o E tado ó ndur c r as lei 

como idadao ma fi arot mpotodo em el próprio cumpri-la ! 
om todo o argumento que já apre entamo tá dando pra 

perceber que nao é boa a idéia d pr nder adolescente junto com 
adulto não ' . Qua e todo o paí e do mundo inclu ive também 
per eb ram i o e tratam d forma diferenciada adolescente e adulto . 
Aliá o argumento que tem irculado de que pouquíssimos paí e a im o 
fazem é mentira o e ba eado numa confu ão entre a forma do i temas de 
ju tiça de cada paí que podem er separados para adolescentes e adultos 
( como é o ca o do Bra il) ou er um só para todo mundo, mas aplicando 
tratamento diferenciado a adolescentes e adultos. No caso, a gente· só pode 
determinar a maioridade penal ' de um país como o momento a partir do 
qual o tratamento é uniforme para qualquer infrator da lei. Se a gente não 
pensar assim aliás, poderemos dizer que o Brasil já tem uma "maioridade 
penal" de 12 anos, idade limite para aplicação das medidas previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, a Convenção sobre os 
Direitos da Criança de 198923

, ratificada pelo Brasil, determina em seu 
artigo 40 que os Estados estabeleçam uma idade mínima abaixo da qual se 
presume que as crianças não têm capacidade para infringir a lei penal. Nesse 
sentido, o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU já deliberou 
indicativo sugerindo que a idade mínima para imputabilidade penal a ser 
adotada pelos Estados-parte seja de 18 anos24

• 

Mudar a lei, no caso do ECA, endurecendo as medidas sócio-educativas, 
só vai piorar as coisas. Aliás, vale lembrar que a lei brasileira já foi muito 
pior no tocante à criança e ao adolescente, e que o ECA é uma grande 

conquista, fruto de muita luta. A lei anterior, o Código de Menores de 1979, 
substituído pelo ECA, tratava apenas do menor infrator ( o menor era alguém que 
tivesse entre 14 e 18 anos), não enumerava nenhum direito fundamental de crianças 
e adolescentes, e mais: permitia ao juiz, após a detenção de um menor, avaliar se ele 
deveria ser solto ou não, como bem entendesse. Depois, se ele chegasse aos 21 anos 
ainda internado (poderia ficar dos 14 aos 21, se tomando adulto encarcerado!) ia 
automaticamente para o "Juízo incumbido das Execuções Penais", ficando em 
"estabelecimento adequado" até que este julgasse extinto o motivo que o levou a ser 
internado. Será que é a isto que queremos retomar? 



qu a g nte 
pod faz r' no ca o 
da itu ação de 

r1ança e 
ado! c nte no 
Bra il é lutar para 
que a I i eja 
cumprida e não 
para mudá-la! O 
ECA não diz qu a 
criança e o 
adole cente têm 
todo aquele 
direito - saúde, 
e d u c a ç ã o , 
alimentação ... - e 
que isso é 
responsabi tid ade 
do próprio Estado 
e da sociedade? 

p oi s 
bem! Ternos que nos organizar e lutar para que isso seja cumprido, e para 
que possamos oferecer um outro projeto de país e de sociedade para a 
nossas crianças e os nossos adolescentes. Pode ser em um partido político, 
em uma associação de moradores, em um grêmio estudantil, um CA, no 
nosso sindicato, em uma organização de defesa dos direitos humanos, numa 
campanha (como a Campanha Contra o Caveirão, por exemplo), em 
qualquer destes espaços de luta e de organização popular. 

O que a gente precisa fazer é lutar por um país que garanta a 
todos o que a Constituição da República, em seu artigo 6º, diz que é 
direito de todos, e não apenas dos que podem pagar: "a educação, a 
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados". Um país 
que ao invés de prender mais, consiga substituir o medo pela esperança, 
a raiva pela solidariedade, a intolerância pelo respeito, a desigualdade 
pela diferença. É daí que virá a paz que todos queremos, e não do medo 
de cada um de ficar mais tempo preso ou de sofrer penalidades maiores. 

Notas 
l . A idade mínima para imputabilidade penal é de 18 anos, fixada pela Constituição da 
República, artigo 228. Disponível em 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id= l02408. 

2 . Disponível em 
http:/ /www6.senado.gov. br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id= 102414. 

3. Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é o uso intencional da força tisica 
ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo 
ou uma comunidade e que resulte ou tenha alta probabilidade de resultar em lesão, morte, 
dano p icológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Relatório "Homicídios de 
crianças e jovens no Brasil 1980 - 2002" (NEV-USP, 2006), disponível em 
http://www.nevusp.org/conteudo/index.php?conteudo id=320. 

4 . Mapa da Violência 2006 ( OEI , 2006). Disponível em 
http: //www.violenciasna escolas.org.br/download/mapa%20da%20viol%EAncia%20fin 
al.pdf. 

5. De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2006, publicado pelo 
Programa das ações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ela é a décima pior do 
mundo, sendo que até 2005 o Brasil ocupava também a penúltima posição na Améric~ 
Latina, melhor apenas que a Guatemala. Este relatório está disponível em 
http://www.pnud.org.br/rdh. Também vale a pena ler a ilustrativa reportagem da Revista 
"Isto É" sobre a qualidade de vida em Ipanema, que tinha um Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) no ano 2000 entre os primeiros do mundo, superior aos de Noruega e 
Suécia, enquanto o IDH do Brasil ocupava a 65" posição, disponível em 
http://www.terra.corn.br/ istoe/l 765/comportamento/l 765 cheio graca.htm. 

6. Con tituição da República, ver especialmente artigos 6º e 227. 

7. EV-USP, 2006, página 15. 

8. Relatório Execuções Sumárias no Brasil - 1997/2003 (Justiça Global e úcleo de 
Estudos egros , 2003) , pág i na 16. Disponível em 
http: //www.global.org.br/portuguese/arguivos/Portugues.pdf. 

9. www.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/Adolescentes em mse.doc 

1 O. OEI, 2006. 

11. Ver o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, disponível em 
h ttp :/ /www. m j. gov. br/sedh/ ct/spdca/s inase/S inase.pdf. 

12. http://www.febraban.org.br/Arguivo/Destagues/show.asp?id destague=541. 



13. http:// onta aberta .u 

16. http: 

17. http: \\ 

gue a uge tão de dois 
com o quai não 

1 .Citadono !tiohttp: w, .cetran.r .go .br/003/00301009.a p?ttCD CHAVE=46837. 

19. título e emplificati o para além do número altíssimo de homicídios perpetrado por 
policiai regi tra- e em EY-USP, 2006, que 38,94% dos casos de violência policial 
ocorrida em local fechado teve lugar na residência da vítima! 

20. http://ww, 6. enado.gov.br/ legislacao/ListaPublicacoes.action?id= 102391. 

21. Artigo escrito pelo Instituto das ações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento 
do Delinqüente {ILA UD), disponível em 
http: //www.ri olidaria.org.br/e tati /view grafico.j p?id=20050 l 280026#tab 1, mostra 
que, em 2002, 42% dos adolescentes internados em MSE o foram por roubo. 

22. http://hrw.org/portuguese/reports/brazil 1204/, página 44. 

23. Disponível em http://www.onu-brasil.org.br/doc crianca.php. 

24. Há boas informações exatamente sobre este assunto no Blog da Revista Época, 
atualizado em 1 O de maio, disponível em http://www.epoca468.globolog.com.br/. 
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Mudar o mundo começa 
com o respeito à vida. 

-----
• ----• - -- --_,, .. ---,, . 

' - . -
Nunca o mundo precisou tanto de boas idéias. Por isso, a 
ELAP aceitou o desafio de lançar no Brasil a revista Ode, 
uma das mais importantes publicações do mundo dedicada 
ao estudo e a divulgação de maneiras alternativas de viver. Empresa Lat1n0Amencana de Publicações Ltda. 

Esta revista pode mudar seu mundo. Esta foi a razao pela qual lançamos a Ode há 
oito anos. Mas nunca quisemos ser apenas uma revista inglesa. Num mundo onde 
as fronteiras nacionais sao quebradas pela internet, pelo comércio e pelo turismo. 
a inspira~·ao pode vir de qualquer parte. Encontramos um carro movido a água na 
Alemanha, um tratamento para a cura do câncer na Irlanda, um fertilizante orgâni
co na Tailândia, uma escola sem notas na Itália e a magia da água no Japao. Nossa 
revista é um tributo - uma ode - a essas visoes inspiradas e às pessoas por trás delas. 
Todas essas idéias maravilhosas que poderiam mudar nosso mundo merecem ser 
ouvidas. Ode é um palco para essas visões, para que a escola sem notas 
encontre seu caminho para Nairóbi. Ou para La Paz. Ou o fertilizante 

"Mudança encontre seu lugar em Pequim. Ou em São Paulo. 

Ode nao procura atacar os velhos sistemas. embora isso seja começa COm 
ineVItável às vezes. E necessário. Afinal. nao podemos fechar os olhos 
para a pobreza. a poluição. a injustiça e a corrupçao. No entanto. Ode informação.Por 
busca. aama de tudo, encontrar as soluções para esses problemas. isso, Ode é Procuramos oportunidades para promover mudanças positivas. Ode se 
preocupa em visualizar e conceituar um mundo que funciona. Para 
todos, em todo lugar. Um mundo onde a economia existe para servir às 
pessoas, e nao o contrário. Um mundo de igualdade e diversidade que 
põe fim aos abismos entre o Norte e o Sul. Um mundo onde o homem 
respeita seu ambiente. Um mundo onde o cuidado com o próximo é 
algo natural. nao apenas mais uma instituição. Um mundo onde va
lores espirituais sao tao importantes quanto as necessidades materiais. 

uma leitura 
essencial." 

Antta Rodd1ck, 
fundadora da 

Thc Body Shop 

"Ode 
não é 

apenas uma 
revista, 

é um modo 
de vida." 

Ba!Jamm Zaodtr, 
rtgcntt da Orquesua 

F1larmôni.a dt Boston 

A fim de espalhar os sonhos, esperanças e ideais que darão 
forma a nosso futuro, precisávamos de um palco maior. É por isso que, 
hoje, Ode e uma revista internacional. Portanto, sejam bem-vindos! Ajude
nos a disseminar as histórias e visões que farão um futuro melhor. Temos 
confiança de que essa nova forma de encarar velhos problemas irá ganhar 
força. É inevitável se quisermos prosperar, ou - pelo menos - sobreviver. 
Acreditamos que um novo mundo é possível porque ele já é uma realidade 
nos coraçoes e mentes de muitos pensadores e pessoas que buscam e 
acreditam nele. Ode aproxima a visão e a realidade. o pensar e o fazer. 
É claro que uma revista nao pode mudar o mundo. Mas as idéias podem! 
Neste momento, estamos especialmente interessados nas idéias do povo 
brasileiro. Estamos, atinai de contas. no limiar de um novo dia. Esse novo 
governo pode inspirar a mudança esperada há tanto tempo. Queremos 
ouvir as novas visoes e publicar as histórias que mudaram a vida dos 
brasileiros. para que as pessoas em toda parte se sintam inspiradas. Que o 

Brasil seja um exemplo para o mundo e que mostre - como fez a África do Sul - que 
a mudança é realmente possível. que nunca é tarde para recomeçar. A revista Ode 
deseja ser útil nesse maravilhoso processo de reforma que começa em casa e que se 
espalha como o fogo. os ED ITORES 



Esta seção é um fórum 
para Ode e seus 
leitores. Ela inclui 
reações dos leitores 
aos artigos publicados 
na revista. Aguardamos 
seus comentãrios e 
opiniões sobre esta 
nova edição de Ode. 
Escreva para Ode: 

Decência (1) 
Cees Zwart expressa a opinião de que, atualmente, cada 
indivíduo deve abordar o problema de valores e padrões e 
estabelecê-los por si mesmo (Ode número 5 1, págin a 54). 

Ele compara isso com os dias de outrora. quando o xamã. 
o Papa. general. ou outro tipo de líder ditava os valores e 
padrões para toda uma comunidade. Porém. eu imagino 
que nossos ancestrais. em suas comunidades tribais ou 
vilarejos. determinavam seus valores e padrões como um 
grupo. De baixo para cima e na prática. por assim dizer. 
Afinal de contas. eles tinham de agir j untos para caçar 
ou manter afa tados os animais selvagens. construir casas. cultivar a terra e. na 

Holanda, proteger-se das marés. 
Como reação à globalização dos dias de hoje. com suas tendências totalitárias. 
é absolutamente possivel querermos um maior controle da economia. Por exemplo, na 
forma de uma certa regionalização. com um pouco mais de auto-dependência, como 
um saudavel contraponto àquela globalização. Dessa forma. a economia pode se 
aproximar das pessoas e nos tornar ma.is unidos. Fazendo isso, podemos lan çar uma 
nova fundação material para nossa existência que ira gerar valores e padrões 
coletivamen te vividos e experimentados, nascidos das próprias pessoas. é claro que 
eles não erão completamente diferentes dos valores e padrões hoje desenvolvidos 
universalmente. Na minha opinião. eles também deveriam ser reescritos e 
estabelecidos por um liderou uma igreja. Eles foram produzidos principalmente 
pelos próprios "povos·. por pessoas que viveram em comunidades tribais ou vilarejos 

que, depois, se separaram. 

Willem Hoogendijk, Utrecht, Holanda 

Decênci- ( 
Faz muita diferença falar sobre valores (valores que diferem por sociedade. 
no todo e em parte, por subgrupo, familia e indivíduo) ou sobre padrões (qualidades 
humanas universais). "A" decência, entendida como valor, é uma coisa dificil de 
definir. um dia, ela pode ser os valores familiares da Democracia Cristã; no outro, a 
liberdade conservadora ou o individualismo socialista. Para dar mais fo rça à experiên
cia dos padrões humanos. cada indivíduo deve perceber como está conectado a out ros 

Av. Vereador José Diniz, indivíduos. 

3.300 . Cj. 1606 Veronique Feijen, por e-mail 

Campo Belo 
04604-006 ecim 
São Paulo· SP Ode deveria ser uma leitura "obrigatória· para muitas pessoas. Vejo que vocês vão 
ou envie um e-mail: dedicar a próxima edição a presentes alternativos. Ótimo! Há muitos anos, sin to a 
edit@cardnews.com. br necessidade de passar a época do Natal fazendo outra coisa que não 
Inclua seu nome e 
endereço, mesmo que 
seu contato seja por 
e-mail. 

consumir. Visitando amigos e familiares, por exemplo. 
)os Verstraaten, St. Jansteen, Holanda 

R 
Meus sinceros parabéns à Ode: a revista está cada vez melhor. Nunca an tes eu tinha 

lido uma revista em que (quase) todos os artigos são interessantes e animadores. 
Porque é assim que a Ode me faz sentir: renovada. é a pura verdade: "é possível" -
contanto que pensemos com liberdade e olhemos para o futuro. Fico também satisfei
ta em ver que a Ode não pende para o lado vago, New Age, mas, ao contrário, está 

cada vez mais concreta (porém, não dura como uma rocha). 

Ntcole van Schouwenburg. por e-mail 

- tão 
Desejo cumprimentá-los pela revista. Ela realmente vai contra o lixo de hoje Acho 
maravilhoso ler uma revista com artigos que realmente importam, que não é confusa 
e vaga. mas que tem os pés no chão e um objetivo claro. E que me deixa feliz e entusi

asmada sempre que a leio. 
Don na Bastiaans, por e-mail 

hM FOCO 

O QUE É NOSSO, É NOSSO 
· puro, ,ígua limpa, um parque no centro da cidade. língua, cultura: 

é tudo nosso. Mas por quanto tl'mpo'l O domínio público e o espaço 
social est,10 sob grande pressao. Os políticos exigem "crescimento 
econômico" e os acionistas, ·maximização dos lucros". Essa destruí 
çao silenciosa do bem comum é fatal para uma comunidade forte. 
É t<:mpo de repensar.Jonathan Rowe - Reivindicar nosso bem comum 
é um grande poder contra o saque pelo comércio. 

Maude Barlow - A água é essencial para a vida. A privatizaçao força a 
alta dos preços para os pobres. Tim Padgett - Agricultores sem terra 
do Brasil estao reivindicando a terra de grandes proprietários que 

nao a cultivam. 

MUDE SEU MUNDO COM 50 DÓLARES 
O que realmente está funcionando na corrida contra a pobreza é o 
microcrédito. Pequenos empréstimos. alguns não maiores que 
100 dólares , podem trazer mudanças decisivas par.i uma familia que 
luta para sobreviver. O editor de Ode, Jurriaan Kamp, viajou pelo 
mundo. conversando com pessoas que fornecem os microcréditos, 
recebendo uma mensagem esperançosa de mudança. 

hNTllE.VISTA 
PENSEM POR SI MESMOS 

e todo mundo fizesse o que nasceu para fazer, o mundo seria um 
lugar bem melhor. Problemas e conflitos surgem quando os países 
s.10 liderados por politicos que nao sao verdadeiramente políticos, 
quando empresários que nao sào realmente homens de negócio 
comandam as empresas. Mas como você descobre sua vocação? 
O editor de Ode,Jurriaan Kamp, conversou com Ben Okri. escritor 
nigeriano e ganhador do Prêmio Booker. 

água tem uma memória, segundo Masaru [moto. Suas incríveis 
fotografias mostram como a água muda com seu ambiente. Sons, 

palavras e até pensamentos têm um efeito sobre ela. 

,flil A LUZ QUE CURA 
fototerapia nao é novidade. Há vários anos , o pesquisador ameri

cano Dr. Ralph Moss escreveu que esse método parece promissor na 
cura do câncer. O que faltava para um avanço era encontrar a subs
tância fotossensível correta. Agora, Moss acredita que a encontrou. 
Ode entrevistou esse animado cientista na chnica irlandesa onde os 
primeiros testes estão sendo conduzidos. 

AS l,MAGENS DE ODE 

AMIZADE 
·o único modo de fazer amigo. é tornar-se um". 
Dezessete mil fotógrafos clicam a amizade. 

Tudo o que você sempre quis saber 
sobre o Fórum Social Mundial 
Caderno Especial após a matéria Os Milagres da Água 

'MI A ameaça de uma escassez de energia nos Estados Unidos está por trás de um potencial ataque ao Iraque 
O cultivo orgânico pode alimentar o mundo inteiro • O livro que muda o mundo • • SEÇÕ S CARTAS 
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Operação 
Viagem Final 
O Greenpeace está monitorando 
os rastros de 50 navios destina
dos a sucateamento nos próxi
mos cinco anos. através de sua 
Operação Final Voyage (Viagem 
Final). A campanha tem sido um 
enorme sucesso: desde seu lança
mento em janeiro, pessoas de 
todo o mundo forneceram infor
mações ao Greenpeace. As empre
sas não podem mais abandonar 
em segredo seus navios em fer
ros-velhos do Terceiro Mundo, 
trazendo efeitos nocivos para os 
habitantes locais contratados 
para desmontar as embarcações 

~ (vide nosso relatório detalhado 
f em Ode número 22). Amianto, 
~ metais pesados e bifenilas poli-
:;; cloradas acabam não só envene
~ nando o meio ambiente, mas 
::; também os trabalhadores despro

tegidos. A maioria dos navios 
sucateados acaba na índia, 

0 .... 
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1 Desligue tudo 
Os EUA podenam fechar sete u,in,1s 
nucleares se as pes,oas simplesmente n,10 
deixassem seus televisores e v1deol,ISSl'tL's 
no modo standby dia e noite. E o que 
afirma o pesquisador Mark P1erce. d.1 
Universidade de Cornell 1New Scientist. 
28 de setembro de .?002, 

Bangladesh, Paquistão ou 
Turquia. A Greenpeace 
Magazine (n . 2, 2002) traz uma 
reponagem sobre a viagem final 
do petroleiro Flandre a um fer 
ro-velho em Bangladesh. O 
Greenpeace decidiu processar a 
empresa belgo-luxemburguesa 
Euronav que, a princípio, se 
recusou a limpar o conteúdo tóx
ico do navio, violando a 
Convenção de Base), de 1995, que 
proíbe a exportação de detritos 
tóxicos de países membros da 
OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) para países 
não-membros. As operadoras 
frequentemente vendem seus 
navios antigos a empresas 
obscuras antes de enviá-los para 
sua viagem final. Em seu novo 
programa. o Greenpeace recebe 
regularmente denúncias de ma
rinheiros. armadores, agen-tes de 
carga. mestres de portos, investi
gadores navais e políticos. 

Medidor 
de C02 
As emi õe de dióxido de car
bono (CO2). fn,quentemente a so
ciadas ao aquecimento 
global. ào empre d1 cutidas 
com fervor nas conferências de 
polttica internacional. Ma quan
to dióxido de carbono você e sua 
familia realmente produzem? O 
website da Toe Face Foundation 
(www.facefoundation.nl) oferece 
uma forma simples de medir sua 
produção de co2. Tudo o que 
você tem a fazer é digitar sua 
utilização de energia e distâncias 
percorridas, ou consumo de com
bustivel. e descobrir - em poucos 
segundos - quantas áivores você 
precisa plantar para manter o 
equilíbrio climático. A The Face 
Foundation dedica~e ao cultivo 
florestal. presetvação e refloresta
mento para compensar as emis
sões de 
CO2. 

Eqµipamentos 
IJ?-edicos para 
viagem 
Equipamentos médicos acionados 
a manivela ou pedal podem. em 
breve, estar disponíveis em países 
do Terceiro Mundo, graças a ino
vaçoes da Freeplay Energy, uma 
empresa que havia, anteri
omente, desenvolvido um rádio a 
manivela. A New Scientist (28 
de julho de 2002) informa que a 
empresa está atualmente traba-

.! 
0 
:w: 

0 .. .... .. 
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lhando num desfibrilador. apar
elho que utiliza impulsos elétri
cos para reanimar as vitimas de 
parada card1aca. Ela também 
est.i desenvolvendo um monitor 
especial que pode ser emprega
do. por exemplo. para registrar 
as condições de saúde dos bebês 
durante o parto. Planos futuros 
incluem a produçào de aparelhos 
que utilizem energia elétrica. 

Tecl}qlogia 
~;!!~~n~~~m fungo geneti-
camente modificado provou ser 
mais mortífero do que as pragas 
que deveria combater. Ê o que 
conta uma matéria publicada na 
New Scientist (28 de setembro de 
2002). O fungo não só destruiu as 
eivas daninhas. mas toda a co
lheita. Por motivos óbvios. o 
fungo nao será comercializado -
porém. o incidente ilustra os pas
siveis efeitos colaterais indese
jáveis da engenharia genética. 

Patrões 
lucram com 
funcionários 
dorminhocos 
A U111vers1dade de Haivard final
mente comprovou: tirar uma 
soneca no t rabalho é realmente 
essencial. E não apenas para nós. 
mas para os patrões também: o 
cochilo não só reduz a fadiga, 
mas também ajuda a prevenir a 
sobrecarga de informações. A 
revista Focus (setembro de 2002) 
resume as conclusões do 
relatório, dizendo que uma 
soneca de meia hora por volta do 
meio-dia ajuda a evitar quedas 
de produtividade na parte da 
tarde, enquanto que uma hora 
de sono é suficientemente revi
talizante para deixar o fun
cionário tao disposto quanto no 
início da jornada de trabalho. 
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Chega de faxina! 
Parece um sonho? Nada de 
limpar. polir, esfregar, espanar, 
lustrar ou pintar? Não comemore 
ainda, mas os cientistas estão ocu
pados desenvolvendo materiais 
anti-sujeira. A maior fonte de 

O Batmóvel 
da VW 
A Volkswagen acaba de desenvolver o carro 
com menor consumo de combustível do 
mundo. De acordo com a revista Focus 
0ulho de 2002), o protótipo se parece com 
um cruzamento entre o Batmóvel e um 
fusca alongado. Ele pode percorrer cerca 
de 644 quilômetros com aproximadamente 
4,5 litros de gasolina . 

inspiração é a própria natureza, 
especialmente a flor de lótus, 
que transfere com faci lidade a 
sujeira para a água graças à sua 
superficie ligeiramente áspera. 
A revista alemã Õko-test (Agosto 
de 2002) também aborda expe-

riências com superfícies vítreas 
ultra-suaves que não apresentam 
pontos onde a sujeira possa 
aderir. E chega de lavar janelas! 
Foram desenvolvidas novas 
janelas com uma camada que 
atrai a água e produz uma 
película que mantém os vidros 
limpos, em contato com certos 
produtos químicos. A última 
invenção são minúsculas partícu
las com propriedades auto
limpantes - denominadas 
nanopartículas - que medem 
menos de um milionésimo de 
milímetro. Essas partículas 
podem ser adicionadas a tintas e 
materiais sintéticos. 

Turbina 
marítima 
A companhia norte-americana 
Tida! Electric desenvolveu a idéia 
de uma ilha artificial em forma
to de anel que utiliza o refluxo 
das marés para gerar 
energia através de 
turbinas hidrelétricas. 
A notícia publicada 
em Green Futures 
(Maio/Junho de 2002) 
informa que uma 
pequena "ilha" tem 
capacidade de gerar 
30 megawatts, enquanto que a 
versão maior - com cerca de 16 
quilômetros de diâmetro e vendi- :?. 
da a USS 750 milhões - pode 

u 
o 

"' o 

o 
produzir 432 megawatts. o ... 

Sangue de rico! ~ 
argh! sempre me deixa / 

doente ... 
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Gade do Rio de Janeiro, março de 1961, 

N : o jornalista Joelmir Beting resolve confec
cionar uma placa em homenagem a um lance magis
tral terminado em gol do nascente Rei do Futebol. 
Pelé. Desde então. os locutores passaram a chamar de 
"gol de placa· um lance extraordinario. 

Cidade de São Paulo. agosto de 1999, comu
nidade de Vila Albertina, bairro do Tremembé: Ra1 e 
Leonardo abrem as portas da Fundação Gol de Letra, 
que visa oferecer oportunidades para jovens de baixa 
renda de acesso à educação. ao esporte e à cultura, 
realizando o sonho surgido quando os doi jogavam 
na França e viram que suas filhas estudavam no 
mesmo colégio que as filhas de suas empregadas. 

Janeiro de 2003, o gol de placa foi con eguido: 
três anos completos de atividade em São Paulo, 
somadas a inauguração de uma segunda sede no Rio 
de Janeiro em setembro de 2001 e uma Associação na 
França - brevemente outra Associação estará sendo 
inaugurada na Itália. As respostas e atuação da comu
nidade acumulam novas perspectivas de futuro. idéias 
para melhoria da Fundação e a consciência de que 
ainda tem muito a ser feito. 

A escolha da sede de Vila Albertina. zona Norte 
da cidade de São Paulo. teve uma preocupação em se 
desvincular da Zona Sul. onde as O Gs estão concen
tradas. "Embora de caracteristicas pobres. como outras 
regiões da cidade. aqui encontramos muitos conceitos 
de família. que foram interessantes para a escolha na 
epoca·. argumenta Sóstenes Brasileiro Sampaio Vieira 
de Oliveira. superintendente da Fundação Gol de 
Letra. A procura também estava focalizada em um pré
dio que estivesse em boas condições. o que diminuiria 
os custos e a demora para a reforma seria menor. O 
prédio é uma ex-escola Estadual que foi cedido pelo 
Governo do Estado de Sao Paulo. 

Características distintas possui o Rio de Janeiro. 
A Fundaçao Gol de Letra está localizada na cidade de 
Niterói. no bairro de ltaipu - uma população de classe 
média - e atende crianças de comunidades distintas: 
Engenho do Mato. Piratininga e Cafubá. além de 
ltaipu. No terreno, Leonardo construiu um centro 
esportivo com quadra coberta e piscina. diferindo do 
espaço paulista. "Aqui nós estamos no meio da comu
nidade, portanto temos um envolvimento imediato. 
Lá, por atendermos uma região onde as crianças 
chegam a estar 4 quilômetros longe, e um ônibus 
passa para pegá-las e levá-las, há um tempo mais lento 
de resposta. Mas já existe uma participação bastante 
grande", justifica Oliveira. 

A base da Fundação Gol de Letra são os projetos 
Virando o Jogo e Formação de Agentes Comunitários 
(FAC). "Todo trabalho da Fundação tem a preocupação 
em inserir o contexto da realidade da criança, e que 
este trabalho possa ter um significado para ela, aten
dendo as expectativas da comunidade. A grade é diver
sificada, com atividades corporais, educação física, 
dança. capoeira, além das atividades da biblioteca e da 
brinquedoteca", explica Mõnica Zagallo. coordenadora 
pedagógica da Fundação Gol de Letra. 
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A FUNDAÇÃO GOL DE LETRA - SÃO PAULO ELEVA O POTENCIAL DOS J0ENS E MODIFICA A AUTO-ESTIMA DA COMUNIDADE DE VILA ALBERTINA 

O FAC atende jovens de 15 a 21 anos e pretende formar agentes cidadaos. O 
Virando o Jogo atende crianças com idade entre 7 e 14 anos, com atividades com
plementares à escola. "Não damos reforço escolar. A nossa intenção é auxiliar o 
desenvolvimento proporcionando outras formas de atividade para as crianças 
desenvolverem. Há uma maior preocupação com o programa de leitura e escrita, 
onde haverá uma transferência direta com a escola", explica Mõnica Zagallo. 

Mõnica comenta a intenção da Fundação em estabelecer um contato maior 
com a escola, para trocar experiências. "Pretendemos um aprendizado mútuo 
com a escola através de uma pareceria na atividade pedagógica. Já existe um con
tato por meio da biblioteca ou da rede social, mas queremos efetivar o contato". 

No início, os projetos da Fundação eram chamados de educação comple
mentar, e tinham como objetivo atingir somente as crianças. em período comple
mentar à escola, com atividades que iriam da dança, leitura, artes plásticas, 
esportes à informática. "Hoje nós temos a educaçao comunitária, ou seja, a raiz 
tornou-se tão grande que a comunidade assumiu a Fundação. Mães e pais se 
envolvem, pessoas de fora da comunidade se envolvem, todos trazem projetos e 
querem ajudar e participar de alguma forma", explica Sóstenes Brasileiro 
Sampaio Vieira de Oliveira, superintendente da Fundaçao Gol de Letra. 

Os três anos de atividade são um período curto para fazer uma avaliação 
concreta do impacto da Fundaçao. Sóstenes conta que é a parttc1paçao dos pais 

apoiando as atividades e contando as transformações do filho que são tomadas 
como parâmetro. "Muita gente comenta que antigamente as pessoas tinham a 
auto-estima muito baixa e com a Fundação elas começaram a se sentir mais 
importantes. Por exemplo, elas adquiriram uma preocupação em ter a fachada de 
suas casas bem arrumada, porque podem receber visita. Esses são os impactos na 
sociedade, porém do ponto de vista educacional ainda é um pouco cedo". 

Todo esse envolvimento resultou em um projeto chamado Mulheres em 
Ação, por iniciativa de algumas mães. "Elas montaram uma sala de aula e 
começaram a dar aula para adultos não-alfabetizados", conta Sóstenes. "Isso 
mostra que é um 'efeito colateral' de uma atividade com as crianças que nós 
desenvolvemos. E chama a atenção porque elas perceberam que podem agir. É 

um movimento muito rico". 
Enquanto o ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza trabalhou para 

incluir o maior número de crianças na escola, uma decisão estratégica tomada 
em 2000 focou os esforços e os trabalhos da Fundação Gol de Letra em conquistar 
a qualidade em detrimento da quantidade. "Por isso nós ficamos com essas duas 
unidades - São Paulo e Niterói. A quantidade dificultaria um pouco atingir com 
rapidez os objetivos", sustenta Sóstenes. "Nós temos uma característica única: tra
balhamos dentro de uma comunidade e conhecemos os resultados para o que foi 
aplicado dentro dessa comunidade. Esse impacto algumas ONGs que são referên-

eia. como a Fundação Abrinq e o Instituto Ayrton Senna, 
não conhecem porque eles têm outros projetos. Então nós 
podemos ser um exemplo nesse sentido". 

"Eu acredito muito quando você faz um bom traba
lho. Dando um bom exemplo, você consegue mostrar o 
impacto para a sociedade e consegue, também, estimular 
outros a terem a mesma iniciativa, seja outro grupo ou a 
própria comunidade, para gerar benefícios para aquela 
região", argumenta a coordenadora pedagógica Mõnica 
Zagallo. 

As carências e demandas dos problemas sociais nas 
comunidades estão aquém de resolução pelo poder públi
co. É o futuro do terceiro setor alavancar essas comu
nidades. "O país deixou muita coisa para trás. Hoje, por 
exemplo. como é que você vai incluir esse povo? Pela 
economia?! Não a curto prazo, de uma forma rápida para 
que essas pessoas possam pagar a escola dos filhos. Vai ser 
um processo lento. E é uma carência muito grande! O 
poder público não tem dinheiro e o terceiro setor tem um 
papel fundamental", vaticina Sóstenes. 

O futuro da Fundação Gol de Letra, imagina 
Sóstenes, é com uma equipe enxuta, capaz e de alto nível, 
com muito trabalho voluntário para que algumas idéias 
que ainda não se constituíram possam funcionar. O perío
do de férias escolares. por exemplo, é uma carência da 
Fundação. "O lugar precisa ser aberto para as pessoas 
ficarem constantemente. Estamos precisando avançar um 
pouco mais, porque as férias e os finais de semana não 
estão do jeito que queremos. ainda", diz Sóstenes sem 

deixar a bola cair. 
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imon Lévelt abriu uma pequena loja de produtos coloniais 
distrito portuário de Amsterdã, onde vendia uma grande va

de cafés e chás. Quase dois séculos - e cinco gerações - depois, 
cresceu e hoje atua na torrefação de café e na revenda de chás, 

endo conquistado fama mundial com uma seleção única de produtos. 
velt é a única empresa no setor que cuida de todo o proces
eço ao fim. Os produtos são comprados diretamente, 

processados pela empresa e vendidos em sua cadeia de lojas. Os clientes 

podem escolher dentre 170 variedades de chás e 25 tipos de café. 
Atualmente, existem 23 lojas. com funcionários que entendem do 
assunto. Recentemente, fomos todos a uma visita às plantações de café 

no México. 
Hoje, Hans Levelt (o acento no "e" foi abandonado). de 61 anos, 

toca a empresa, e sua filha Mikkel (32) faz parte do corpo gerencial. 
Hans Levelt diz ser "maravilhoso, mas inacreditavelmente complicado" 

que a empresa tenha permanecido familiar durante tantas gerações. 
Segundo ele, "numa empresa normal, você dá o máximo de si, mas, se 

se cansar, pode ir embora. Já a empresa familiar é como um casamento. 

Isso põe muita pressão sobre a geração seguinte". 
Muitos dos produtos comercializados pela Simon Lévelt são 

orgânicos. A idéia é que eles sejam cultivados de maneira sustentável e 

que os trabalhadores das plantações tenham um padrão de vida 
decente. Quando Hans Levelt começou na empresa, em 1963, havia ape
nas uma plantação orgãnica de café e nenhuma de chá. "Juntamente 

com o proprietário da plantação de café, estabelecemos um programa 
para novos produtores orgânicos, muitos deles formados por cooperati

vas agrícolas. Enviamos especialistas para dar o suporte adicional. No 
caso do chá, começamos do zero na !ndia. A iniciativa levou à formação 
do maior projeto de chá orgânico do mundo. Depois disso, outras 100 

plantações de chá sustentáveis foram incorporadas". 
Para os aficcionados do chá, o Darjeeling é o creme de la creme. 

Existem 70 plantações na região de Darjeeling, na !ndia, das quais 28 
são orgânicas. Levelt explica: "comparar o gosto do chá orgânico e do 
comum é como comparar um tomate amadurecido ao sol com outro 

que foi forçado a amadurecer artificialmente. Você simplesmente sente 

a diferença. O chá precisa de tempo. Você não pode apressá-lo com a 
adição de fertilizantes. Se você o cultiva de forma sustentável, as 
gerações futuras podem viver em solo saudável, em harmonia com uma 

rica e enorme variedade de plantas, insetos e pássaros". 
Em casa, Hans Levelt bebe 20 tipos diferentes de chá com regu

laridade. Um de seus favoritos é o Darjeeling colhido no outono. "Esse 
chá tem o aroma da primeira colheita do ano e a firmeza da segunda, 

mas não é acre ao paladar. Ele é muito suave". 
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QUEM t: Uma voluntária envolvida no The Hunger 
Project, Instituição que celebra seu 259 aniversário. 
E-MAIL: hmauser@zonnet.nl 
URL: www.thp.org 

Desejo: "Queremos ajudar as mulheres nos paises em 
desenvolvimento a usar seu poder. Cerca de 80% da 
comida na África é produzida, processada e preparada 
por mulheres, mas elas não têm voz política ou acesso 
ao crédito. Queremos ajudá-las a colocar suas vidas no 
rumo." 

Um momento emocionante: "Eu estava conduzindo uma 
palestra para um grupo de pessoas na Holanda sobre 
como o The Hunger Project estimula as mulheres nos 
países em desenvolvimento a acreditar em seu próprio 
poder e expliquei que isso não funciona se oferecermos 
simplesmente assistência passiva. Havia uma mulher 
no grupo que, a princípio, parecia encarar tudo com 
certo cinismo, mas que, de repente, relacionou nossa 
história a sua própria relação com a irmã deficiente, 
que ela sempre havia mantido dependente. Então, ela 
entendeu que as pessoas podem usar seu próprio 
poder para pôr suas vidas em ordem." 

Recente descoberta: "Uma das mais nefastas condições 
sociais que permitem ã fome persistir é conformar-se 
com a crença de que a fome é algo que faz parte da 
vida. Você encontra essa crença tanto entre as pessoas 
que passam fome quanto entre os que vivem no 
Ocidente. Só que Isso Impede que qualquer um assuma 
responsabilidade." 

Motivação Interior: "Cinco anos atrás, perdi meu filho 
de dois meses. Uma experiência horrível. Quando 
percebi que era completamente normal para as mu
lheres africanas perderem dois ou três fi hos na infãn· 
cia, fiquei tão emocionada que me uni imediatamente 
ao The Hunger Project - inicialmente, com apoio finan· 
celro e, agora, exercendo diversas funções." 

Frase favorita: "Quando eu morrer. quero que as 
pessoas s01bam quem fui ao olhar meu talão de 
cheques'. Não sei quem disse isso, mas concordo 
plenamente Como você vive e como gasta o seu 
dinheiro são um reflexo de suas normas e valores." 

Petróleo pago com sangue 
A AMEAÇA DE ESCASSEZ DE ENERGIA NOS EUA ESTÁ POR TRÁS 
DE UM POTENCIAL ATAQUE AO IRAQUE 

' Não h.i alternath·a à energi.·a. Toda a no sa moderna sociedade se baseia 
nela. A energia não e apenas um recurso. é a pré-condição para todos os 
no os recurso . A energia e um fa tor básico equivalente ao ar. à água e 

ao solo". escreveu E.F. Schumacher hà quatro décadas. 
A ocicdade moderna não pode funcionar sem energia. O petróleo tem 

sido no sa prinapal fonte de energia hà muitas décadas e é. portanto, um tema 
central na política internacional. A ameaça de e cassez de petróleo é sempre 
uma causa potencial de conflitos. ·o li\TO Hubbt'rf's fb1k (Princeton University 
Pre . 2001). Kenneth Deffoyes argtimenta que a produção global de petróleo 
aungira seu ap1ce no próXIrno ano e. a partir dai. começarà a cair. E Deffeyes 
não é qualquer um. Ele foi di c1pulo do renomado geólogo da Shell. M. King 
Hubbert. que. na dt!eada de 50 - e ao contr.irio do pensamento dominante na 
e~"õl - pre\iu que a produção nortcximencana de petróleo atingiria seu auge 
em 1972 e depois começaria a diminuir. Hubbert estava certo: a produção norte-
americana atmgiu eu ponto máximo em 1970 e vem d immuindo desde entao. 
Com b;.1 e na metodologia de seu tutor. a an.ilise de Deffeyes estima que a pro
duçao mundial de petróleo irá chegar ao eu máximo no próximo ano. "Uma 
coba e certa nao h.i qualquer iniciativa que possa mudar substancialmente a 
data de~se auge de produção. em as explorações na região do Mar Cáspio ou as 
perfuraçoe~ ao sul do Mar da China. nem os atuais programas de energia susten
tá\'el poderão impedir uma 'guerra do petróleo". Esperamos que e la seja uma 
guerra comercial. não urna guerra nuclear". 

Tanto a Europa como os EUA estão reagindo à potencial ameaça dessa 
quL'<la da produção de petróleo combinada ao contínuo aumento no consumo 
de energia. Os Estados Unidos estão se preparando para travar uma guerra con
tra o Iraque. sem dúvida. um país fora-da-lei, mas essa guerra também será uma 
guerra por petróleo - isso, se ele não for o motivo principal. É claro que há ou
tros paises fora-da-lei. Também existem outros países que possuem armas quími
cas ou biológicas, mas apenas um país com tantas reservas de petróleo - talvez 
somente atrás da Arábia Saudita. É por isso que uma guerra contra o Iraque Já 
estava na agenda de George W. Bush antes mesmo de se tornar presidente dos 
Estados Unidos. 

Esse cenário é descrito no relatório Rebuilding America's Defenses. 
(Reconstruindo as Defesas da América), do grupo neoconservador de 
pesquisadores Project for the New American Century (Projeto para o Novo 
Século Norte-Americano) - integrado pelas proeminentes personalidades Dick 
Cheney (atual vice-presidente norte-americano), Donald Rumsfeld (secretário de 
defe~a dos Estados Unidos) e Jeb Bush (irmão de George W. Bush e governador da 
Aórida). Publicado em 2000 - dois meses antes de Bush ser eleito - esse relatório 
recomendava que a futura administração de Bush adquirisse o controle militar 
do Golfo Pérsico. "Por várias décadas, os Estados Unidos buscaram ter um papel 
mais permanente na região do Golfo. O atual conflito com o Iraque gera uma 
jusúficativa imediata, mas a necessidade de uma presença norte-am ericana 
forte no Golfo ultrapassa, e muito, o regime de Saddam Hussein". Em outras 
palavras, para os Estados Unidos, o governo do mal de Saddam Hussein serve de 

,,... 
"Para atrair EMPRESAS como TENDENCIAS a sua, demolimos montanhas, 

desmatamos florestas, aterramos pântanos, desviamos rios, mudamos 
cidades, para tornar mais FACIL para você e sua empresa fazerem 
negócios aqui." Anúncio oficial das Filipinas na revista de negócios norte
americana Fortune • Nâo existe um único país no mundo onde as 
MULHERES GANHEM mais que os HOMENS. (New Scientist, 27 de Abril, 
2002) • ARAFAT foi a um restaurante uma ÚNICA vez nos últimos 40 

anos. (Atlantic Monthly, julho/agosto de 2002) • "A POBREZA não gera o 

u 
"' <( 

o 
o ... 

pretexto para a sua estratégia de superpoder. 
Petróleo é a palavra-chave dessa estratégia. Em maio de 2001, 

o recém-eleito governo dos Estados Unidos publicou seu National 
Energy Policy Report (Relatório Nacional de Política Energética), afir
mando que, em 2000, 50% das necessidades de energia do país 
dependiam de importação de petróleo e que essa dependência pode
ria au mentar para 75% em 2020. Novamente, o relatório destaca que 
ter acesso às reservas de petróleo do Golfo - algo em torno de 65% 
das reservas mundiais conhecidas - é uma alta prioridade para os 
Estados Unidos. 

Os Estados Unidos são extremamente dependentes da lealdade 
da Arábia Saudita, o maior produtor mundial de petróleo. No entan
to, existem preocupações quanto à estabilidade a longo prazo do 
regime autocrático saudita. Recentemente, extremistas desse país 
foram relacionados aos ataques de 11 de setembro. Se a produção de 
petróleo na Arábia Saudita fosse interrompida. o Ocidente - e não 
apenas os Estados Unidos - estaria com sérios problemas: os norte
americanos consomem 25% do petróleo mundial, três vezes mais que 
a quantia per capita da Alemanha. por exemplo. Existe apenas uma 
solução rápida para essa "vulnerabilidade ao petróleo": o Iraque. o 
único país que pode aumentar imediata e substancialmente a pro
dução mundial de petróleo. 

É por isso que a The Nation (7 de outubro de 2002), revista libe
ral norte-americana, prevê o maior "roubo de petróleo" da história. 
Dissidentes iraquianos. escolhidos pelos Estados Unidos para liderar 
um novo regime no Iraque, já anunciaram que irão anular todos os 
contratos atuais de comércio de petróleo com países que não apóiam 
a derrubada de Saddam Hussein. E está claro quem mais irá lucrar 
com os novos contratos pós-Saddam: "Estamos falando de centenas 
de bilhoes de dólares para empresas de petróleo norte-americanas -
m uitas delas com fortes vínculos com membros proeminentes da 
administração Bush - que pretendem evitar a ameaça de falta de 
energia nos Estados Unidos". escreve a revista The Nation. 

A União Européia está seguindo um caminho diferente. Há 

duas semanas, Romano Prodi. presidente da Comissão Européia, 
anunciou que a UE irá investir mais de E 2 bilhões no desenvolvimen
to de tecnologias de energia sustentável nos próximos três anos, espe
cialmente no campo da utilização do hidrogênio. Em torno de E 127 
milhões já foram investidos nessa pesquisa nos últimos três anos. 
"Para nós, reduzir nossa dependência do petróleo deve ser prioridade 
absoluta", disse Prodi. 

O hidrogênio é visto como a alternativa mais ecológica e sus
tentável aos combustíveis fósseis. Sua combustão em uma célula de 
combustível produz apenas eletricidade e vapor. Além disso. pode ser 
extraído da água através da eletrólise. Há muita água no mundo, por
tanto uma economia baseada no hidrogênio nunca será dominada 
por "xeques do hidrogênio". Também necessitamos de eletricidade 
susten tável (gerada através de painéis solares, moinhos de vento, etc.) 
- formas de energia disponíveis em qualquer lugar. 

Prodi disse que a energia do hidrogênio chegou a um ponto 
em que se tornou uma alternativa realista aos combustíveis fósseis, 
acrescentando que o "programa científico de hidrogênio" é com
parável ao programa espaáal dos Estados Unidos da década de 60, 
que levou o primeiro homem à Lua. Ele calcula que os custos de uma 
infra-estrutura para o hidrogênio são cinco vezes maiores que os de 
uma rede de telefonia móvel. "Os gastos são enormes, mas fazer isso 
não é impossível". ele comenta. A UE já estipulou que, por volta do 
ano 2010. 22% de toda a eletricidade e 12% de toda a utilização de 
energia devam ser geradas por meios sustentáveis. 
Lutar u ma guerra cara e sangrenta pelo petróleo ou investir todos 
esses bilhões no desenvolvimento gradual de energia sustentável? 
A escolha é fundamental. A Europa já fez a escolha econômica certa: 
optou pelo hidrogênio e pelo futuro. Agora, precisamos da decisão 
política para deter a obsessão dos Estados Unidos por petróleo - e 
guerra. 

JURRIAAN KAMP 

TERRORISMO.' George W. Bush (The Ecologist, Maio 2002) • Cerca de 85% de todos os websites são em INGLfS, uma 
língua falada por menos de 10% da populaçâo mundial. (Global Times, 31 de agosto de 2001) • O catálogo BRITÂNICO DA 
IKEA tem uma circulação quatro vezes maior que a BIBLIA. (New Statesman, 2 de setembro de 2002) • A FALTA DE 
EXERCÍCIO pode ser tão perigosa para o CORAÇÃO quanto fumar um pacote de cigarros todo dia. Alerta publicado pela 
Federação Mundial de Cardiologia. (New Scientist, 28 de setembro de 2002) • "Sessenta e sete km' de PAINtlS SOLARES é 
tudo o que precisamos para atender a todas as necessidades primárias de ENERGIA da Austrália." Keith Lovegrove, chefe da 
Sociedade de Energia Solar da Austrália e Nova Zelândia (Refocus, janeiro/fevereiro de 2002) • Os norte-americanos têm 
aproximadamente 12.000 TIGRES de estimação. De 5.000 a 7.200 tigres permanecem selvagens, enquanto os zoológicos mantêm 
outros 510. (Onze Wereld, Outubro 2002)• "Hoje em dia, assistir ao FUTEBOL italiano é como acompanhar o mercado de ações. É 
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Uma revolução 
verdadeiramente 
verde 
MELHOR, MAIOR E CAPAZ DE ALIMENTAR O MUNDO: 
ISTO É O CULTIVO ORGÂNICO 

U 
ma revolução está a caminho. 
Uma revolução verde. A segunda 
em cinqüenta anos. A diferença é 

que esta e realmente verde - não se trata 
de biotecnologia ou manipulação geneti· 
ca, mas de produtos orgânicos cultivados 
de forma responsável e sustentável para 
alimentar os povos do mundo no futuro. 
No hemisfério sul, essa revolução já vem 
acontecendo há algum tempo. A cada ano. 
na África. América Latina e Ásia. mais e 
mais agricultores vêm adaptando suas 
práticas de cultivo, com a adoção de 
métodos orgânicos. Segundo o novo 
relatório. The Real Green Rn'Olut1on 
(Fevereiro de 2002), publicado pelo 
Greenpeace Environmental Trust, esses 
agricultores estão em posição de mostrar 
aos países industrialmente desenvolvidos 
do hemisfério norte e do mundo ociden
tal o caminho para a produção de alimen
tos de forma mais segura e limpa. 
Os autores do relatório, 'icholas Parrott e 
Terry Marsden. traçam o progresso da re
volução e fazem recomendações claras. 
Uma coisa é certa: os paises industrializa
dos devem parar imediatamente com o 
uso e promoção de métodos agrícolas con
vencionais e destrutivos. 
Tais métodos são agressivos e literalmente 
interrompem o desenvolvimento das plan· 
tações. Por outro lado, aumentos na pro
dução obtidos com métodos "orgânicos" 
indicam maiores chances de uma pro-

dução adequada de alimentos para popu
lações inteiras durante todo o ,1110. a.iu· 
dando. portanto, a reduzir a pobreza e 
nos aproximando da l.'Conomia sustenta· 
\'el, ao mesmo tempo em que acabam com 
o dommio de monocultur,1 absurdas e 
perigosas. As "Mons.mtos· da vida. com 
seu enorme poder. fizeram de tudo para 
homogeneizar o arroz, as batatas e pimen
tas consumidas pela humanidade A con-
equência dramática di o é que a popu· 

lação mundial obtém aproximadamente 
90% de suas calorias a partir de apenas 15 

produtos agricolas. Por falar em pobreza ... 
Bem. melhor nao falar - um exemplo 
mais inspirador seria a variedade de ali
mentos produzidos pelos agricultores do 
Peru. Eles cultivam mais de 3.000 tipos 
diferentes de batata, o que é certamente 
muito mais rico que o cenário enfrentado 
pelo típico consumidor holandês. que, na 
maioria das vezes. só encontra as ofertas 
de sempre - no caso, as variedades Bintje 
e Bildtstar. 
A variedade parece não ter limites quando 
lhe é dada carta branca. Na Nova Guiné, 
os agricultores plantam 5.000 tipos dife
rentes de batata-<ioce. Na ilha de Java 
Ocidental. ao invés de plantar apenas 
duas ou três culturas em um único 
campo, os agricultores plantam até 230 

tipos diferentes, incluindo várias plantas 
medicinais. Nenhum preparo químico é 
utilizado nesses ecossistemas; insetos e 

roedores desempenham seus papeis natu· 
rais na biosfera. evitando pragas e doenças 
nas plantas. 
Um dos ,1rgumentos empregados com 
mais frequência contra a ,1gricultura 
orgânica e que ela n.10 e capaz de produzir 
comida suficiente p,1ra alimentar a popu· 
la\·,10 mundial. fal lad,1inha l' completa
mente ridicul,irizada no relatório que, 
de fato, mostr,1 que o oposto l' verdadeiro. 

Ainda mais impressionantes são as 
histórias de agricultores que foram força
dos a adotar o cultivo orgânico em virtude 
da maior imunidade dos insetos a pestici
das e que acabaram se surpreendendo com 
o aumento das safras. Na província indi
ana de Madhya Pradesh, os agricultores 
começaram a plantar ervas que afastavam 
as moscas das lavouras. Após sete anos, a 
produção havia aumentado em 20%, 

enquanto que os custos de produçao e 
mão-<ie-obra caíram 30%. 

um JOGO DE PODER entre um monte de grandes empresas." Salvatore Campus, torcedor do Juventus (Time, 2 de setembro 
de 2002, • As Nações Unidas estimam que o valor total do trabalho doméstico não-remunerado e os serviços comunitários 
exercidos pelas mulheres estejam em torno de US$ 11 TRILHÕES por ano - um terço do PIB mundial. (Ms, primavera de 
2002) • "É absurdamente caro ter esta APARlNCIA tão VULGAR." Dolly Parton (Bust, Fall 2002) • As CRIANÇAS alemãs 
fazem EXERCfCIOS físicos em média uma hora por dia. (Õko-Test, setembro de 2002) • Mais de 30.000 crianças morrem 
diariamente em função de doenças evitáveis. (Human Development Report, 2002) • GUOLAOSI é uma nova palavra na China 
que significa morte por HORA EXTRA." Ela denomina trabalhadores que acabam morrendo depois de longas horas de 
trabalho. (lhe Ecologist, outubro de 2002) • "Uma compleição pálida é sinal de degeneração." Prof. Dr. Friedeman, Diretor 
de Paleontologia do Frankfurt Senckenberg lnstitute (Natur & Kosmos, abril de 2002) 
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Cuba. obrigada a abandonar o uso de pes
ticidas caros devido à queda de seu antigo 
p,1trono, a Uniao Soviética, recrutou os 
serviços da Mae Natureza: uma pequena 
mosca que mantém a broca longe dos 
canaviais; formigas que impedem um 
outro tipo de inseto de atacar a batata
doce; e vespas que caçam as larvas respon
sáveis pela destruição das colheitas de 
mandioca. l loje. cerca de 65% do arroz e 
50% das hortaliças de Cuba sao produzi
dos organicamente. 
No Brasil. o uso de fertilizantes "verdes" 
ajudou a aumentar a produçao de milho 
de 20% a 250%. Na Etiópia, lavouras com 
fertilizantes naturais viram a produçao 
aumentar de três a cinco vezes, compara
das a plantaçoes que ut1hzam fert11zantes 
químicos tradicionais. No Nepal. a colhei
ta de culturas selecionadas aumentou em 
175% quando os agricultores passaram a 
utilizar métodos orgânicos. Voltando ao 
exemplo do Peru, as safras em certos 
casos cresceram em até 150% quando os 
produtores resgataram métodos pré
químicos. Em Madagáscar, a produçao de 
arroz por hectare aumentou de 3 para 10 

toneladas. Mas não foi apenas a produção 
que aumentou - os próprios agricultores 
têm mais "feeling" pelas safras que estão 
colhendo do seio da terra. 

O cultivo orgânico. muitas vezes con
siderado um luxo de ocidentais superah
mentados, está, dessa forma, se firmando 
como um meio para que os pobres se ali
mentem em larga escala. A revista New 
Scientist (23 Fevereiro de 2002) cita um 
relatório apresentado numa recente con
ferência em Nuremberg. na Alemanha, 
que indica que as naçoes em desenvolvi
mento lucram mais com o cultivo orgâni
co do que os países ricos. Mas. talvez. 
mesmo essa suposição possa ser reavalia
da, conforme estudos que apontam um 
crescente mercado para produtos orgâni
cos na Holanda. 

De acordo com o relatório anual da 
Platform Biologica, publicado no periódi
co holandês Kritisch Consumeren 
(Março,Abril de 2002), a participação de 
mercado da produção orgânica aumentou 
em mais de 30% em 2001, chegando a 
€ 335 milhões. Pode ser que as 
conclusões sobre ocidentais superalimen· 
tados, no entanto, devam ser submetidas 
a análises, no lugar de preconceito: o 
estudo mostra que o maior consumo de 
alimentos produzidos organicamente 
acontece nos grupos de renda baixa e 
média-baixa, e não entre os muito ricos. 
Parece que comida e hábitos alimentares 
saudáveis sào mais uma questáo de estilo 

de vida que de renda. 
Entretanto, é difícil fazer um exame 

mais profundo, uma vez que as fontes de 
informação são escassas. Pouca pesquisa 
foi feita quanto ao potencial de cresci
mento desses mercados, de forma que 
parece oportuna a decisão feita pela 
Wageningen University and Research 
Center de alocar mais de € 8,5 milhões 
em 2002 para pesquisar a agricultura e a 
nutriçao orgânicas. fato que pode eviden
ciar a necessidade de mais investigaçoes. 
Embora não seja uma alta soma de inves
timento, ela representa um aumento de 
três vezes sobre os níveis investidos em 
1999, segundo a revista de interesses soci
ais De Humanist (Março/Abril de 2002). 

1:: a comida orgânica é realmente 
mais saudável? Pode parecer uma questão 
estranha, mas é claro que ela sempre será 
levantada pelos céticos. Sempre haverá 
aqueles que precisam de um relatório 
científico antes de admitir, por exemplo, 
que o fumo é extremamente prejudicial à 

saúde. Felizmente, para eles, as evidências 
vêm se acumulando. As últimas notícias 
da t.cw Scientist (16 de Março de 2002) con
firmam: alimentos orgânicos contêm 
grandes concentrações de ácido salicílico. 
o ingrediente principal da aspirina, que 
possui um efeito antiinfeccioso e que, 
além disso, acredita-se combater ou 
prevenir o câncer intestinal e a arte
riosclerose (endurecimento das artérias). 
O ácido salicílico também parece ser 
capaz de reduzir o estresse. Pesquisadores 
descobriram grandes concentrações do 
ácido no sangue de monges budistas 
vegetarianos que se alimentam de comida 
orgânica. 

EMISSÃO DE C02 

Média anual per capita de em,ssão 
de co2 em1t1do em tons. 

Aqueles que ainda nâo se convence
ram totalmente devem, afinal, admitir 
que simplesmente não há mais escolha. O 
relatório do Greenpeace é taxativo: em 
primeiro lugar, o solo em muitas áreas 
agrícolas está tão esgotado que os agricul
tores são freqüentemente forçados a 
tratá-lo com mais produtos químicos para 
conseguir um mínimo de colheita. No 
final das contas, o problema da fome 
mundial tem menos a ver com colheitas 
perdidas do que fomos levados a acredi
tar; ele tem muito mais a ver com nossas 
estratégias econômicas. A principal causa 
da fome daqueles que vivem nos países 
em desenvolvimento é o fato de eles não 
terem di-nheiro para comprar alimentos. 
Recentemente, testemunhamos a fome do 
povo da Argentina. Isso ocorreu não só 
porque o país é incapaz de produzir ali
mento suficiente, mas porque a comida é 
exportada. Assim, de acordo com o 
relatório, é necessário um pouco mais de 
humildade por parte dos países mais 
ricos. 
Devemos reconhecer e encorajar a sabedo
ria e as realizações dos agricultores que 
produzem colheitas saborosas, variadas e 
sustentáveis. Devemos incentivar sua 
autoconfiança na escolha de métodos 
tradicionais que os permitirão obter co
lheitas satisfatórias. E não deve ser justo 
ganhar um pouco de dinheiro e exagerar 
nos produtos químicos - conforme foram 
ensinados durante anos por países ricos 
com interesses próprios - simplesmente 
porque isso era considerado uma forma 
"moderna" de cultivo. 

TIJN TOUBER 

E.U.A. 6,os lN 
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Em meio ao fracasso da ajuda externa e dos emprés
timos de bilhões de dólares, o microcrédito se revela 
uma história de sucesso na batalha contra a pobreza. 
Pequenos empréstimos, alguns menores que 
US$ 100, podem trazer mudanças decisivas a famílias 
que lutam para sobreviver. Neste verão, Jurriaan 
Kamp viajou pelo Quênia, Uganda, Bolívia, Índia e 
Sri Lanka. Ele conversou com pessoas que concedem 
os microcréditos e com pessoas que os recebem. 
Este artigo traz uma mensagem de esperança e 
mudança. 

POR JURRIAAN KAMP 

FOTOS: MAARTJE GEELS 
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o salao de jantar de um hotel em Sào francisco. cerca de 
1.000 pessoas participam de um banquete. Toalhas brancas de 
linho. enormes candelabros. gar~·ons vestidos com apuro: ludo 
transpira grandiosidade. À mesa sentam-se os participantes do 
State of the World Forum, um congresso anual no qual o 
Estabhshmmt se encontra com pessoas com idéias inovadoras. No 
palco, está um palestrante. Ele faz um cumprimento leve e modesto 
com as maos cruzadas no peito, no típico gesto de agradecimento 
dos indianos ou bengalis. Algumas pessoas chegam a chorar. 
Durante vários minuto), ouvem-se aplausos, num transbordar de 
emoção. Este salão repleto de pessoas ansiosas por progresso no 
mundo acaba de ouvir a história de uma iniciativa que realmente 
alivia a pobreza. Não foi um apelo com uma idéia inspiradora. mas 
um relatório da realidade. O palestrante é Muhammad Yunus, de 
Bangladesh. E a história que ele contou é mais ou menos assim. 

Muhammad Yunus era um professor de economia em uma 
universidade norte-americana quando, após uma guerra sangrenta, 
Bangladesh foi separado do Paquistão em 1971. Yunus decidiu 
regressar e fazer sua parte na reconstrução da pátria. Ele se tornou 
chefe da Faculdade de Economia da Universidade de Chittagong, a 
segunda maior cidade do país. Foi lá, em 1974, que ele teste
munhou o segundo drama a atingir Bangladesh em um curto 
período de tempo: a fome. Yunus conta: "armado com minha tese, 
eu lecionava elegantes teorias econômicas, enquanto que, nas ruas, 
as pessoas morriam diante de meus próprios olhos. Eu não podia 
suportar. Tudo aquilo que aprendi parecia totalmente irrelevante 
para aquelas pessoas morrendo. Eu decidi descobrir o que as pode
ria ajudar." 

Em um vilarejo próximo à universidade, ele viu uma mulher 
tecendo banquinhos de bambu. Eram belos banquinhos, feitos com 
arte. Yunus se perguntou como a mulher fazia para sobreviver. Ele 
descobriu que ela ganhava cerca de 50 paisa (dois centavos de dólar, 
na época) por dia. Sendo muito pobre para comprar o bambu que 
necessitava para os banquinhos, ela o tomava emprestado ao co
merciante de bambu. Este, por sua vez, exigia que ela vendesse os 
banquinhos apenas a ele, de acordo com o preço que ele determi
nasse. Esse era um contrato sem escapatória para a mulher, mesmo 
que o preço do bambu no atacado fosse baixo: cinco taka {22 cen
tavos de dólar) era tudo de que essa mulher necessitava para sair da 

dependência. 

Junto com um de seus alunos, Yunus decidiu descobrir se 
havia mais pessoas necessitando de somas similares para seus 
negócios. Em poucos dias, ele encontrou 42 pessoas que, conjunta
mente, precisavam de 856 taka ( USS 27 ). Yunus conta: "Foi o 
maior choque da minha vida. Eu fiquei profundamente enver
gonhado de fazer parte de uma sociedade incapaz de oferecer 
USS 27 para 42 trabalhadores que davam duro". 

Yunus decidiu fazer os empréstimos de seu próprio bolso. 
Atônitas, as pessoas receberam o dinheiro de que necessitavam 
com a condição de pagar assim que fossem capazes. Enquanto isso, 
Yunus foi à agência local de um banco e sugeriu ao gerente que 
fizesse empréstimos aos pobres que ele, Yunus. havia encontrado 
no vilarejo. O gerente ficou perplexo: "Você enlouqueceu. 

Isso é impossível. Como é que se pode emprestar dinheiro 
aos pobres? Eles não têm fiadores. Eles não merecem crédito". 

Em todos os lugares. Yunus encontrou a mesma mistura de 

descrença e falta de vontade. Por fim, um banco se dispôs a fazer os 
empréstimos, com a condição de que Yunus fosse o fiador - e, 
mesmo assim, apenas depois de tê-lo avisado diversas vezes que ele 
perderia seu dinheiro. A surpresa, no entanto, foi que, depois de 
algum tempo, as pessoas que receberam os empréstimos pagaram 
até a última taka. Yunus voltou ao banco, cheio de entusiasmo: 
"Viu? Não há problema algum". Os banqueiros responderam com 
desconfiança: "Eles o estão enganando. Se você emprestar mais din
heiro, eles nunca irào pagá-lo de volta". E Yunus emprestou mais 
dinheiro e os pobres empreendedores pagaram da mesma forma. 

Então, os banqueiros disseram que isso só funcionaria 
naquele vilarejo. E Yunus foi a outro vilarejo e funcionou Já tam
bém. Os banqueiros disseram que nào funcionaria em cinco vilare
jos. Mas funcionou . E funcionou em dez. E em 20, 50, 100. Mas, sem 
a garantia de Yunus como fiador, os banqueiros continuaram recu
sando empréstimos independentes aos pobres. 
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Um dia. Yunus teve uma ideia: ele começaria seu próprio banco. 
Um "banco do vilarejo" (Grameen Bank, na língua local). Isso foi 
em 1976. Agora, mais de 25 anos depois. o banco pertence a eus 
2.4 milhões de credores pobres - dos quais 95% são mulheres. 
Nesses 25 anos. o Grameen Bank forneceu um total de US 3.5 bi
lhões em microcréditos - na média, de aproximadamente USS 150. 
Enquanto que os bancos comuns esperam que eus clientes ve
nham a eles, os 12.000 funcionários do Grameen Bank vão a seus 
clientes - a pé, de bicicleta ou ônibus - para se familiarizar com 
eles nas proximidades de seus próprios negócios. 

O Grameen Bank faz empréstimos para a compra de 
sementes. Isso possibilita que o agricultores bengalis obtenham 
um maior retorno com suas colheitas. ja que os liberta da mão de 
ferro dos revendedores de sementes e de agiotas que cobram juros 
exorbitantes. Eles recebem crédito para a compra de Yaca . cujo 
leite lhes proporciona uma renda extra. Pessoas que unham apenas 
uma ou duas refeições por dia pas aram a ter três. Agora. elas têm 
mais do que uma muda de roupas. E algumas usaram o crédito 
para construir casas de tijolo e teto de metal ondulado - palacíos 
nos quais nunca haviam sonhado em morar. 

E tem mais. O Grameen Bank foi o inicio de uma revolução 
do microcrédito. Das Fihpinas ao Sri Lanka, de Malaui a Uganda e 
da Bolívia a Honduras. o microcrédito e e palhou em pai. e, de 
todos os cantos do Terceiro Mundo. E. no final das contas. todo os 
pobres devedores pagam suas dividas no prazo. A média de dividas 
saldadas é superior a 95%. enquanto que os bancos de paises em 
desenvolvimento estão habituados a niveis de inadimplência da 
ordem de 50"'. Yunus se orgulha em dizer que o microcrt!dito esta 
sendo até um meio eficaz de levar o progresso a cidades pobres do 
interior dos Estados Unidos. tornando-se o primeiro caso de trans
ferência de "tecnologia" do Terceiro Mundo! 

A Microcred1t Summit Campaign. uma organizaçao interna
cional também fundada por Yunus, já estima em 1.567 o número 
de organizações envolvidas no microcrédito a 30 milhões de 
famílias em cerca de 60 países. A meta é atingir 100 milhões das 
familias mais pobres do mundo até 2005. a visao de Yunus, o 
microcrédito é um direito humano que deveria ser incluído na 
Declaração Universal de Direitos do Homem. 

Organizações humanitárias não-governamentais (ONGs) foram as 
primeiras a seguir o exemplo de Yunus e do Grameen Bank na con
cessão de microcrédito. Elas utilizam pequenos programas para 
atingir pequenos grupos. Agora que o microcrédito provou seu 
valor e é capaz de atender milhões de pessoas, o próximo passo 
exige profissionalismo. Caridade e confiança devem dar lugar a 
respeito mútuo e orientação para o cliente. 

Os microfinanciadores querem ser rentáveis, pois isso lhes 
permite operar de forma independente, sem necessitar do dinheiro 
de doadores. Afinal, não é fácil encontrar investidores para 
negócios que operam no prejuízo e a iniciativa privada não daria 
dinheiro a esse tipo de negócio. A maioria dos microfinanciadores 
busca um "retorno competitivo·, que em geral significa uma por
centagem comparável aos juros dos títulos de dívida pública: o 
microfinanciamento não vai abrir mão de sua meta principal de 
combate à pobreza para obter lucros comparáveis ao retomo dos 
mercados de ações. Esse não é um cenário atraente para todos os 
investidores, mas não existe ainda um número suficiente de enti
dades interessadas em aceitar lucros um pouco menores em troca 
de ajudar no combate à pobreza nos países em desenvolvimento. 

Pilar Ramirez, co-fundadora e diretora da empresa boliviana 
de microfinanciamento FIE, afirma: "Queremos manter nossa mis
são social. É por isso que selecionamos nossos investidores com 
cautela. Eles devem estar dispostos a aceitar lucros menores. O 
combate eficaz à pobreza também é uma forma de lucro". 
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O preço 
do dinheiro 
As instituições de m,crofinan

ciamento cobram altos de 
juros sobre seus empréstimos, 

com taxas variando de 20 a 
40%. Esses juros refletem os 
altos custos dessas institu· 
ições. Ao contrário dos ban
cos, as instituições de microfi
nanciamento não possuem 
balcões onde as pessoas 
podem pedir informações. 
Ao contrário, elas vão encon
trar seus clientes no local de 
trabalho. Seus funcionários 

coletam informações ln loco 
sobre os negócios desses 
empreendedores batalha
dores. Conversam com eles, 

com seus vizinhos e colegas 
para formar um retrato da 

posição social e econômica 
dessas pessoas. De 25 a 50% 
dessas taxas de juros são dire
cionadas para cobrir os custos 
de contratação das institui
ções de mlcrofinanciamento. 

Porém, as altas taxas de 
juros não Incomodam os deve-

dores. Juros não são um 
grande problema para os 
microempresários do Terceiro 
Mundo porque eles obtêm 
grandes retornos com os 
microempréstimos. A média 

dos retornos é de 100% - o 
que significa que um negócio 

pode dobrar seu lucro ou 
patrimônio - e, não raro, 
atingir os 400%. O lucro 
para o proprietário é seu 
retorno menos as taxas de 
juros, atingindo sempre cerca 
de 80%. Assim, pagar os 
juros não é problema. 

Além disso, a alternativa 
extra-oficial para esses 
empresários do Terceiro 
Mundo é muito mais cara. 
10% ao mês é pouco para os 
agiotas no mercado, e 5% ao 
dia não é incomum. Em 
outras palavras, o advento 
das microinstituições levou 
a um acentuado declínio 
no preço do dinheiro para 
microempresários pobres. 

Talvez paradoxal: organizações com fins lucrativos combaten
do à pobreza. Um relatório publicado em 2000 pela Cashpor, a rede 
de serviços financeiros voltados aos verdadeiramente pobres, 
demonstra que o objetivo das instituições de microfinanciamento 
de combater a pobreza não é influenciado negativamente por sua 
meta de lucro. "Números realmente grandes só podem ser obtidos 
através de uma estratégia orientada ao lucro e independência 
financeira". A escala acaba sendo mais importante que apenas o 
foco exclusivo nos mais pobres de todos. São eles que, no final, irão 
se beneficiar com o microcrédito mais abrangente - por exemplo, 
sob a forma de emprego (crescimento) - mesmo que isso seja 
obtido indiretamente, através de empréstimos a empreendedores 
menos necessitados. 

A abordagem financeira, empresarial, tornou-se claramente a men
talidade dominante no mundo do microfinanciamento. 
Independência e auto-suporte tornaram-se metas exeqüíveis, pois 
os pobres acabaram se tornando poupadores também E o camin
ho mais atraente para a independência das instituições é através 
de poupadores: é mais barato financiar o crédito com poupanças 

do que com empréstimos dos bancos comerciais. A oferta de 
opçoes de poupança aos pobres atende a uma grande necessidade. 
A poupança às vezes é chamada de "a metade esquecida" do micro
financiamento. Os pobres sempre economizaram para emergên
cias e para fazer investimentos. No entanto, sem acesso a bancos 
com caixas automáticos e programas de poupança, eles econo
mizavam em gado, terras, jóias e ouro, ou escondiam dinheiro 
embaixo do colchão. Tais "economias", entretanto, não estão ime
diatamente à disposição. Em muitos lugares, ficou claro que os 
pobres correm para trazer seu dinheiro quando há instituições 
para administrá-lo. 

Os US$ 27 de Muhammad Yunus para 42 bengalis pobres 
foram o início do microcrédito. Agora, 30 anos depois, o micro
crédito se transformou no microfinanciamento - sustentado pelos 
próprios pobres, sem ser dependente do dinheiro de doadores. 

A propósito, é difícil provar a existência de um elo direto entre o 
m1crocrédito e o aumento na renda do recebedor. 
Freqüentemente, o progresso é evidente apenas no aumento do 
número de posses ou de seu valor. O Banco Mundial conduziu 

NOME OE CL ENTE Vincenta Manuela Mamoni Velasco, 
42 anos, solteira, quatro crianças 
REs10ENC1A: La Paz, Bolivia 
OcuPAÇ.i.0: Tricotadeira; trabalha com dois membros da familia 

EMPRfSTIMO: USS 600 ___ _ 

uma elaborada pesquisa sobre o efeito do microcrédito dado pelo 
Grameen Bank em Bangladesh. A conclusão esperançosa foi de 
que, a cada mês - graças ao Grameen Bank - dez mil famílias ben
galis saem da linha da pobreza. Esta conclusão não se baseia em 
números, mas no fato de que os devedores do Grameen Bank estão 
em melhor situação do que outras famílias bengalis no que se ref
ere à alimentação, mortalidade infantil, instalações sanitárias, uso 
de anticoncepcionais e acesso a água potável. 

Uma outra pesquisa, conduzida pela Cashpor em 2001 para 
avaliar o crédito concedido pelo Share na fndia, concluiu que três 
em cada quatro clientes dessa instituição de microfinancian1ento 
"experimentaram uma significativa redução de sua pobreza". A 
Cashpor classificou a grande maioria desses clientes como "muito 
pobre" no início da pesquisa e, quando ela foi concluída, apenas 
7% permaneciam nessa categoria. O diretor da Share, Udaia 
Kumar, diz: ·o microcrédito é um 2 mais poderosos instrumentos 
de combate à pobreza. Estamos tendo sucesso em trazer os pobres 
a um nível no qual os bancos podem passar a atendê-los. 5% de 
nossos devedores agora são clientes de bancos e tomam empresta
do mais de 50.000 rúpias (US$ 1.000). 
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NOME oo CLIENTE: Adela Santos, 27 anos. casada. 
uma criança 
RESIOENCtA: Lahuachca. Bolívia 
PROFISSÃO: verdureira, trabalha sozinha 

EMPRtsT1Mo: 1,000 Bolivian:.;o:.:s:.:·:.....-----
QuANTIA PAGA: pago; tem pedido outro empréstimo para 
1,200 Bolivianos ___ _____ _ 
ARGUMENTO PIIRA EMPRtSTtMO: aumento do capital d~ 

A Bolívia, um dos países mais pobres do mundo, é muito interes
sante no que diz respeito a julgar o impacto do microcrédito. Em 
nenhum outro lugar o microfinanciamento penetrou tanto na 
sociedade. Pode-se dizer que a cobertura do sistema nas cidades 
bolivianas é total. Desde 1985, todos os pobres da zona urbana que 
quiseram crédito para suas pequenas empresas puderam obtê-lo 
junto a uma das muitas instituições de microfinanciamento que 
operam no país. 

Um obstáculo à determinação do efeito do microcrédito num 
país é o papel predominante exercido pelo mercado negro na 
economia das nações em desenvolvimento. Milhões de pobres pro
duzem e trocam todo o tipo de bens e serviços. Essas microempre
sas oferecem empregos e dão renda à maioria da população, mas 
não mantêm registros contábeis. É por isso que não contam na 
economia tradicional. Quando uma microempresa se expande e 
contrata mais funcionários, isso não se reflete nas estatísticas do 
nível de emprego. Portanto, o crescimento da renda nacional per 
capita - o indicador utilizado pelos economistas - não é uma medi
da útil. 
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No entanto, Franz Gómez Soto, da Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financ1eras, a mslituiçào que supervisiona os 
bancos e organizações financeiras da Bolívia, fala com convicção 
em "sucesso absoluto". Isso é claramente demonstrado pelo 
número de clientes das instituições de microfinanciamento, diz 
ele. No momento, os 10 bancos tradicionais da Bolívia têm juntos 
160.000 clientes. Oito instituições de microfinanciamento, operan
do há menos de vinte anos, têm juntas 175.000 clientes. Além disso, 
seu percentual de pagamentos em atraso é bem menor. Gómez 
também destaca as estatísticas oficiais, as quais indicam uma 
queda na pobreza da Bolívia durante a última década. Dez anos 
atrás, mais de sete em cada dez bolivianos viviam abaixo do nlvel 
de pobreza - hoje, apenas seis se encontram nessa faixa. Porém, 
podemos discutir infinitamente sobre a definição de níveis de 
pobreza. 

Em um suplemento do World Development Report 2000. o 
economista Paul Mosley escreve sobre a Bolívia: "o microcrédito 
desempenha um importante papel na reduçao da pobreza" e "os 
custos do combate à pobreza através do microcrédito são menores 
que outros gastos sociais". 

Ramirez, do FIE, não se vale de números para provar o suces
so. "Nossos clientes mudaram. Vejo seus filhos indo à escola, o que 
não acontecia antes. Eles agora possuem coisas como máquinas de 
costura ou um pequeno carro. Ou, então, construíram mais um 
cômodo na casa. Vejo que suas vidas e sua saúde melhoraram. Eles 
se vestem melhor. Eles poupam mais. Eles têm mais amor-próprio. 
E eles têm muito mais conhecimento sobre questoes financeiras. 
Em 1985, ainda dizíamos: 'vamos dar crédito a pessoas que nao têm 

acesso a ele'. Não podemos mais falar isso. Hoje, todas as cidades 
na Bolívia podem ter crédito". 

Os bancos tradicionais seguiram esse exemplo. Na Bolívia, eles 
anunciam na televisão serviços para os grupos de menor renda. No 
Quênia e na fndia, os bancos também começaram a oferecer 
serviços similares aos pobres. A invasão dos bancos comerciais irá 
acelerar tremendamente a expansão do microcrédito. Entretanto, 
combater a pobreza levará tempo. Mas poucas abordagens de 
pequena escala como o microcrédito e as políticas relacionadas 
tiveram tanto êxito. 

Gonzalo Sanchéz de Lozada, o presidente reeleito da Bolívia, 
coloca o assunto dessa forma: "As pessoas são mais capazes de 
tomar decisoes sobre o investimento de seu dinheiro do que o 
Estado. Você pode fazer muito mais para acabar com a pobreza se 
der o poder para as pessoas decidirem como querem gastar seu din
heiro. Você deve tratar os pobres como criadores de seu próprio 
desenvolvimento econômico. É arrogante dizer que o microcrédito 
é só um tapa-buraco. Deve-se ter cuidado com essas visões. As sub
correntes da atividade econômica são muito mais poderosas do que 
podemos avaliar pela superfície. Não se deve subestimar o que as 
pessoas podem fazer com seus recursos. Somente agora percebemos 
que são as pessoas que tornam o pais saudável". 

Este artigo foi adaptado de um capitulo de Klein Geld ("Small Change· Pequena Mudança) , 
o uUimo livro do jornalista holandês Jurriaan Kamp. Neste livro, ele descrtve as experiências 
com o microcrédito de v:trios países em desenvolvimento. 

QUANTIA PAGA: 1,000 Bolivianos ____ ..,.,....,.._ 

EMPRtSTIMO PARA BERNA (USSI: 6~000 Bolivianos 
9\1,IINTIA PIIGA: 3,000 BQlivi~anos - -
ARGUMENTO EMPRtSTIMO: aumento de capital de giro 
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ensem 
Uma conversa com Ben Okri, o escritor nigeriano ganhador do Prêmio Booker 

• 
or s1 mesmo 

SE TODOS FIZESSEM AQUILO QUE NASCERAM 

PARA FAZER, O MUNDO SERIA UM LUGAR MUITO 

MELHOR. PROBLEMAS E CONFLITOS SURGEM 

QUANDO PAÍSES SÃO GOVERNADOS POR 

POLÍTICOS QUE NÃO SÃO REALMENTE 

POLÍTICOS, QUANDO EMPRESÁRIOS QUE NÃO 

SÃO REALMENTE HOMENS DE NEGÓCIO 

COMANDAM EMPRESAS. MAS COMO FAZER PARA 

ENCONTRAR SUA VOCAÇÃO? E COMO VOCÊ PODE 

ESCAPAR DA PRISÃO DE SUA TERRA NATAL? 

UMA CONVERSA COM O ESCRITOR NIGERIANO 

E GANHADOR DO PRÊMIO BOOKER BEN OKRI. 

POR JURRIAAN KAMP 

FOTO: CORBINO 
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Estamos numa era da mídia, repleta de fragmentos sonoros e presidentes 
fazendo graça. Uma época de pesquisas de opinião que diluem significados 
e fazem uma lavagem cerebral na opinião pública. Quem ainda tem uma 
opinião própria? Como descobrimos nossas próprias opiniões? As respostas 
de Ben Okri parecem discordar da cultura moderna. Ele defende a conside
ração cuidadosa, a formação deliberada de uma opinião e, acima de tudo, a 
originalidade. Em seu íntimo, ele desejaria poder se sentar contra o muro 
de um mercado na antiga Atenas e discutir os problemas do mundo com o 
filósofo Sócrates, analisando todas as coisas em profundidade. Isso não 
seria encarado como um exercício intelectual de filosofia, mas como a 
única forma de se chegar à verdadeira liberdade: pensar por nós mesmos. 
Não estamos fazendo perguntas o bastante. Na mídia, são ouvidas sempre 
as mesmas vozes. Isso cheira a censura e entristece Ben Okri. Ele é um 
nigeriano que vive em Londres e sente dificuldades em retornar à sua 
pátria, pois sua mãe, que morreu há vários anos, não estará mais lá para 
recebê-lo no aeroporto. Ele é um nigeriano para quem a maior de todas as 
liberdades seria não ser um nigeriano, mas apenas ser ele mesmo: Ben Okri. 
Encontramo-nos na tarde de uma terça-feira. As barracas de uma feira lon
drina estavam cobertas para protegê-las do vento e da chuva do outono. 
Esse pode não ser o mercado de Sócrates, mas é um mercado de muitas 
culturas. Okri conversa animadamente com os feirantes e se desculpa pelas 
palhaçadas de um fotógrafo. Ele é um homem amigável que trata seu am· 
biente com respeito. Paramos para comer em seu restau rante chinês 
favori to. Um pouco de vinho? Não. Talvez mais tarde. Ele pode atrapalhar 
seu pensamento. Não falamos de seu novo livro, ln Arcadia, mas sobre a 
divisão e desigualdade no mundo, sobre política e economia e, mais ainda, 
sobre a vida. Quando voltei a ler seu livro, percebi que, para Ben Okri, a 
ficção e a não-ficção se misturam. E seu talento de escritor que fa la frases 
bem-feitas realmente me impressionou. Com meu gravador ligado, guiado 
por minhas perguntas, Ben Okri conta sua história. 

"O problema de nosso mundo não é só que há muitas pessoas 
despreparadas ideologicamente, nosso problema é que há muitas pessoas 
inadequadas para seus trabalhos. Elas não seguem sua verdadeira natureza. 
Uma parte importante da solução política para muitos dos problemas de 
nossa época não pode ser encontrada no campo da política. Ela está na edu
cação e está no indivíduo. Muitas pessoas estão em atividades que não con
dizem com sua natureza. Essa não é a melhor forma para elas contribuírem 
com esse mundo. 



Quando você está em conflito com sua vocação. você 
adquire uma visão distorcida do mundo. E quando você 
doa, sua contribuição acaba distorcida tambem. Quando 
um fazendeiro deseja se tornar um escultor. e um escul
tor deseja se tornar um pintor de paredes. e um pintor 
de paredes deseja se tornar um político, temos muita 
confusão e conflito. Maus politicos levam a más pohticas. 
Maus jornalistas levam a mau jornalismo. Tudo depende 
da vocação. Se mais pessoas segui sem sua vocações. 
teríamos mais felicidade nesse mundo. 

A educação tende a nos separar de no o ver
dadeiro eu. Educar não é enfiar fatos na cabeça das cri
anças. A educação devena ajudar as cnanças a de cobnr 
seus talentos e suas melhores qualidades - não importa o 
quão humildes ou quão exaltada . Acho que i · o na ce 
com nossos pais. Eu tive bastante sorte por ter um pai 
que, num dado momento. me permitiu eguir meu 
próprio caminho. Ele queria que eu fusse um advogado. 
mas quando insisti em meu desejo de ser um escritor. ele 
me deixou escolher. Se seus pais detem1inam tudo. será 
tarde demais para descobrir quais são seus melhores ta
lentos. Eles devem deixá-lo tratar a vida como um 'work
shop' onde você trabalha sozinho para construir quem 
você é. Cometendo seus próprios erros, tropeçando pela 
vida, acaba ficando claro que você é melhor nisso do que 
naquilo. Ou que você se sente mais feliz quando faz uma 
coisa do que quando faz outra. Acho que isso é que coma 
possível o sucesso. Permitir que uma criança seJa um 
pouco mais livre faz com que ela descubra sua vocação 
naturalmente. 

Liberdade é a grande questão do século XXI. ão o ter
rorismo. Nem mesmo a religião. É liberdade. Pensamo, 
que liberdade é a liberdade de só fazer o que queremos. 
Pensamos que liberdade é o consumismo. que liberdade é 
ter escolhas ilimitadas. Mas eu acho que esse conceito de 
liberdade é muito materialista. A nova liberdade que 
devemos nos dar é a liberdade de não delegar nosso pen-
samento a algum figurão cultural. As pessoas aceitam as coisas sem 
pensar. Elas assumem pontos de vista antes de pensar por si mes
mas. antes de descobrir como elas se sentem em relação a uma 
questão. As pessoas devem usar sua liberdade para pensar por si 
mesmas. 

Acredito muito nisso. por uma razão muito simples. Acredito 
que, na essência, todos partilhamos da condição do artista. Na essên
cia, todos partilhamos da capacidade de ouvir e selecionar o que tem 
valor para nós, o que é bom para nós e para nossas crianças. E com 
que tipo de pessoa gostamos de estar. Essa era da internet e da vox 
populí realmente toma possível às pessoas se expressarem mais do 
que nunca. Mas a coisa fundamental que falta é pensar com clareza. 
Isso não é e nunca foi ensinado nas escolas. Isso não existe em ne
nhum aspecto do currículo escolar, em nenhuma das disciplinas 
além de filosofia. Pensar deveria ser incluído como matéria em 
todas as escolas. Estive em muitas salas de aula observando - às 
vezes com muita atenção - professores lecionando e percebi duas 
coisas: os professores raramente fazem as perguntas certas e os 
alunos têm medo de se expressar. Seja por timidez ou medo. As cri-
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anças só podem aprender a pensar aprendendo a responder às per
guntas que lhes são feitas. Precisamos encorajá-las a se expressar 
desde cedo. Acho que perdemos alguma coisa quando abandonamos 
o método socrático de ensino. o diálogo socrático. 

Uma vez que aprendemos a pensar com clareza, não pre
cisamos de toda essa gente - incluindo eu mesmo - para vir inter
pretar o mundo para os outros. Nós não somos livres e não merece
mos nossa liberdade até cultivarmos a arte de pensar com clareza, 
até tomarmos a liberdade de fazer perguntas sobre todas as coisas 
que supomos sobre o mundo. Sobre nossa história. Sobre o que 
vemos e o que não vemos com nossos próprios olhos. É a liberdade 
de se aventurar além da televisao e do jornal. É a liberdade de não 
acreditar mais no que nos contam. É a liberdade de nao confiar nem 
mesmo em nossos olhos. Então, nao precisaremos mais de pessoas 
que tomem as decisões por nós. Nós delegamos uma parte muito 
grande de nosso destino a nosso, líderes e, então. ficamos sentados 
esperando que eles tomem as decisoes por nós. E depois fingimos 
que não nos sentimos culpados por essas decisoes se. por exemplo, 
eles decidem bombardear um povo do outro lado do mundo por 
motivos que não são claros para nós. 

'Se mais pessoas fossem fiéis ao 
verdadeiro sentido de suas vocações, 
teríamos mais felicidade nesse 
mundo' 

Não é bom para as pessoas nas ruas ficar vagando, sem saber 
o que pensar, para depois ler no jornal, em casa, o que os outros têm 
a lhe dizer. Isso não é saudável. As pessoas deveriam ser capazes de 
ouvir o que acontece e discutir entre si. Dessa forma, melhores 
decisões são tomadas. Precisamos aumentar a qualidade do pensa
mento, da discussão e do debate entre todos os nossos cidadãos. 
Sabe, você tem que ser capaz de perguntar a uma criança de doze 
anos se ela acha uma boa idéia envolver-se numa guerra em qual
quer parte do mundo. Essa criança deveria ser capaz de pensar no 
assunto e dizer: "papai, por que estamos entrando nessa guerra? Ela 
é justa? Existe um bom motivo para isso? As pessoas que vão se 
machucar são nossos inimigos ou pessoas inocentes? Essa é uma 
guerra unilateral?" Essas são questões legítimas e de senso comum 
que uma criança de doze anos deveria ser capaz de perguntar. 

Carecemos de conhecimento e de visão. Acho que isso é um tipo de 
prisão. Acreditamos que as pessoas só devem viver no lugar onde 

IDÉIAS 
Se você acredita em algo, sua própria crença o torna desquali
ficado para fazê-lo. Sua dedicação vai transparecer. Sua paixão 
vai se revelar. Seu entusiasmo deixará a todos nervosos. E sua 
ingenuidade irá irritar as pessoas. O que significa que você se 
tornará suspeito. O que significa que você será propenso a 
desilusões. O que significa que você não será capaz de susten
tar sua crença diante de tantas piranhas que corroem sua idéia 
e sua fé, até que reste apenas um esqueleto de seu sonho. 
O que significa que você tem de se tornar um fanático, ou um 
tolo, uma piada, um estorvo. O mundo - ou seja. os poderes 
estabelecidos - ouviria suas ardentes idéias com um sorriso 
frio no rosto, depois levantaria obstáculos impossíveis. vendo 
você finalmente desistir de sua preciosa idéia, após tê-la 
mutilado de forma a ficar irreconhecível e. depois que você 
sucumbisse profundamente desencorajado, ele vai pegar sua 
idéia. lustrã-la um pouco. dar-lhe um novo ãngulo e. então, irá 
passã-la para alguém que não acredita nem um pouco nela. 

De: Ben Okri, ln Arcadia (Phoenix House, 2002) 

nasceram. Como se você tivesse assinado um contrato com Deus: "Eu 
nasci em Birmingham e prometo nunca sair de lá". Essa prisão con
tribuiu muito com a ignorância que existe no mundo. Com os pre
conceitos que as pessoas têm contra seus vizinhos, contra um outro 
país ou uma outra religião. E contra "aquela tribo" e contra as pes
soas "daquela cor". Se as pessoas fossem livres para viajar mais ... Se 
alguém viaja de Birmingham para a Tailândia, isso não é viajar. É 
turismo. Mas se você viaja de Birmingham para Liverpool e mora em 
Liverpool e depois vai para a Irlanda e mora na Irlanda e, depois, 
volta para morar um pouco em Londres, depois mora um pouco em 
Paris, depois visita a África e depois a Tailândia, isso é viajar. Viajar 
desafia você a mudar sua perspectiva provinciana. Viajar começa 
com a alteração de suas suposições sobre o mundo. Viajar possibilita 
ver como você é diferente de alguém da cidade vizinha e quão seme 
lhantes vocês são. 
É por isso que é importante ensinar às crianças a pensar com 
clareza, mas também viajar com elas. Acho que afastar uma criança 
gradualmente de onde ela se origina é uma influência importante 
para libertar a mente e reduzir o preconceito. Você deve tratar o 
problema do racismo de uma forma que não é somente política. 
Você não pode acabar com o racismo através de leis. É importante 
compreender por que as pessoas são como são e porque pensam 
daquela forma. O problema não é que os brancos não se juntam com 
os negros. O problema é que as pessoas não saem de sua vizinhança. 
A verdadeira liberdade para um holandês é a liberdade de não ser 
holandês. E, para um africano, não ser um africano. É a liberdade de 
expandir constantemente sua definição do que você pensa e experi
menta, sempre permitindo novas possibilidades. 
É a liberdade de investigar nosso outro lado, o lado que não possuí
mos. Você precisa desse conhecimento para encontrar sua vocação. 
Você não acorda simplesmente e se torna um fotógrafo. Você precisa 
entrar no processo. Você precisa aprender e se entregar e, em algum 
momento, o domínio virá a você. Chega um momento em que suas 
mãos estão quebradas, seu rosto está quebrado e seu espírito alte
rado, quando você começa a sentir as leis ocultas de sua arte. 
Somente então você pode começar a tirar fotografias e escrever 
poemas de grande valor para o mundo. Somente então você pode 
transcender a si mesmo. 

Como o mundo nos parece? Como um mundo onde uma quanti
dade desproporcional de poder é mantida por um grupo despropor
cionalmente pequeno de pessoas. A grande maioria das pessoas não 
tem qualquer poder, enquanto que uma minúscula minoria é muito 
poderosa e muito rica. Isso afeta a todos, isso nos incomoda. Não 
importa se vivemos no Ocidente, no Oriente, ou na África, isso nos 
incomoda. A Europa é paranóica e acha que a única coisa com que 
as pessoas que vivem na África ou Ásia sonham é vir morar em 
Londres. Amsterdã ou Nova York. Na verdade, elas achariam muito 
melhor ficar em seu país natal. Elas fogem da distribuição injusta de 
renda, de maus governos e de más estradas. A vida em Lagos ou em 
Acra é divertida. As pessoas se divertem. Entretanto, tudo o que você 
lê na mídia diz que viver na África é um inferno. A África é dem~ 
nizada como um vasto continente de pessoas em busca de asilo. Essa 
visão irresponsável inflamou o racismo. Os europeus simplesmente 
não entendem a vida na África. Nem todos os africanos estão mor
rendo, existem muitos que estão bem. A maioria dos refugiados não 
consegue esperar para voltar. Não é porque a Europa é inóspita, mas 
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'Sempre falamos da América como se 
ela fosse a única força determinante 
neste universo' 

porque a terra natal é boa. 
A única coisa que a Europa e a comunidade internacional 

deveriam fazer é ajudar essas nações. cnar cond1çõe de comércio 
justo, estimular uma distribuição de renda mais igualitária e apoiar 
governos melhores e mais responsaveis ne es pai es. Eles não 
devem ajudar dando auxilio, mas estimulando a igualdade e a 
justiça. Se isso acontecesse, todo o medo de asilados chegando todos 
os dias iria evaporar da noite para o dia. ·a verdade. se isso aconte
cesse, dentro de 50 a 100 anos. as pessoas da Europa iriam querer 
viver na Áfiica. 

Somos todos responsáveis pelo desequilíbrio no mundo. 'ós 
permitimos o surgimento da hegemonia norte-americana. Sempre 
falamos da América como se ela fosse a única força determinante 
desta Terra e desse universo e da humanidade. É quase como se o 
resto de nós não acreditássemos em nossa própria existência. Como 
podemos culpar os Estados Unidos pelo fato de que abrimos mão de 
nossa própria liberdade? ossa liberdade de pensar. de discordar. de 
debater. Assistimos aos filmes de Hollywood voluntariamente. 

inguém aponta uma arma para sua cabeça e o obriga a comer no 
McDonald's. Ninguém entrou sorrateiramente e o hipnotizou 
durante o sono dizendo: "quando acordar amanhã. você só irá assis
tir a filmes de Sylvester Stallone e Julia Roberts". Ninguém disse: 
"Você tem que comprar esses produtos norte-americanos. do con
trário, veja bem. jogaremos uma bomba atômica em seu país". 
Ninguém fez isso a ninguém, pelo amor de Deus! Nós fizemos isso a 
nós mesmos. Nós caímos na conversa. Nós demos dinheiro para 
essas pessoas. Nós aceitamos os fatos. Existem poucas razões para 
culpar os Estados Unidos. A próxima moda no século XXI serão os 
processos judiciais, pessoas dizendo: "Você me viciou nesses filmes 
do Sylvester Stallone, por isso vou processá-lo!", como hoje já fazem 
com os cigarros. Mas onde começa esse vicio? 
Os EUA são mais ricos e possuem mais armas nucleares que qual
quer outra nação da Terra, mas isso significa que não podemos dis
cordar deles? Não entendo esse pensamento. Não entendo como o 
resto do mundo livre se permitiu agir como se estivéssemos em um 
filme de faroeste, no qual um caubói tem a arma e os outros não. É 
claro que não pode ser assim. Estamos falando de nossa liberdade 
mental e espiritual. Precisamos crescer e enriquecer nossos espíritos. 
Temos de poder assistir a filmes da Áfiica, do Irã, da Holanda, da 
índia. De nossas próprias culturas. Se não fizermos isso. tornamo
nos escravos de outros. 
No final. tudo é uma questão do amor da humanidade. Na raiz da 
liberdade está o amor. Nosso desafio é aprender a amar nesse 
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mundo. A maioria de nós fica atônita quando sente amor. Acho que 
ficamos atônitos porque descobrimos. para nossa surpresa, que 
amar nao é como pensávamos que era. nem como os filmes nos 
mostram. É diferente, é mais rico. É muito trabalhoso e muito 
caótico. Ele vira seu mundo de cabeça para baixo. Ele destrói muitos 
de nossos sistemas de crenças e preconceitos. Mas o amor também 
inspira a confiança de assumir riscos uns com os outros. Só que você 
não sabe o que a confiança leva uma outra pessoa a fazer. E amor 
tem a ver com coragem. Temos a coragem de sorrir para alguém 
que encontramos pela primeira vez? A coragem de ser amigável 
e caloroso. A coragem de se aventurar em território desconhecido 
e encontrar outras pessoas, com bom senso e uma mente clara e 
desperta." 

Envie um exemplar 

• para um amigo ••• 
É claro que você pode assinar. 

Na verdade, por que não deveria? 

Mas você também pode apresentar esta revista a seus 
amigos. Gratuitamente! Assim você ajuda a espalhar 

as idéias e iniciativas que irão mudar o mundo. 
Preencha o cupom da página 3 do 

caderno especial sobre o Fórum Social Mundial 
ou ligue para 11 - 5535 0537, 

• •• 

dê um presente que traz a mudança 

e espalhe as notícias que irão 
tornar um outro 
mundo possível. 



O Clickarvore é o maior programa de fomento florestal desenvolvido no País via internet. Você acessa 

o site www.clickarvore.com.br, dá um click e uma árvore é plantada em seu nome, patrocinada por 

uma empresa parceira. Agora veja os frutos do programa desde agosto de 2000: mais de 8.000.000 

de page views, 1.165.649 clicks válidos e 1.551.963 árvores* patrocinadas e disponíveis para serem 

plantadas até fevereiro de 2003. Essas árvores compõem 68 projetos de reflorestamento que irão 

recuperar 827 hectares de áreas devastadas em 44 municípios de 5 estados. As mudas, de espécies 

nativas, foram produzidas por 11 viveiros participantes do programa. Por isso, se você 

já clicou e plantou sua árvore, a S.O.S. Mata Atlântica, o Instituto Vidágua, a Abril e 

demais parceiros agradecem. Se ainda não o fez, acesse www.clickarvore.com.br 

e plante a sua. Porque quanto mais clicks, mais árvores, mais verde e mais vida. 

.Abril 
Para informações sobre parcerias ou 

patrocínio de mudas, ligue (11) 3887-1195. _ ,u .. --
.cllckarvore.com.b 
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"saque., de nossos espaços públicos, como Jonathan 

Rowe descreve, merece um contraponto. É preciso 

regras para proteger o que pertence a todos: ar puro, 

água limpa, parques urbanos, idiomas, cultura. Nem 

tudo no mundo tem um preço. 

POR JONATHAN ROWE 

28 ODE FEVEREIRO 2003 

Minha esposa cresceu naquilo que os espe
cialistas ocidentais denominam, com certo 
ar de superioridade, um país "em desen
volvimento". A VJda social de seu vilarejo 
girava em torno de uma árvore, em sua 
maior parte. As pessoas se reuniam sob ela, 
ao entardecer, para conversar, contar 
histórias, passar o tempo. Algumas das lem
branças mais ternas da infância de minha 
esposa eram brincar de esconde-esconde até 
tarde, enquanto os pais das crianças batiam 
papo sob a árvore - ou na varanda de um 
vizinho, que era uma outra versão da 
mesma coisa. 

A árvore era mais do que um agradá-vel 
ponto de encontro. Era um bem produtivo -
um ativo econômico no sentido literal da 
palavra. Ela produzia um elo entre vizinhos, 
uma rede de informaçoes, um centro de 
atividade para as crianças que corriam e 
brincavam e inventavam seus próprios 
jogos. Ela fornecia uma ponte entre gerações 
diferentes. Os mais velhos podiam fazer 
parte do fluxo diário da vida e as crianças 
podiam experimentar algo que hoje é raro 
nos EUA: um ambiente não-estruturado e 
nao-competitivo no qual seus pais estao por 

perto. Nos Estados Unidos, gastamos cente
nas de bilhões de dólares em coisas como 
centros comunitários e videotecas infantis 
para tentar obter os mesmos resultados, 
com grande ineficiência e, muitas vezes, 
com efeitos muito menos positivos. 

No entanto, muitos economistas oci
dentais encarariam a árvore como um exer
cício patético de subdesenvolvimento. Eles 
exigiriam a "modernização" - o que, para 
eles, significaria cortar a árvore e fazer as 
pessoas pagarem por aquilo que ela propor
cionava. Na versao que preferem, as pessoas 
deveriam ficar em casa e assistir a TV, jogar 
videogames ou surfar pela web. O entreteni
mento produzido por empresas substituiria 
a cultura local. Haveria uma "privatização" 
do bem comunal social, em outras palavras. 
Algo gratuito e disponível a todos se torna
ria uma mercadoria, a ser vendida por certo 
preço. 

O resultado seria "crescimento" no 
entender dos economistas. O dinheiro 
estaria mudando de mãos. Porém, haveria 
também efeitos colaterais: obesidade, dívi
da, deterioraçao ambiental, o sexo e violên
cia da cultura comercial. um enfraqueci-

mento dos laços comunitários. 
Essa é a história do bem comum, a 

parte da vida que permanece fora tanto do 
mercado quanto do estado. O bem comum é 
a economia oculta, sempre presente mas 
raramente percebido. Ele fornece os sis
temas básicos de suporte à vida - tanto os 
ecológicos quanto os sociais. Contudo, em 
quase todos os lugares ele está sujeito à 
degradação e ao abuso. A destruição do bem 
comum é o leitmotiv de muito que se 
denomina "desenvolvimento". Ela é o elo 
que conecta muito dos problemas que 
afligem o mundo de hoje. A poluição do ar 
e da água, o ruído, o crescimento desorde
nado das cidades e a ruptura das 
comunidades, a fossa cultural chamada 
"entretenimento" e as tentativas de mani
pular e patentear o substrato genético da 
própria vida - nesses e em muitos outros 
problemas. a questão inerente é a mesma: a 
destruição do bem comum em função do 
ganho particular. 

Há mais de um século, o debate público 
nos Estados Unidos permanece polarizado -
o setor público versus o privado, o governo 
versus o emercado. as grandes empresas 

versus o Estado. Essas oposições limitaram a 
imaginação política do pais, bem como o 
sentido subjacente de realidade. 

O resultado foi um universo reduzido 
a duas escolhas e uma miopia embutida na 
política oficial. Um lado quer tornar tudo 
um mercado e transformar tudo em algo 
para vender. O outro reage com as políticas 
e programas de um estado institucional. 
É um debate entre o mercado e o bem-estar, 
entre a tomada da vida pelas corporações e 
o incessante controle da mesma. E tudo 
exige uma única questão crucial - ou seja, 
qual é a alternativa? 

Dizer o "bem comum· traz uma 
pausa confusa. Você quer dizer o governo? 
O povo comum? Aquele parque no centro 
da cidade? Na política e na mídia, o con
ceito de· bem comum" pode nem mesmo 
existir. No entanto, o bem comum é mais 
básico que o governo ou o mercado. É o 
vasto reino de nossas heranças comuns, que 
normalmente usamos sem custo ou preço. 
A atmosfera e os oceanos, a língua e a 
cultura, os depósitos de conhecimento e 
sabedoria da humanidade, os sistemas 
informais de apoio da comunidade, a 
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paz e o silêncio pelos quais ansiamos, os 
blocos genéticos fundamentais da vida -
todos esses são aspectos do bem comum. 

Alguns são dádivas da natureza, ou
tros são produtos coletivos da criatividade 
e do esforço humanos. Alguns são novos, 
como a internet. Outros são tão antigos 
quanto o folclore e a caligrafia. Mas, na 
fal ta de palavra melhor, todos eles "per
tencem" a todos nós. Ninguém tem 

direitos exclusivos sobre eles. Nós os 
herdamos em conjunto e eles são mais 
essenciais a nossas vidas que o mercado ou 
o estado. Pode-se imaginar a vida sem o 
Ministério do Comércio ou a Amazon.com, 
mas não sem nosso idioma ou ar próprio 
para a respiração. Isso implica grandes 
responsabilidades. Somos "detentores tem
porários e locatários pela duração de nos
sas vidas", como escreveu Edmund Burke, e 
"não podemos considerar entre [nossos] 
direitos cessar o espólio ou devastar a 
he-rança". 

Deixe o lugar tão limpo quanto você 
o encontrou, ou até mesmo mais limpo, 
como diziam nossas avós. Porém, muitos 
não ouvem hoje em dia. O valor do bem 
comum não pode ser calculado. Contudo, 
como não existe qualquer cláusula aceita 
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para descrevê-lo, ou nenhuma estrutura 
jurídica para protegê-lo, ele é sujeito a con
stantes invasõe~. expropriaçoes e abusos. A 
cada dia, ouvimos noticias de novos 
ataques - seja contra nosso silêncio, nossos 
espaços ávicos, a coesão de nossas comu
nidades, nosso repositório comum de con
hecimento, ou contra o ar e a água que pre
cisamos para viver. Empresas de telecomu
nicações alegam a posse do bem comum do 
espectro para telefones celulares. Empresas 
exigem a propriedade dos nomes de está
dios esportivos e outras instituições cívicas. 
Indústrias farmacêuticas assumem a pro
priedade de pesquisas universitárias, para 
que a meta seja gerar mais dinheiro, ao 
invés de progresso do conhecimento. Até 
mesmo a água do pia-neta está se tornando 
uma mercadoria para venda. [O mundo 
fala) "derramando-se a respeito das reser
vas de água", declarou o noticiário da rede 
norte-americana CBS. 

O resultado é uma ilusão estatística 
de progresso - um aumento de transações 
monetárias que esconde a realidade do 
declínio na matriz mais ampla do bem
estar. O saque do bem comum se tornou 
um tema dominante no processo denomi
nado, equivocadamente, de "crescimento". 
O crescimento se tornou um processo de 

canibalizaçao. Cada vez mais, ele nao agre
ga um elemento "positivo" que não existia 
anteriormente. Ao contrário, ele extrai algo 
positivo do bem comum, diminuindo ou 
degradando-o, e depois o vende novamente 
para nós de forma comoditizada e como 
uma imitação de qualidade inferior. Polui 
os lagos e rios e depois vende piscinas e 
água engarrafada. Destrói o tradicional 
padrão de desenvolvimento de vilarejos, 
faz com que as pessoas tenham de andar 
de carro e depois vende a elas esteiras para 
exercícios de caminhada - e comprimidos 
para acalmá-las. Os exem-plos sao infinitos. 

Enquanto isso, a desigualdade 
aumenta, porque uma parte cada vez 
maior da vida é empurrada para o reino 
que exige o gasto de dinheiro. Acabamos 
nos sentindo atormentados, estressados, 
financeiramente demandados, preocupa
dos com o futuro em que nossos netos irão 
viver - e lutando contra um castigo crôni
co sem forma ou nome. 

Um bem comum tem a qualidade de 
simplesmente existir. Geralmente, não há 
regras formais que regulem o funciona
mento interno do bem comum. Isso signifi
ca, entre outras coisas, uma salutar 
escassez de advogados. As pessoas nào pre
cisam de um contrato para respirar, uma 

permissao legal para veleJar pelo oceano, 
uma política de seguros para pedir ajuda a 
um vizinho. Elas nao pagam royalties para 
utilizar seu idioma ou narrar contos de 
fadas para seus filhos. Isso posto, serao 
necessárias novas leis e advogados 
para proteger o bem comum, e nao para 
utilizá-lo. 

Um segundo atributo do bem 
comum é a ausência de publicidade. O 
mercado está sempre nos empurrando seus 
"bens" e "serviços", o que pode levantar 
dúvidas quanto ao real valor e utilidade 
dos mesmos. Um bem comum, em con
traste, simplesmente está lá esperando para 
ser utilizado. Na maioria das vezes, ele é 
descoberto. Se existe um laguinho para 
natação, as pessoas o encontrarão. O bem 
comum social surge espontaneamente - a 
ruela urbana que se transforma em cam
pinho de futebol e bazar, o velho sofá num 
terreno aberto que se torna o equivalente 
urbano da árvore do vilarejo. O fato de não 
haver necessidade de anunciar diz algo a 
respeito da utilidade do bem comum, se 
comparado aos produtos do mercado mo
derno. 

Antes que possamos reivindicar o 
bem comum, precisamos relembrar de 

como vê-lo. Isso nao é tarefa fácil. Quando 
respiramos o ar, ou usamos nosso idioma, 
ou nos divertimos com nossos vizinhos na 
varanda, raramente pensamos que estamos 
utilizando um bem comum. Ele se tornou 
funcionalmente invisível e a mídia não 
ajuda a reverter a situação. Não há noticias 
sobre a situação atual do bem comum, 
nem discursos sobre ele no senado. Os jor
nais trazem muitas páginas com relatórios 
do mercado de ações, mas raramente têm 
uma palavra a dizer sobre os ativos que 
pertencem a todos nós. 

Essa invisibilidade surge, primeira
mente, dos interesses que dominam a 
mídia e a política. Anunciantes e finan
ciadores de campanhas ganham dinheiro 
explorando o bem comum, não o deixando 
em paz. Eles ganham reforço de um sis
tema de crenças que encara o bem comum 
como antes encarava as mulheres - como 
algo que não é digno de menção. Esse sis
tema de crenças é chamado de economia, 
que é uma forma de ver o mundo que pre
tende ser o próprio mundo - um ponto de 

vista que se coloca como a coisa vista. É o 
mundo visto sob a óptica de uma nota de 
dólar. A única parte da realidade registrada 
na mente econômica é aquela transaciona
da através do dinheiro. 

Todo o resto é uma massa incipiente 
à espera dos poderes vivificadores do 
dinheiro para obter realidade e vida. Nesse 
drama mental, a privatização do bem 
comum se torna uma forma de elevação, 
uma atividade missionária. O dinheiro 
passa sobre o bem comum e diz: "que haja 
a luz!". Daí, a árvore do vilarejo se torna a 
Fox Broadcasting Corporation, trombetas 
ecoam no paraíso e os anjos cantam. A 
midia se alegra com a "robusta expansão" 
do país. Se as pessoas começassem a voltar 
para a árvore, as manchetes se alvoroçariam 
contra a queda na "confiança dos consumi
dores" e advertiriam contra o potencial de 
uma iminente "recessão". Os indicadores 
oficiais de progresso - "produtividade", 
o PIB, etc. - são todos derivados desse 
mesmo roteiro. Todos os termômetros 
estão ligados ao gasto de dinheiro. 

Os jornais trazem muitas páginas com relatórios do 
mercado de ações, mas raramente têm uma palavra 
a dizer sobre os ativos que pertencem a todos nós. 
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A privatização do bem comum se tornou um 
casulo cognitivo que não permite a entrada 
de nada que possa nos relembrar de outra 
reçlidade além da compra e venda de 
coisas 

A privatização do bem comum se 
tomou um cerceamento da consciência, a 
criação de um casulo cognitivo que não per
mite a entrada de nada que possa nos relem
brar de outra realidade além da compra e 
venda de coisas. Reivindicar os bens comuns 
exige, primeiramente, um ato deliberado de 
lembrança. porque toda a cultura dominada 
pelo mercado quer que os esqueçamos. A 
questão definitiva, porém, é como fazer essa 
reivindicação. A resposta não é um aumento 
automático do setor público; não é uma 
expansão do estado burocrático. O estado 
pode destruir o bem comum de forma tão 
eficaz quanto o mercado, como demonstra a 
experiência dos países do antigo Bloco 
Oriental. 

Pela mesma lógica, arranjos de merca
do conduzidos na escala apropriada podem, 
na verdade, aumentar o valor do bem 
comum. As lojas de um tradicional centro 
comercial, por exemplo. são essenciais ao 
tecido da comunidade, o que é um dos 
motivos para ser tão importante deter 
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gigantes varejistas como o Wal-Mart e con
gêneres. Além disso, encarar a resposta como 
sendo um aumento do setor público é cair 
na velha polaridade. Em vez disso, pre
cisamos reconhecer que o bem comum é 
diferente tanto do governo quanto do merca
do, exigindo uma estrutura legal própria. 

Precisamos de novas regras para prote
ger nossa propriedade comum. assim como 
existem regras para proteger nossa prc> 
priedade particular. Esse é um ponto crucial. 
Um mercado não é um ato da natureza; ele 
não surge espontaneamente do nada. As 
sociedades criam os mercados e as 
sociedades os sustentam. Remova a estrutura 
legal e institucional criada pelo governo - o 
sistema monetário, as normas bancárias e de 
instituições financeiras, a proteção de copy
right e patentes, a defesa proporcionada pela 
produção externa de petróleo e assim por 
diante - e o mercado moderno não poderia 
existir. 

Se o mercado exige tal vanedade de 
apoios, não é surpreendente que o bem 

comum também precise de alguns. Afinal, o 
bem comum é completamente desprovido 
de defesas. O mercado e o estado têm advo
gados, lobistas, exércitos - todo o aparato 
intrínseco de agressão. O bem comum, por 
outro lado, é inerentemente informal, um 
doador e nao um agressor Sem uma 
conexão com o dinheiro, ele não pode prc> 
duzir rapidamente uma defesa orgamzada. 
Ele é o silêncio atacado pelo telefone celular, 
o bosque indefeso diante das escavadeiras, o 
substrato genético que a empresa de biotec
nologia está correndo para patentear Ele 
não pode resistir sozinho. Ele precisa de 
ajuda. 

O governo não pode administrar o 
bem comum, assim como ele não pode 
administrar o mercado. Mas pode estabele
cer regras e limites, assim como faz com o 
mercado. As possibilidades são infinitas. Por 
exemplo, podemos parar com os efeitos cor
rosivos dos subsídio rodoviários. da expansao 
de shopping centers, das leis de zoneamento 
antiquadas. e de outros congt!neres. sobre o 
bem comum dos centros comerciais tradi
cionais. Podemos reservar mais espaço nas 
ondas públicas para rádios comunitárias. ao 
invés de estações comerciais, para que nosso 
espectro de rádio funcione menos como um 
meio para mascates eletrônicos e mais como 
a ázvore do vilarejo. Podemos estabelecer 
limites contra o ruído e a saturaçào publi-

citária no espaço visual e auditivo. e 
podemos detl'r a transformaçào da internet 
em mais um meio de comêrcio eletrônico. 

Se o gowrno mantém um sistema 
monetário talhado para as necessidades de 
empresas multinacionais e investidores, por 
que ele nao pode também estimular sis
temas monetários locais que promovam 
economias coesas no âmbito local? Se o gc> 
vemo protege as invenções de empresas 
através das patentes, por que ele nao pode 
proteger o código genético - a invençao da 
natureza - do~ advogados das empresas? 

Medidas como essas nao significariam 
uma maior intromiss,io do governo no 
espaço econômico e social. Ao contrário. elas 
tornariam possível que outra coisa, além das 
grandes empresas, ocupasse esse espaço. O 
caso é particularn1ente claro no que diz 
respeito ao meio ambiente. Os oceanos e a 
atmosfera não pertencem ao governo ou ao 
mercado. Eles pertencem a todos nós e as 
políticas ambientais deveriam refletir esse 
fato. Uma forma ê fazer as empresas 
pagarem pelo seu uso. sep como um depósi
to de suprimentos ou rnmo terreno de 
descarga. Afinal, eles sao nossa propriedade . 
Uma General Electric nao deixaria as pessoas 
despejarem lixo em sua propriedade de 
graça Por que ela, entao, despeja seu lixo em 
nossa propriedade de graça'? 

Naturalmente, as pessoas já est,10 tra-

balhando em questoes relacionadas ao bem 
comum. com certo sucesso. O que falta é um 
arr.1zoado e um tema compartilhados. ~ 
necessário fazer com as várias invasões do 
bem comum aquilo que Thomas Paine fez 
com os muitos abusos e indignidades sofri
dos pelos colonos norte-americanos nas 
mãos dos ingleses - ele os injetou com a 
força de uma idéia unificadora. Durante 
décadas, as pessoas vêm lutando batalhas 
separadas, cavando buracos em milhares de 
diques. Elas vêm combatendo a poluição dos 
ambientes natural e cognitivo. Elas vêm ten
tando deter a comercialização das escolas 
públicas e os ataques das empresas sobre 
seus filhos. Elas vêm lutando contra o 
tráfego, o crescimento desordenado dos cen
tros urbanos. o ruido, o patentean1ento da 
vida - tantas batalhas que é até difícil moni
torar. 

Agora chegou o momento de entender 
que todos esses são aspectos de uma mesma 
batalha. Elas não são apenas afirmações de 
um vago "interesse publico". Elas não são 
tentativas de violar direitos de propriedade. 
Na verdade, elas buscam proteger um direito 
de propnedade - um direito de propriedade 
comum. 

Há cerca de duzentos anos, as pessoas 
olhavam para a vida econômica a sua volta e 
viam muitas coisas diferentes. Elas viam 
fábricas e fazendas. empresas de navegação e 

teatros, e assim por diante. Entao veio Adam 
Smith e disse: "Ei, espere um pouco. Essas 
não são coisas diferentes. Elas são diferentes 
aspectos de uma mesma coisa - um merca
do". A genialidade de Smith foi dar uma 
forma mental ao todo e essa idéia vem domi
nando a imaginação pública desde então. 

Agora, precisamos fazer o mesmo com 
o bem comum. Precisamos declarar que a 
poluição atmosférica não é apenas uma 
ameaça à saúde, mas uma violação de direitos 
de propriedade comum - uma forma de 
apropriação indevida. O crescimento desor
denado dos centros urbanos não é apenas o 
uso ineficiente de espaço e energia. Ele esgc> 
ta os bens comuns sociais, que raramente 
prosperam num mundo de auto-estradas e 
shopping centers. A invasão comercial na 
infância não é apenas um problema de 
obesidade e hiperatividade. Ela envolve uma 
questão maior referente aos bens comum 
narrativos - a questão de quem cria as 
histórias com as quais os jovens são ensina
dos e com quais finalidades. Durante 
décadas, o Direito libertário tem lutado con
tra o que ele chama de "apropriações" da 
propriedade p1;vada pelo governo. Agora, 
chegou a hora de combater a apropriação do 
que pertence a todos nós. 

Jonathan Rowe é escritor e ana lista político. 
co-autor do livro Time Dollars e um dos 
fundado res do Tomates lnstitute 
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ÁÁGUA t ESSENCIAL À VIDA. NESSE 

CONTEXTO, OS GOVERNOS SEMPRE 

ASSEGURARAM SUA DISPONIBILIDADE. 

MAS, COMO PARTE DA ONDA DE 

PRIVATIZAÇÕES, A ÁGUA SE TORNOU UMA 

MERCADORIA. OS POBRES NOS PAÍSES EM 

DESENVOLVIMENTO SÃO OS MAIS 

DURAMENTE ATINGIDOS. ISSO PORQUE OS 

ACIONISTAS NO OCIDENTE ESTÃO MAIS 

INTERESSADOS EM ALTOS LUCROS, O QUE 

PROVOCA DISPARADAS NO PREÇO DA 

ÁGUA. POR OUTRO LADO, A RESIST~NCIA 

ESTÁ CRESCENDO. MAUDE BARLOW 

DESCREVE OS PROBLEMAS QUE SURGEM 

COM A PRIVATIZAÇÃO DE UMA 

NECESSIDADE VITAL 

POI/ MAUDE BAI/LOW 

34 ODE FEVEREIRO 2003 

Numa manhã de abril de 2000, Oscar 
Olivera. um pequeno e magro maquinista 
de 45 ano~ de idade, da cidade de 
Cochabamba na Bolívia. entrou num 
avião e. pela primeira vez na vida, deixou 
sua terra natal. Seu destino era 
Washington. onde ele esperava se encon· 
trar com o diretor do Banco Mundial, 
James Wolfensohn, para entregar uma 
mensagem de seu povo. 

Dois anos antes. o Banco Mundial 
havia notificado o governo boliviano de 
que se recusana a garantir um emprésti· 
mo de USS 25 milhões para refinanciar o 
fornecimento de água na cidade de 
Cochabamba, a menos que o governo 
local vendesse o serviço público de água à 
iniciativa privada e repassasse os custos 
aos consumidores. Em resposta. as autori· 
dades bolivianas cuidaram para que o 
controle do suprimento de água de 
Cochabamba fosse entregue à empresa 
Aguas dei Tunari, uma subsidiária recém· 
formada da Bechtel, uma gigante norte· 
americana do setor de construçao e água. 
O Banco Mundial então concedeu 

monopólios a concessionárias privadas de 
água, exigiu que as empresas adotassem a 
composiçao de preços a custo total, fixou 
o custo da água em dólar e determinou ao 
governo boliviano que partes do emprésti· 
mo não poderiam ser utilizadas para 
subsidiar o fornecimento de água à 

população carente. 
Após verem o preço da água 

aumentar em cerca de 35%, os habitantes 
de Cochabamba tomaram as ruas da 
cidade em janeiro de 2000. bloqueando o 
acesso a ela por quatro dias seguidos. com 
uma série de greves e piquetes em 
rodovias. As manifestações foram organi· 
zadas pela Coordiadora de Defensa de 
Agua y la Vida (Coalizão pela Defesa da 
Agua e da Vida). liderada por Oscar 
Olivera. Pesquisas de opinião pública 
mostravam que 90% dos cidadaos de 
Cochabamba queriam que a subsidiária 
da Bechtel devolvesse o sistema de água 
ao controle público. Após uma semana de 
crescentes mamfestaçoes. o presidente 
boliviano Hugo Hanzer colocou o pais sob 
lei marcial e anunciou que o governo 

estava rompendo o contrato com a 
Hechtel. 

Porém, isso nao ocorreu antes que 
um rapaz de 17 anos fosse morto a tiros. 
"Quero me encontrar com o Sr 
Wolfensohn para informá-lo de como a 
privatização foi um ataque direto à po
pulação carente da Bolívia", disse 
Olivera, líder dos manifestantes. "De 
repente familias com uma renda men· 
sal de USS 100 viram suas contas de 
água saltar para l SS 20 por mês - mais 
do que eles gastavam com comida. 
Gostaria de convidar o Sr Wolfensohn 
para vir a Cochabamba e ver a realidade 
que. aparentemente. ele não consegue 
ver de seu escritório em Washington". 

Ao chegar em Washington, Oscar 
Olivera se encontrou em uma atmosfera 
surpreendentemente familiar Dezenas 
de milhares de pessoas de todos os can· 
tos dos Estados Unidos. junto com re· 
presentantes de movimentos sociais de 
todo o mundo, haviam se unido nas 
ruas da capital norte-americana para 
protestar contra as políticas e progra· 

mas do Banco Mundial e do Fundo 
Monetario Internacional (FMI). Desde o 
início da década de 80. as duas insti· 
tuições vinham impondo "Programas de 
Ajuste Estrutural" a pa1ses do Terceiro 
Mundo como condição para renovar 
seus empréstimos e rolar o pagamento 
de dívidas. Através desses programas, os 
governos do Terceiro Mundo eram força· 
dos a tomar uma série de medidas radi· 
cais, da venda de empresas públicas 
para o pagamento da dívida de emprésti· 
mos até reduções em massa dos gastos 
públicos com saúde, educação e serviços 
sociais. 

Tais mudanças estruturais, por 
sua vez, tiveram impactos devastadores 
sobre as condições de vida da maioria 
pobre desses pa1ses nos últimos quinze 
anos. Nos últimos anos. uma das princi· 
pais condições para a renovação de 
empréstimos do Banco Mundial e do FMI 
tem sido a privatização dos serviços 
públicos de agua e saneamento dos pai· 
ses. Os gigantes globais do setor de água 
têm trabalhado intensamente na trans· 

formação desse recurso vital numa mer· 
cadoria a ser vendida, com finalidade de 
lucro, àqueles que podem pagar. Em 
resumo, hoje tudo está à venda para 
quem paga mais, incluindo sêmen, 
genes e mesmo a água. A contradição 
fundamental inerente à transformação 
da água em mercadoria foi bem expres· 
sa por ninguém menos que o presidente 
da gigante multinacional de água Suez: 
·a água é um produto muito eficaz", 
disse Gérard Mestrallet. "Trata-se de um 
produto normalmente gratuito e nosso 
trabalho é vendê-lo. No entanto, ela é 
um produto absolutamente essencial à 

vida". 
A mudança do sistema público 

para o privado introduz, naturalmente, 
um conjunto completamente diferente 
de imperativos comerciais no forneci· 
mento de água. Embora as empresas do 
setor afirmem desejar "recuperar os cus· 
tos" do processo de assumir a concessão, 
elas geralmente incluem margens de 
lucro. Afinal, os proprietários e acionistas 
das corporações compradoras são moti· 
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Na Índia, alguns domicílios são 
obrigados a gastar cerca de 
25°/o de sua renda com água 
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das corporaçoes compradoras sao motiva· 
dos pela necessidade de lucros e dividendos, 
que, por sua vez, sao normalmente 
redistribuídos globalmente para investi· 
mentos em outras d1V1soes da corporaçao. 

O principal objetivo é o lucro, não 
assegurar a sustentabilidade ou o acesso 
igualitário à água. A gestão dos recursos 
de água, portanto, baseia-se nas dinâmicas 
de mercado do aumento de consumo e 
maximizaçao de lucros, em vez da sus
tentabilidade no longo prazo de um recur
so escasso para as gerações futuras. Como 
resultado, o preço que uma corporaçao 
está disposta a pagar por uma concessão 
de água depende da capacidade de geraçao 
de receita e lucro que pode ser esperada 
dessa negociação. 

Desde que o fornecimento de água 
foi privatizado na França, por exemplo, as 
taxas para os consumidores aumentaram 
em 150%. Na Inglaterra - segundo a Public 
Services International (PSI), uma organiza
ção sediada na França que representa 
sindicatos de serviços públicos do mundo 
todo - as taxas de água para o consumidor 

final aumentaram 106% entre 1989 e 
1995, enquanto que as margens de lucro 
das empresas privadas de fornecimento 
de água aumentaram 692%. E, nos países 
nao-industrializados, o impacto mon
etário da privatização é muito mais 
severo. Na lndia, por exemplo, alguns 
domicílios sao obrigados a gastar 2s, de 
sua renda com água. 

Contudo, muitos governos com 
necessidade de dinheiro em caixa estao, 
rapidamente, recorrendo à privatização 
do fornecimento de água como solução 
para seus próprios problemas finan· 
ceiros. Devido a cortes substanciais nas 
alíquotas de impostos sobre pessoas 
jurídicas, implementados em pratica
mente todos os pa1ses, por exemplo, 
muitos governos nào têm mais a receita 
fiscal necessária para cobrir suas ope. 
raçoes, muito menos os serviços públicos. 
Como resultado, governos e institu1çoes 
públicas encontranHe assolados por dívi
das e problemas de déficit. Uma vez que 
os progr,imas de privatização sào imple
mentados, o controle público diminui 

substancialmente - mesmo quando a 
sociedade paga por garantias financeiras. 

A maioria dos sistemas privatizados 
de fornecimento de água envolve con
tratos de concessao de longo prazo, em 
geral de 20 a 30 anos. Tais contratos são 
extremamente dificeis de quebrar, 
mesmo se o desempenho insatisfatório 
da contratada puder ser comprovado. Nos 
casos em que as autoridades públicas ten
taram cancelar contratos (em lugares 
como Valência, na Espanha; Tucumán, na 
Argentina; Szeged, na Hungria; e 
Cochabamba, na Bolívia), as corporações 
multinacionais ameaçaram ou efetiva
mente entraram com processos por 
danos, tornando o cancelamento inacre. 
ditávelmente caro. 

No caso de Cochabamba, a Bechtel 
Corporation está processando o governo 
boliviano junto ao Banco Mundial em 
quase US$ 40 milhões. Alegando "expro
priaçao de direitos" sob um Tratado 
Bilateral de Investimentos entre a Bolívia 
e a Holanda, a Bechtel está usando sua 
holding holandesa para obter o direito de 

processar diretamente o país mais pobre 
da América Latina. Para provar que a 
Bolívia está disposta a ser um "jogador 
honesto" na globalização econômica, há 
considerável pressão para que o governo 
chegue a um acordo fora dos tribunais, 
pagando à Bechtel a compensação que 
esta exige. No momento em que cidadãos 
do mundo todo observam práticas como 
essa, que diminuem o poder de governos 
democráticos, eles começam a se mobi
lizar para resistir a privatizações em 
massa e reconquistar o controle do bem 
comum. 

Maude Barlow ê presídente do The Council of Canadians 
(Conselho dos Canadenses] e diretora do lnternational Forum 
on Globalizalion (Fórum Internacional de Globalizaçlo). Este 
trecho f extraido de seu livro Blue Gold: The Battle Agalnst 
Corporate Theft of the World's Water (Stoddart. 2002) 
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AGRICULTORES SEM TERRA: UMA COM

BINAÇÃO SURREAL, MAS, AINDA ASSIM , 

UMA REALIDADE AMARGA NO TERCEIRO 

MUNDO. VASTAS ÁREAS OE TERRA 

ESTÃO NAS MÃOS OE PROPRIETÁRIOS 

AUSENTES QUE AS DEIXAM IMPRODUTI

VAS. AO MESMO TEMPO, MILHÕES OE 

PESSOAS MORREM OE FOME. HÁ CERCA 

OE 20 ANOS, OS SEM-TERRA 00 BRASIL 

COMEÇARAM A SE ORGANIZAR. E COM 

GRANDE SUCESSO. O MOVIMENTO DOS 

SEM-TERRA t UM EXEMPLO INTERNA

CIONAL OE REVOLUÇÃO JUSTA QUE ESTÁ 

DANDO CERTO. UMA HISTÓRIA DA 

IMPORTÂNCIA PÚBLICA DA TERRA. 

POR TIM PADGETT 
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Marcos Antonio Celso era apenas um garo
to quando sua família e centenas de outras 
assumiram um risco que mudou o cenário 
politico do Brasil. O grupo. que constituía 
uma fração ínfima dos milhões de agricul
tores sem terra do País. se uniu após a 
meia-noite de 29 de outubro de 1985 e inva
diu ilegalmente 9.700 hectares de terras de 
plantio no sul do Estado do Rio Grande do 
Sul O terreno fértil. porém ocioso. estava 
sendo usado apenas como uma bela paisa
gem por um dos maiores latifundiários 
improdutivos do Brasil, Bolívar Annoni. 
Uma vez no terreno. os invasores mon
taram um acampamento miserável e 
começaram a plantar soja e milho. Eles se 
defenderam de ataques armados de poli
ciais e pistoleiros contratados - três 
lavradores foram chacinados durante os 
dois anos de luta - até que o governo fede
ral lhes concedesse a posse da terra em 
1987, para uso na forma de cooperativa 
agrícola. (0 proprietário foi indenizado). 
Celso e os outros começaram a deixar para 
trás uma vida de penúria. Muitos 
brasileiros, mesmo torcendo pelos desfa
vorecidos, achavam que a radical iniciativa 
fosse fracassar. 

Só que ela não fracassou. A 
Cooperativa do Novo Sarandi deve lucrar 
USS 12 milhões neste ano para seus 1.432 

membros. Celso. aos 26 anos de idade. é 
hoje o diretor do controle de qualidade da 
fazenda. O Novo Sarandi precisa de um dire
tor de qualidade· suas hortaliças. laticínios 
e carnes sào comercializados para multina
cionais como a italiana Parmalat e a 
canadense Ceval, que os distribuem por 
todo o Brasil. A cooperativa também vende 
dez toneladas de chá de ervas. com moder
nos processos de embalagem. a brasileiros 
de áreas urbanas que consideravam a 
família de Celso comunista Famílias que 
antes enfrentavam a fome com USS 50 por 
mês agora ganham quase que dez vezes esta 
quantia. 

Cartazes com a imagem de Che 
Guevara amda adornam as paredes do 
Novo Sarandi, mas são meros itens de deco
raçao A papelada que interessa são os 
demonstrativos de ganhos e perdas sobre as 
mesas da cooperativa. "Che é um símbolo 
de resistência para nós. mas as melhores 
revoluçoes nao sao feitas com armas", diz 
Celso. 

O Novo Sarandi é a vanguarda de 
algo extraordinário na América Latina: 
uma revoluçao esquerdista que parece 
funcionar. Suas tropas de choque sao os 
membros do Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem-Terra (MSil- O Novo 
Sarandi foi a primeira de centenas de 

tomadas de terras orquestrada pelos Sem
Terra no Brasil ao longo dos últimos 16 
anos. 

Os Sem-Terra estao no auge de uma 
onda de simpatia popular. A principal 
razao é que o Brasil pode ser o pais mais 
inJusto do mundo, devido ao abismo entre 
sua pequena elite rica e as massas rurais 
empobrecidas. Desde que um pequeno 
grupo de ·capitães hereditários· recebeu 
porções de território do tamanho de países 
após a conquista portuguesa no século XVI. 
o Brasil sofre com uma distribuição de 
terra radicalmente distorcida. Hoje, menos 
de 3'-o da população possuem cerca de dois 
terços dos quase meio bilhão de hectares 
aráveis do país. Aproximadamente 4,8 mi
lhões de famílias rurais no Brasil - cerca de 
25 milhões de pessoas garantem sua 
precária existência como trabalhadores 
temporários ou roceiros no interior. Ao 
mesmo tempo, mais de 60% da terra per
manecem improdutivas. sendo utilizadas. 
quando muito. como pasto ou para mera 
evasão fisca l. 

O Movimento dos Sem-Terra está 
unindo os despossuídos do Brasil: 
lavradores, bóias-frias, agricultores expul
sos de suas terras pela mecanização e 
industrialização, aqueles que voltam da 
Amazônia ainda mais pobres do que quan-

do partiram. Os Sem-Terra exigem - e 
tomam as medidas para obter - toda a 
terra do país não utilizada, mas potencial
mente produtiva. das mãos dos grandes 
proprietá- rios (latifundiários) e corpora
çoes. a fim de distribuí-las como pequenos 
lotes aos pobres. Como muitas das idéias 
mais profundas, a equação básica é 
enganosamente simples. Entretanto, o que 
ocorre é verdadeiramente radical. Um 
resultado é o grande número de pessoas 
politicamente ativas com controle sobre 
suas próprias vidas - sem pedir assistência 
ao governo de forma passiva. mas tirando 
o que precisam dos ultraprivilegiados. Eles 
construíram um movimento social de 
grande escala para os pobres, formando 
comunidades cooperativas de pequena 
escala para produzir o que necessitam, de 
acordo com seus próprios termos. As ações 
tomaram a forma de ocupações de terra, 
passeatas, ocupação de edificios públicos, 
bloqueios rodoviários e greves de fome. 
Eles marcham em direção ao que muitos 
dos movimentos radicais europeus 
querem: um movimento de massas mili
tan te e descentralizado desafiando o capi
tal e o governo para permitir que os pobres 
assumam o controle e, no seu caso, lavran
do a terra de forma cooperativa em 
pequenos grupos autônomos. 

O Sem-Terra é o movimento dos que 
dizem não - não para a migração aos cen
tros urbanos do Brasil. não a se juntar aos 
mais de 30 milhões de pessoas expulsas de 
suas terras que incharam as favelas e o nú
mero dos sem-teto nos últimos 20 anos e 
que hoje se reúnem à beira das estradas na 
vastidão do interior. Com comunidades 
inteiras se formando à margem das estra
das, é incrível que alguém sobreviva. Os 
trabalhadores rurais sem terra sofrem sob 
condições pavorosas de pobreza e, muitas 
vezes. penam nas mãos dos grandes pro
prietários e capatazes locais. "Muitos deles 
nao têm sequer direitos animais, o que 
dirá direitos humanos", discute Gilmar 
Mauro. líder dos Sem-Terra. Cercados por 
terras ociosas. eles não têm trabalho. Nem 
sequer ricos a quem pedir esmola ou 
roubar. Eles são pessoas esquecidas. 

Sebastião Salgado, o internacional
mente aclamado fotojornalista, resume o 
problema: "Falta tudo: água, comida, 
sanea mento, escolas, cuidados médicos, 
etc. Além disso, as pessoas vivem na maior 
insegurança, sujeitas às provocações e vio
lências dos jagunços e outras forças opres
sivas organizadas pelos proprietários que 
temem a ocupação de suas terras impro
dutivas pelos Sem-Terra. Na verdade, a 
situação nessas "cidades" de trabalhadores 
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sem terra é pior do que nos campos de 
refugiados da África, pois eles nao podem 
depender de qualquer proteção das autori
dades. eles nao recebem a menor assistên
cia internacional e, nem as ações Unidas 
ou qualquer outra orgamzaçao human
itária, vêm em seu auxílio". Entretanto, 
essa desolação aparentemente impiedosa 
é quebrada por um fator crítico: uma 
esperança, um sonho de terra. E ações 
políticas diretas e concretas para obtê-la. 

O Brasil pode ser o país mais injusto do 
mundo devido ao aoismo entre uma pequena 
elite rica e as massas rurais empobrecidas 
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Com o slogan "Ocupar, Resistir, 
Produzir", o movimento impira a 
mudança. A palavra-chave é "Produzir": o 
foco está na transformaçao de uma vida 
esfomeada de lavrador para a de agricul
tor. O maior desafio é investir tempo e 
energia para manter onde estao aqueles 
que têm terra. 

A produçao cooperativa foi encarada 
como a solução, sendo um método supe
rior de produçao. Os produtores em suas 
fazendas comunitárias passam os alimen
tos a cooperativas secundárias, adminis
tradas por ex-lavradores sem terra, que 
embalam e distribuem os alimentos para 
mercearias e supermercados. Está na 
moda comprar feijao e arroz tirado de 
sacas que trazem as palavras de ordem 
"REFORMA AGRÁRIA JÁ" estampadas em 
grandes letras. O Movimento dos Sem
Terra finaliza com a unificaçao de todas 
essas cooperativas secundárias sob o nome 
de "Confederação das Cooperativas de 
Reforma Agrária do Brasil", ganhando 
força contra as grandes empresas. De 
forma ainda mais prática, o movimento se 

tornou uma organização bastante circular, 
já que o M~-r. regionalmente, obtém seus 
fundos da cobrança de um imposto de 2% 
sobre tudo o que os agricultores vendem. 
À medida que cresce, consegue mais terras 
e vende mais alimentos, ele gera mais 
receita para ajudar outros sem-terra e 
organizar ações ainda mais espetaculares. 

O ~ovimenco dos Sem-Terra até 
introduziu um novo elemento verde em 
seus esforços. O Brasil é um dos maiores 
mercados mundiais de pesticidas e fertil
izantes químicos - a Monsanto está con
struindo uma grande fábrica no país - e a 
maioria dos assentamentos ainda os uti
lizam. Mas um número cada vez maior 
está adotando métodos orgânicos, estimu
lados por agrônomos treinados pelo MST. 
No início, era uma questao de custo, já 
que eles nao podiam arcar com os pestici
das e fertilizantes. Porém, cada vez mais, 
essa mudança ocorre por uma conscienti
zação do dano causado pelos produtos 
químicos e das vantagens do cultivo verde 
para a saúde e o meio ambiente. 

lloje. um assentamento do MST em 

Bagé produz e comercializa sementes 
orgânicas. Em Sao Paulo. agricultores 
assentados pelo MST estão plantando 
milhares de mudas produzidas por uma 
reserva florestal do Estado, a fim de 
contraba-lançar a erosão causada por anos 
de desflorestamento praticado por 
fazendeiros ilegais que ocuparam a área 
antes deles. Na Amazônia, onde a agricul
tura de queimada ainda é o principal 
metodo dos pequenos agricultores, o 
assentamento de Palamares começou a 
replantar mogno e espécies nativas como 
o jaborandi. 

Na visão dos Sem-Terra, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso deve ser um 
presidente de sonho. Desde que assumiu o 
mandato em 1994, o sociólogo marxista 
convertido em neoliberal assentou mais 
de 370.000 famílias de Sem-Terra em áreas 
desapropriadas. Cardoso criou um impos
to sem precedentes sobre a propriedade 
improdutiva como forma de incentivar os 
propriet,írios a vendê-las. além de ter 
introduzido uma nova lei para acelerar o 
confisco de terras. Mas, para o MST, isso 

não basta: quatro milhões de agricultores 
ainda esperam um pedaço de terra. 

A plantadora de soja Salete 
Grasselli. de 35 anos, sentada junto aos 
três filhos na varanda de seu pequeno 
casebre no Novo Sarandi - a primeira casa 
que alguém de sua família já possuiu -
relembra a vida antes da invasão de 1985. 
"Havia dezenas de nós morando na cabana 
do meu sogro, sempre preocupados se 
teríamos de partir e trabalhar em outro 
lugar". O risco assumido treze anos atrás, 
ela insiste, "foi melhor do que morrer de 
fome". Para ela, não importa se sua nova 
vida é comunista, capitalista ou uma 
estranha mistura dos dois. Ela agora é 
dona de um pequeno pedaço do sonho 
brasileiro. 

Adaplaç.lo da Time ane ro 19, 1998). Outro 
artigo usado. The Guardian (june 28. 2000) e 
Do Or Dle (#7, 1998 
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SEGUNDOMASARU EMOTO,AÁGUAPOSSUI UMA 

MEMÓRIA. ESTE PESQUISADORJAPON~S DESCOBRIU 

ISSO APÓS VÁRIOS ANOS DE INVESTIGAÇÃO PARA 

TORNAR VISÍVEL A ESTRUTURA DA ÁGUA. SUAS 

ESPETACULARES FOTOGRAFIAS MOSTRAM COMO A 

ÁGUAMUDACONFORMESEUAMBIENTE. PARECE QUE 

TU DO CAUSA UM EFEITO NELA: NÃO APENAS AS 

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS OU OUTROS POLUENTES, 

MAS TAMBÉM OSOM,AS PALAVRAS EATÉ 

PENSAMENTOS. 

O interesse de Masaru Emoto pela água surgiu quando escava escu
dando bioquímica na Universidade da Califórnia em Berkeley. Lá, 
conheceu Lee Lorenzen, uma autoridade em aglomerados de água 
que havia provado que a água é capaz de armazenar informação. 
A água possui a característica natural de formar aglomerados ou 
se juncar em grupos de átomos. Isso acontece, por exemplo. quando 
estimulada eletricamente, magneticamente, por raio laser, entre 
outtas formas. Lorenzen mostrou que certos estímulos sempre 
criam os mesmos padrões de aglomerados. Os resultados não ape
nas se repetiam, mas eram também precisamente quantificáveis. 
Emoto foi além e literalmente demonstrou que a água reage e pode 
ser influenciada pelo ambiente. Ele congelou a água a -s•c. tempe
ratura baixa o bastante para formar cristais de gelo, que 
puderam ser fotografados com o uso de um microscópio capaz de 
ampliar de 200 a SOO vezes o tamanho dos objetos. Os cristais são 
substàncias estáveis, cujos átomos e moléculas estão conectadas 
através de estruturas ordenadas em forma de treliça. Tais estru
turas revelam, a olho nu, os processos que acontecem num nlvel 
atômico. Emoto descobriu que os cristais de água têm uma tendên
cia a se ordenar em uma certa estrutura de forma metódica. 
O resultado dessas mudanças químicas e energéticas torna-se 
visível na água congelada. 
Emoto pesquisou todos os tipos de água e, com seus colegas, tirou 
10.000 fotografias. Ele descobriu que a água limpa dos riachos de 
montanhas forma cristais hexagonais, enquanto que a água polui
da geralmente não forma cristal algum. A água da chuva coletada 
em cidades ao redor do mundo apresentou padrões caóticos, que, 
segundo Emoto, revelavam informações Mnão-metódicas" 
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Acima: Crtsrol nos 6guos da represa 

de Fu/lwora antes do oferecimento de 

uma oroç4o 

A direito: A mesma 6gua depois de 

oferecer uma araçda 



Água de torne ira de Lo nd r es Água de t orne,ra de Nava York 

No entanto, a água contida em cristais de neve das regiões 
polares apresentou cristais muito puros. Segundo Emoto. a água 
age como um tipo de fita<assete líquida que registra e, depois. 
reflete seu ambiente. Por exemplo, água congelada de grutas 
naturais assume padrões parecidos com cavernas. O cristal da água 
da fonte de Lourdes se parece com um rosário. Água de áreas onde 
são extraidos diamantes apresenta estruturas de diamante quando 
cristalizada. A água de urna região do Japão onde são feitos 
bordados finos reflete a estrutura de um bordado fino. 

Emoto fez depois uma descoberta espetacular: a água não 
só "assimila" seu ambiente como também é sensível a sons. Parece 
que a água "escuta". Emoto tocou vários tipos de música erudita e 
popular para amostras de água: a Sinfonia Pastoral de Beethoven. a 
Sinfonia em Sol Menor de Mozart, a Ária da Quarta Corda (da Suite 
Nº 3 em Ré Maior) e as Variações Goldberg de Bach, o Estudo em 
Dó Maior de Chopin, uma sutra tibetana, Heartbreak Hotel, de Elvis 
Presley, uma canção folclórica celta, outra coreana e uma trilha de 
hard rock. 

O experimento seguinte envolveu idiomas. Emoto e sua 
equipe colocaram adesivos contendo palavras e dizeres em garrafas 
com água destilada que ficaram descansando por 24 horas. Eles 
começaram usando palavras em japonês, depois acrescentaram 
inglês e alemão. A equipe descobriu que, enquanto os três idiomas 
se correspondem surpreendentemente bem, as palavras em cada 
um deles apresentaram diferenças notáveis. Emoto explica: "Você 
só pode entender isso se pensar em termos de vibração, se não 
encarar as palavras como invenções das pessoas, mas como um 
fenômeno vivo. Eu acho que os sons revelam vibrações da natureza. 

Foi assim que surgiram as palavras: elas evoluíram dessas 
vibrações". 
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ÁGUA LIMPA, MAS COM 
MENOS CAMARÕES 
Belos cristais foram formados na água que, 
durante uma hora , ficou aos cuidados do 
sacerdote japonês Kato Hoki, sumo sacerdote 
do Templo Jyohouin, na cidade de Omiya. Se 
apenas um sacerdote pode fazer isso, Emoto 
imaginou o que aconteceria se algumas 
centenas de pessoas participassem de um 
ritua l de purificação. O experimento aconteceu 
num lago muito poluído. Mudanças notáveis 
na qualidade da água desse lago fo ram noti
ciadas pela imprensa local. O crescimento de 
algas diminuiu e a água tornou-se mais limpa, 
sem o mau cheiro habitual. Mas muitas 
pessoas ficaram insatisfeitas quando perce
beram também uma diminuição no número 
de camarões. No verão seguinte, tudo estava 
como antes; a poluição e o mau cheiro 
voltaram. E os camarões também. 

Efeito de música hard rock nas cristais 

de 6gua 

Água · ouvindo" a Slnf6nia ng 4 em Gm de Mozart 
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Cristal dt dgua com a palavra •a/ma• ncrito 

Seria por isso que os mestres sutis copiavam máximas de 
cura do Corão em pergaminho. que eram depois lavados com água 
para que essa água fosse dada de beber a seus pacientes. Emoto 
conduziu testes exaustivos. Sua equipe não sabia que tipo de água 
estava fotografando e ele repetia o experimento várias vezes. Os 
testes continuavam dando os mesmos resultados: a água ·ouve" 
palavras. emoções. pensamentos e assimila as vibrações das letras. 
Amor, ódio, gratidão e conceitos como "alma", "anjo" e "demônio" 
são refletidos na forma de cristais de água. A mesma palavra escri
ta em vários idiomas mostrou imagens de cristais praticamente 
idênticas. 

Enquanto isso. Emoto e seus colegas continuavam seus 
experimentos. A água colocada em frente de uma televisão apresen
tou principalmente padrões confusos, em especial durante debates 
políticos. Água acrescida de óleo essencial de uma flor. através de 
vibrações eletromagnéticas. mostrou padrões da própria flor. A 
água também parece ser receptiva ao poder do pensamento através 
da energia da meditação. da oração e da cura transmitida de uma 
grande distância. 

Se a água pode realmente ser influenciada por pensamentos. 
torna-se clara a importância da oração antes de ingerirmos 
alimentos - que. como nosso corpo, ,ão compostos principalmente 
por água. Isso também explica por que a homeopatia funciona. 
Até agora. os cientistas não eram capazes de esclarecer por que 
uma substância funciona quando não há uma única molécula 
dessa substância na solução. Mas quando você vê a água como uma 
fita-cassete líquida. essa substância nào precisa estar presente. pois 
o "registro" é suficiente para ter efeito. Daí o título do livro de 
Emoto: Messages from Water (Mensagens da Água). 
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Crista/ de dgua 

com o palavra 

"abrigado· 

tm /oponh 

Cristo/ de dgua 

do Caverna 

Ruys11ndo no 

Jop6o 

MASARU EMOTO 
Masaru Emoto nasceu em Yokohama, no Japão, em 
1943. Após estudar relações internacionais, formou,se 
em medicina alternativa e começou a conduzir 
pesquisas nos Estados Unidos sobre os segredos da 
água. Seu primeiro experimento utilizou um analisador 
de ressonância magnética, posteriormente substituído 
pela fotografia. Emoto escreveu vários livros, incluindo 
Messages from Water (Mensagens da Água). 
Atualmente, preside o lnternational Hado Fellowship e 
ministra palestras em todo o mundo sobre seus estu
dos sobre a água. Veja também: www.hado.net. 



O Fórum Social Mundial 

tornou-se um grande 

sucesso quase que por 

acaso. A partir da idéia 

de um homem, ele se 

expandiu para um proces

so mundial, unindo uma 

grande variedade de orga-

nizações e movimentos 

sob o inspirador slogan 

'Um outro mundo é pos-

sível'. Ode conversou com 

Sérgio Haddad e Chico 

Whitaker, dois membros 

do Comitê Organizador 

Brasileiro, durante o 

recente Fórum Social 

Europeu, em Florença. 
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Foi quando ficou claro que os paIses 
mais ricos faziam todo o poss1vel para 
impor suas regras ao resto do mundo. 
Era o fim da decada de 90 O Acordo 
Multilateral de Investimentos (AMI) esta· 
va para ser assinado, o que daria ao 
capital todos os direitos e quase ne· 
nhum dever - especialmente nos paIses 
do Terceiro Mundo, onde os "investi · 
mentos· seriam feitos. 
Lentamente, as pessoas se levantaram 
contra esses planos que faziam parte de 
uma tendência mais ampla: mais poder 
para as grandes empresas, menos para 
as pessoas comuns. Isso levou ao surgi· 
mento de um movimento social de 
protesto. Durante anos, as pessoas do 
Terceiro Mundo protestavam contra a 
agenda neoliberal. mas foi somente 
depois que esse protesto tomou as ruas 
de Seattle - no final de 1999 em uma 
confe1ênc1a da Organização Mundial do 
Comercio (OMC) que a mld1a o desco 

briu. De repente, tornou-se visível a 
todos que havra muitas pessoas que se 
recusavam a aceitar um mundo total-
mente controlado pelos Interesses do 
capital. 
Contudo, um outro exemplo da elite rica 
foi o Fórum Econômico Mundial, reahza-
do anualmente em Davos, uma pequena 
e luxuosa estação de esqui na Suíça. 
Esse grupo reúne todos aqueles capazes 
de pagar vinte mil dólares para ouvir e 
debater com os principais pensadores a 
serviço do capital. Davos é onde a teo-
ria de dominação do mundo pelo capI-
tal, dentro dos parãmetros do neohbe· 
rahsmo, é construída e regularmente 
colocada em prática 
Alguma coisa precisava ser feita. Um 
pequeno grupo de brasileiros dec1d1u 
que sena possível lançar um novo palco 
de resistência. Sérgio Haddad relembra: 
·o conceito era de uma reunião positiva. 

Ja existiam diversas iniciativas contra a 
agenda neoliberal. Nao eramos um 
'grupo do contra·. mas queriamos agre· 
gar uma perspectiva posItIva: sim, e 
poss1vel criar um novo mundo." 
Parecia poss1vel Ir alem das manifes· 
taçoes e protestos de massa e oferecer 
propostas espec1f1cas, buscar respostas 
concretas ao desafio de se construir "um 
outro mundo", onde a economia 
servisse as pessoas e não o contrario. A 
1de1a era, com a part1cIpaç,10 de todas 
as organIzaçoes com as quais Já tI· 
nhamos contato nos protestos, coor· 
denar um outro tipo de reunião em 
escala mundial: o Fórum Social Mundial, 
d1rtg1do às preocupaçoes sociais. 
Haddad conta: "Existe uma energia 
enorme em todas essas pequenas inrcIa· 
uvas guardadas nos vanos cantos do 
mundo · Para dar uma dimensão sim 
bolica ao começo desse novo periodo, o 
encontro aconteceria nas mesmas datas 

em que os poderosos do mundo se 
encontravam em Davos. Como diz 
Haddad: "Nossa perspectiva era pensar 
de um ponto de vista humano, ao 
invés da perspectiva da economia 
dominante.· 
Então, quem realmente teve essa grande 
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idéia? O credito deve ir para Oded 
Grajew, fundador e presidente do 
Instituto Ethos, uma organização 
brasileira que alerta o empresariado 
para suas responsabilidades sociais. Em 
fevereiro de 2000, ele propôs a idéia na 
França, onde se encontrara com 
Francisco Wh1taker, da Comissão 
Brasileira Justiça e Paz (CBJP). "É muito 
difícil continuar combatendo coisas o 
tempo todo", diz Whitaker, "também é 
preciso metas e incentivos positivos." 
Juntos, eles levaram a idéia a Bernard 
Cassen, diretor do Le Monde 
D1plomatíque e presidente do ATTAC 
(Ação para Taxação das Transações 
Financeiras em Apoio aos Cidadãos) na 
França, para ver como seria recebida 
fora do Brasil. ·cassen ficou entusiasma
do", relembra Whitaker "Ele propôs que 
realizássemos o Fórum no Brasil, pois 
achava que deveríamos realizá-lo no 
Terceiro Mundo por causa do efeito sim 

bólico." Também foi 1dé1a dele realizar o 
evento em Porto Alegre, capital de um 
Estado que estava progressivamente se 
tornando conhecido em todo o mundo 
por suas experiências democráticas e 
esforços contra o neoliberalismo. 
Cassen então lançou de volta um 
desafio: se Grajew e Whitaker pudessem 
organizar o Fórum, teriam o apoio não 
só de seu periódico, mas também das 
organizações ao redor do mundo que se 
posicionam contra a dominação pelo 
capital. 
De volta ao Brasil , uma imensa tarefa 
teve início. Grajew e Whitaker 
começaram a procurar organizações dis
postas a aceitar esse desafio. Em 28 de 
fevereiro, houve uma reunião histórica 
em São Paulo com representantes de 
oito organizações que assinaram um 
"Acordo de Cooperação" para realizar o 
FSM, cuJa primeira edição ocorreu em 

Porto Alegre de 25 a 30 de Janeiro de 
2001. As oito organizações eram: 
Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais (ABONG), Ação 
para Taxação das Transações Financeiras 
em Apoio aos Cidadãos (ATTAC), 
Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), 
Associação Brasileira de Empresários 
pela Cidadania (CIVES), Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (IBASE), Centro para Justiça 
Global (CJG) e o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MSn. 
Em seguida, as coisas começaram a 
acontecer rapidamente. Os governos 
Estadual e municipal de Porto Alegre 
estavam dispostos a abrigar o Fórum. A 
partir daí, foi uma corrida contra o reló
gio para assegurar a participação de 
pessoas de todo o mundo, de todos os 
tipos de atividade. Existe uma parte que 

é preparada pelos organizadores do FSM 
- conferências, painéis, mesas de diálo
go e controvérsia, testemunhos, ativi
dades culturais - e outra parte prepara
da livremente pelos participantes, com 
oficinas e seminários. Essas duas partes, 
insistem os organizadores, são igual
mente importantes. Desde o início, o 
Fórum não tinha caráter deliberativo por 
natureza", diz Whitaker. "Não iríamos 
desperdiçar o tempo discutindo as vír
gulas de um documento final ." 
Porém, o FSM nunca foi pensado como 
um congresso, encontro ou conferência. 
Ele é um espaço aberto para discutir os 
problemas criados pelo sistema liberal 
dominante e para buscar novas 
questões para a construção de um 
mundo novo. Como diz Grajew, ·o FSM 
não é um fim em si mesmo. Ele é uma 
forma de mudar as coisas." 
A intenção era e ainda é - através do 
pensar em conJunto, também de forma 

"globalizada" - dar espaço para a busca 
de alternativas ao modelo dominante, 
com maior profundidade a cada ano. 
Whitaker conta: "De fato, o Fórum Social 
Mundial 2001 não foi apenas um 
primeiro passo, mas um passo inteira
mente novo, que esta, cada vez mais, 
encontrando um eco pelo mundo afora. 
Nossa esperança é que esse eco real
mente assegure o começo de um novo 
período na luta contra a submissão 
humana aos interesses do capital." 
Agora, com um orçamento de apenas 
USS 2 milhões, o Fórum está sendo 
organizado. Durante todo o ano, cinco 
pessoas vêm trabalhando em período 
integral na Secretaria da organização. 
Proximo à data de realização, esse 
número cresce para S0 pessoas. 
Durante o evento, cerca de mil volun
tários trabalham duro para tornar o 
Fórum possível. 
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Como é 
organizado 
o FSM: 

Oito organizações brasileiras compõem o Comitê Organizador do FSM , que 

coordena o processo de construção e internacionalização do Fórum. Sediado 

em São Paulo, o Comitê é responsável pelo suporte às atividades do FSM. 

Todas as decisões no Comitê Organizador são tomadas em consenso. 

Questões de política geral e direcionamento, bem como as metodologias dos 

eventos anuais, são debatidas e definidas pelo Conselho Internacional (CI) 

do FSM. O Comitê Organizador e composto pelas seguintes entidades que 

iniciaram o primeiro FSM: 

1ST . --Nlilla'a IIIIS Sla-11'1'1 
f*lça: ....... lilil.1?3Z 
Sil Pa-SP. INd. i.: llZl!-18? 
Ilia: 5511 3311-
Ftt 55 11 3311 - (IIQX) 
nust.a,.I' . E-tlll: SCll'll@li.ai 
O Mownento dos Traballadores Rurais do 

Sem-Tena Brasil é o ma,or mownento social da 

Amenca latina e um dos mais bem-suceódos 

movunentos ,ura,s do mundo Cer.tenas de m,

lhares de lavradores sem terra assumiram a 

lalefa ele e•&altar uma retonna ilQl8lla há 

llll/Jto necessana num l)iliS atolado rum paarao 
de diSlrtuiçào ele terra excess,vamente dislolti

do. Menos ele ~ da poplllação possuem dois 

f1t 55 Zl 315? 3517 
...... E-tlll: 1111@1111.lp 

O inSIIIU1o Brasileiro ele Anállses Soaaas e 

ECOllÔllllCaS estuda os dados Otçamerrtanos e o 

processo ele tomada de deosáo nas polítx:as 

locaJS relaoonadas a infância Esse trabalho se 

conceotra na falia de fundOs para os governos 

locaJS oo Sras.d e os lllO'limentos SOClaJS rela

oonados Outra .mporta/lle tarefa é o treina

mento em análise orçamentâna para enbdades

chave de ação social. Além disso. a organaa

ção está inlClando um pro,eto que v,sa constrw. 

a parbr de dados brutos. llldicadores que 

auxiliem os tomadores de deosões a fazer 

escolhas com base na real s,tuação do povo, 

suas necessidades e nos serviços públlCOS 

alualmenle otereodos 
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.ll.wl,Lu;s,Mo,m,ça~o, 

,_,,SooMot~·~
roCo!W~cl?FSM 

JtMCoTNL•.-4? 
ATTAC,SP no C..,- Oplniz-*>' 
doFSM ....... 

1.-•"!i • Sàl 
f*lça: Ili ~ ZI • .14 
Sil~ 1P111.i.:Mt•1n 
llillt 55 11 .J?li-4711 / SZ71 · ln7 
Ftt 55 11 SZ7Hl71 
IIUCiiJll.i' 
E-tlll:l'lá@dJlp 
Esta é uma organizac;ào não-govemamenla 

que a!Uaeoollaasviolal;6eseleci:8tlos 

humaoos no Brasa. 

ti 
f*lça:lllc.t1...,•.r• 
Sil ,..SP.11'111. i.: llmtll 
lilllll: 5511 mrnn 
Ftt 5511 mrnn. e nt 
......,.Eilll:âlll@III.Cll.}P 
Afllalmellte com 251 assoaações af:l'aadas a 
Assoaação Brasieva de Orgaru.ações Não

Govemamenta,s to, fundada em 1991 para re

presentar coletivamente os 1111eresses das 

~Gs brasiellas AABONG promove a comu

nicação e refações entre as ONGs dedicadas a 

fortalecer a democraoa e os direitos CIVIS As 

organizações membros atuam nas áreas de 

CU· Clllml lratllh .isllça I PI!. li CNBI 
~ st 'SII • a1 caiu 

ll'lll.i.:71411• 
llillt 5511 m-1m 
Ftt 5511 m tl4I 
....... E-tlll:ài@di.llU' 
A~~ Mt,ça e Paz• uma 

organizaçao la1C8 d3 Conlerénc:ia Naaonal dos 

Bispos do Brasa1 (CNBBi, criada em 1972 para 

enl!entar os problemas ele Olreitos Humanos 

rutanl8 o regime miilar no Brasil e que 

e~ sua ação para todos os problemas 

CIT • e.ti Íial ás Nlilla'a 
f*lça: Ili Cllla M. m · C..113MHJIIII 
Sll,..SP.INsll 
iillll:5511 szn,m 
fll: 5511 mt •11 
.....,. Eilll: rá@al.lPIJP 

A CUT too estabelecida em 1983 para assegurar 

aos trabalhadores dlr811os como: melhores 

coroções de Vida e de traballo. oportun,dades 

iguais e dlr811os CIVIS Ela defende a demoaaoa 

e os mov,menJos de direitos humanos e CIVIS 

ATTAC • 1111 ---~ ---·---~ llillt 5511 !!•-· ~'-
muttlUrl ,i: ,~ 

E-tlll:l~ .l'I 
A ATTAC apô<a a cnação ele um movimento 

tnternaaonaJ pelo cootrole elemocrahco do mer • 

cado f,nance ro e ele suas inst,tuiçóes Ela vem 

desenvolvendo urna rede sem estnrturas 

hleràrqcncas ou centros geogràflCOS Seu lema 

Chico ~ repr-,tanltl cl? CB.P 
ro Ccmlfll ()pa,>1-*>' cl? FSM 

IIES ·ballçílllnllllnli.._ 
IIIIClilllil 
EáNçl: la carta 1'11, 225, 
Sil ,..SP. lrlsl, i.: 04111-810 
1111111r. 55 11 5011-4882/ SOll 3805 
f1t 55115081 • 
wn.clva.au 
Eilll: clYa@al_.. / clYa@clYa.cll.• 
Esta organização deseJa a,udar a cnar um mo

delo econõrnico e pol,toco que dê direitos e opor· 

llndades iguais a IOdos os n,ve,s da sooedade. 

Ela atua no campo dos direitos CIVIS e questões 

&OOa1S e élJcas no que tange a assuntos legais. 

Od«JGr.,. reprtwún» dl CIVES 
ro Comlll OrpMlaador cl? FSl,f 

O conselho internacional 
O Conselho Internacional (CI) foi criado 
pelo Comitê Organizador do FSM, após a 
primeira edição do evento, a fim de 
apoiar a globalização do processo do 
FSM. O Conselho foi estabelecido no 
Brasil em junho de 2001, com apre
sença de mais de 70 organizações e 
redes de diversos países. 

O Conselho Internacional reflete o 
conceito do FSM como um processo per
manente e de longo prazo, voltado para 
a união de alternativas ao pensamento 
neoliberal em favor de uma nova ordem 
social que promova o contato entre 
múltiplas e variadas propostas. Sua 
primeira reunião aconteceu de 9 a 1 1 de 
Junho de 2001 . O CI foi formado como 
um corpo permanente que dá con
tinuidade ao FSM. Ele tem um papel con
sultivo na definição de diretrizes políti
cas e na direção estratégica do FSM. 
Comitês Organizadores Nacionais irão 
servir como facilitadores e organizadores 
alinhados com o CI. O Conselho 
Internacional é um lugar de diálogo aber
to e contínuo, interligado com outras 
lutas e movimentos sociais. Ele não é 
uma autoridade numa estrutura de 
poder, nem terá um mecanismo para 
contestar representação ou voto. O CI 
aprovou a Carta de Princípios do Comitê 
Organizador do FSM. Este, por sua vez, 
funciona como uma secretaria do 
Conselho. 

O CI consiste em um núcleo básico 
no qual ainda existem desequilíbrios 
regionais (pouca participação da África, 
Ásia e do mundo árabe) e setoriais 
0ovens e negros, entre outros) que 
devem ser eliminados. O Conselho 

acredita que o confronto desses desequi
líbrios e disparidades deve ser encarado 
como uma meta a ser atingida através da 
consulta, o que leva tempo no caso de 
regiões e grupos. Há duas formas de 
participação no CI, com o direito de ser 

ouvido assegurado em cada instância: a) 
membros permanentes; b) convidados 
ocasionais e observadores (não-membros 
cuja participação é importante num dado 
momento da conjuntura internacional ou 
da dinâmica organizacional do FSM). 

UM EXPERIMENTO EM COMUNICAÇÃO 
O Delibera é um sistema integrado de participação. Ele consiste em um conjunto de 

métodos, procedimentos e ferramentas que facilitam o diálogo e a discussão tanto em 
reuniões reais quanto em fóruns na internet. O Conselho Internacional utiliza esse 

sistema experimental para tomar decisões acerca de regras internas. O Delibera é um 
excelente meio de facilitar a participação, especialmente quando tantas questões e 
pessoas estão envolvidas em tão curto espaço de tempo. Os participantes de uma 

reunião podem expressar suas opiniões sobre qualquer questão utilizando o conjunto 
de 'Cartões Delibera' ícones coloridos que facilitam a expressão v isual da opinião de 

um indivíduo em qualquer questão a ser resolvida. Estes são os ícones: 

Concordo Concordo Parcialmente Não Concordo Não Sei/ Não Compreendo 

Uma vez que os ícones são registrados num fórum 'Delibera Direct' ou 'Delibera 
Web', é possível examinar os diferentes graus de concordância recebidos por cada 
tema ou artigo. Isso aJuda os grupos a se concentrar 1med1atamente nos tópicos 

que não obtiveram suficiente concordância ou consenso e a solicitar que os partic
ipantes com diferentes opiniões expressem seus motivos. Os questionários - tanto 
nas versões em papel como na da internet - têm espaço para que os participantes 
escrevam comentários que expliquem suas avaliações, proponham novos artigos e 

discutam seu veto ou emendas. 

COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO INTERNACIONAL 
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Fórum 
Social 

Mundial 
O Comitê de entidades brasileiras 
que idealizou e organizou o primeiro 
Fórum Social Mundial, realizado em 
Porto Alegre de 25 a 30 de janeiro 
de 2001, considera necessário e legi
timo, após avaliar os resultados 
desse Fórum e as expectativas que 
criou, estabelecer uma Carta de 
Principios que oriente a con
tinuidade dessa iniciativa. Os 
Princípios contidos na Carta, a ser 
respeitada por todos que queiram 
participar desse processo e organi
zar novas edições do Fórum Social 

que presidiram a realização do 
Fórum de Porto Alegre e assegu
raram seu êxito, e ampliam seu 
alcance, definindo orientações que 
decorrem da lógica dessas decisões. 

FSM: 
Colocando 
por escrito 

POR CHICO WHITAKER 
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1 O Forum Social Mundial ê um espaço 
aberto de encontro para o aprofun
damento da reflexão, o debate 

democrático de ideias, a formulação de 
propostas, a troca livre de experiências 
e a articulação para ações eficazes, de 
entidades e movimentos da sociedade 
civil que se opõem ao neoliberalismo e 
ao domínio do mundo pelo capital e por 
qualquer forma de imperialismo, e 
estão empenhadas na construção de 
uma sociedade planetária orientada a 
uma relação fecunda entre os seres 
humanos e destes com a Terra. 

2 O Fórum Social Mundial de Porto 
Alegre foi um evento localizado no 
tempo e no espaço. A partir de 

agora, na certeza proclamada em Porto 
Alegre de que "um outro mundo é pos
s1vel , ele se torna um processo perma
nente de busca e construção de alterna
tivas, que não se reduz aos eventos em 
que se apóie. 

3 O Fórum Social Mundial ê um 
processo de caráter mundial. Todos 
os encontros que se realizem como 

parte desse processo têm dimensão 
internacional. 

4As alternativas propostas no Fórum 
Social Mundial contrapõem-se a um 
processo de globalização comanda

do pelas grandes corporações multina
cionais e pelos governos e instituições 

A Carta de Princípios do FSM só foi escri
ta depois do primeiro Fórum em 2001. A 
escala e o sucesso do primeiro FSM 
foram, na verdade, uma surpresa para 
seus organizadores. Eles então decidiram 
organizar um segundo evento, e outros 
se possível, bem como realizar o mesmo 
tipo de evento no maior número possível 
de países, tornando essa mobilização tão 
global quanto o domínio do neoliberalis
mo. 
Também acreditaram que seria bom colo
car no papel os principias que haviam 
seguido para organizar um evento tão 
bem-sucedido. Após muitas discussões , 
chegaram à Carta de Princípios do FSM, a 

internacionais a serviço de seus inte· 
resses, com a cumplicidade de gover
nos nacionais. Elas visam fazer prevale
cer, como uma nova etapa da história 
do mundo, uma globalização solidária 
que respeite os direitos humanos uni· 
versais, bem como os de todos os 
cidadãos e cidadãs em todas as nações 
e o meio ambiente, apoiada em sis
temas e instituições internacionais 
democraticos a serviço da Justiça social, 
da igualdade e da soberania dos povos. 

5 O Forum Social Mundial reúne e 
articula somente entidades e movi
mentos da sociedade civil de todos 

os paises do mundo, mas não pretende 
ser uma instância representativa da 
sociedade civil mundial. 

1 

Os encontros do Fórum Social 
Mundial não têm caráter deliberativo 
enquanto Fórum Social Mundial. 

Ninguém estará, portanto autorizado a 
exprimir, em nome do Fórum, em qual
quer de suas edições, posições que pre
tenderiam ser de todos os seus/suas 
participantes. Os participantes não 
devem ser chamados a tomar decisões, 
por voto ou aclamação, enquanto con
junto de participantes do Fórum, sobre 
declarações ou propostas de ação que 
os engajem a todos ou à sua maioria e 
que se proponham a ser tomadas de 
posição do Fórum enquanto Fórum. Ele 
não se constitui portanto em instancia 

qual foi submetida, seis meses depois, 
aos participantes da primeira reunião do 
Conselho Internacional - que havia sido 
criado para apoiar o processo de 
globalização do FSM. 
De fato, a Carta de Princípios do FSM é 
aberta a novos métodos políticos que a 
humanidade já está experimentando, 
buscando por mais democracia e pes
soas consideradas sujeitas a suas esco· 
lhas. Além disso, esses métodos - basea
dos na filosofia de rede horizontal, ao 
invés de comportamentos e estruturas 
autoritários - parecem ser mais eficazes 
que os tradicionais meios de construção 
de um verdadeiro poder popular capaz 

de poder, a ser disputado pelos part1c1-
pantes de seus encontros, nem pre
tende se constituir em única alternativa 
de articulação e ação das entidades e 
movimentos que dele participem. 

7 Deve ser, no entanto, assegurada, a 
entidades ou conJuntos de entidades 
que participem dos encontros do 

Fórum, a liberdade de deliberar, durante 
os mesmos, sobre declarações e ações 
que decidam desenvolver, isoladamente 
ou de forma articulada com outros par
ticipantes. O Fórum Social Mundial se 
compromete a difundir amplamente 
essas decisões, pelos meios ao seu 
alcance, sem direcionamentos, hierar
quizações, censuras e restrições, mas 
como deliberações das entidades ou 
conjuntos de entidades que as tenham 
assumido. 

8 O Fórum Social Mundial é um 
espaço plural e diversificado, não· 
confessional, não-governamental e 

não partidário, que articula de forma 
descentralizada, em rede, entidades e 
movimentos engajados em ações con
cretas, do nivel local ao internacional, 
pela construção de um outro mundo. 

9 O Fórum Social Mundial será sempre 
um espaço aberto ao pluralismo e à 
diversidade de engajamentos e atu· 

ações das entidades e movimentos que 
dele decidam participar, bem como à 

de mudar o mundo. 
Um dos mais importantes princípios 
dessa Carta (aquele que a mídia, tão 
acostumada a congressos, encontros e 
conferências, acha mais difícil de com
preender) estabelece que o FSM não terá 
um documento final. Tal documento teria 
de ser votado (e teríamos de nos pergun· 
tar: como, por quem, com base em qual 
representação?) e iria reduzir e empobre
cer o conteúdo das discussões que ocor
reram durante o FSM. O documento final 
do FSM é a soma de todos os documen· 
tos finais dos painéis e oficinas apresen
tados depois de suas discussões no 
Fórum. 

diversidade de gênero, etnias, culturas, 
gerações e capacidades físicas, desde 
que respeitem esta Carta de Princípios. 
Não deverão participar do Fórum repre
sentações partidárias nem organizações 
militares. Poderão ser convidados a par
ticipar, em caráter pessoal, governantes 
e parlamentares que assumam os com
promissos desta Carta. 

1 O 
O Fórum Social Mundial se opõe a 
toda visão totalitária e 
reducionista da economia, do 

desenvolvimento e da história e ao uso 
da violência como meio de controle 
social pelo Estado. Propugna pelo 
respeito aos Direitos Humanos, pela 
prática de uma democracia verdadeira, 
participativa, por relações igualitárias, 
solidárias e pacíficas entre pessoas, 
etnias, gêneros e povos, condenando 
todas as formas de dominação assim 
como a sujeição de um ser humano 
pelo outro. 

11 O Fórum Social Mundial, como 
espaço de debates, é um movi
mento de idéias que estimula a 

reflexão e a disseminação transparente 
dos resultados dessa reflexão, sobre os 
mecanismos e instrumentos da domi
nação do capital, sobre os meios e 
ações de resistência e superação dessa 
dominação, sobre as alternativas pro
postas para resolver os problemas de 

Um segundo princípio importante refere
se à abertura do FSM, respeitando a 
diversidade individual e o ritmo de cada 
um. É por isso que um importante 
espaço é dado para que os participantes 
organizem oficinas livremente, e é por 
isso que elas são tão importantes quanto 
o programa oficial. E também é por isso 
que muitos participantes são atraídos ao 
FSM: eles podem mostrar o que estão 
fazendo, compartilhar experiências, 
aprender, articular suas ações para uma 
audiência global e sem ter de obedecer a 
ordens e chefes. Isso levou ao estabeleci
mento, na Carta de Princípios, da idéia 
de que ninguém pode falar em nome do 

exclusão e desigualdade social que o 
processo de globalização capitalista, 
com suas dimensões racistas, sexistas e 
destruidoras do meio ambiente está 
criando, internacionalmente e no inte· 
rior dos países. 

12 O Fórum Social Mundial, como 
espaço de troca de experiências, 
estimula o conhecimento e o 

reconhecimento mútuo das entidades e 
movimentos que dele participam, va
lorizando seu intercâmbio, especial
mente o que a sociedade está constru
indo para centrar a atividade econômica 
e a ação política no atendimento das 
necessidades do ser humano e no 
respeito à natureza, no presente e para 
as futuras gerações. 

13 O Fórum Social Mundial, como 
espaço de articulação, procura 
fortalecer e criar novas articu

lações nacionais e internacionais entre 
entidades e movimentos da sociedade, 
que aumentem, tanto na esfera da vida 
pública como da vida privada, a capaci· 
dade de resistência social não violenta 
ao processo de desumanização que o 
mundo está vivendo e à violência usada 
pelo Estado, e reforcem as iniciativas 
humanizadoras em curso pela ação 
desses movimentos e entidades. 

140 Fórum Social Mundial é um 
processo que estimula as enti· 
dades e movimentos que dele 

participam a situar suas ações, do nível 
local ao nacional e buscando uma par
ticipação ativa nas instâncias interna
cionais, como questões de cidadania 
planetária, introduzindo na agenda 
global as práticas transformadoras que 
estejam experimentando na construção 
de um mundo novo solidário. 

próprio FSM. 
A Carta de Princípios do FSM é a única 
"lei" que deve ser obedecida pelas pes
soas que desejam organizar Fóruns 
Sociais pelo planeta. Mas os organi· 
zadores do FSM esperam que a Carta 
seja seguida para assegurar a con· 
tinuidade do processo. Nenhum outro 
documento pode ser utilizado como guia 
nos Fóruns Sociais que forem organiza
dos como parte do processo do FSM, já 
que esses documentos podem limitar ou 
direcionar as discussões com base nas 
escolhas de seus autores. 
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O movimento cívico global e um 
futuro para a humanidade 

Atualmente, o capitalismo constitui a 
forma dominante (porem não exclusiva) 
de anti-humanismo ativo na redução dos 
seres humanos ao estado de objetos ou 
meros "recursos" produtivos. Ao mesmo 
tempo, ele impõe uma lógica de rivali· 
dades entre individues ou comunidades. 
Em termos antropológicos, esse é um 
sistema muito inferior que não pode ser 
o vetor de um plano global capaz de 
assegurar um desenvolvimento pacifico 
e duradouro para a humanidade. 

Uma das manifestações dessa 
desumanidade é o fato de que a maioria 
dos males que uma lógica de desen
volvimento duradouro busca combater -
pobreza, fome, falta de acesso a agua 

potável, cuidados médicos insuficientes 
ou inexistentes, etc. - não são causados 
por escassez física ou monetária. De 
acordo com o PNUD (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento), 
o gasto anual global com publicidade é 
dez vezes superior que a quantia 
necessária a cada ano para erradicar a 
maioria desses problemas, validando a 
previsão de Gandhi de que "há o bas· 
tante no mundo para as necessidades de 
todos, mas não o bastante para a ganân
cia de todos . Isso significa que é a 
ganância e a falta de compaixão, e não 
a escassez de recursos, que causam os 
problemas desta e da próxima geração. 

Definir o desenvolvimento 
duradouro em termos de necessidades é 
subestimar a principal dificuldade, que 
nem é a satisfação de necessidades 
(entendidas aqui como as necessidades 
vitais), mas a inclinação para satisfazer 

M FEVEREIRO 2003 

os desejos de riqueza e poder, muito 
acima do limite vital dos recém empo
brecidos da Terra. Nesse sentido, o 
desenvolvimento humano não pode ser 
dissociado do desenvolvimento 
duradouro - e a meta de desenvolvimen· 
to humano deve ser revestida de toda 
sua profundidade ética e espiritual. 

A humanidade certamente corre o 
risco grave e no curto prazo - de ver 
sua existência terminar prematura· 
mente. Mas sua própria desumanidade é 
culpada disso. Nesse sentido, o surgi
mento de um movimento cívico global, 
propondo um mundo diferente do 
mundo frio e unidimensional do capita· 
hsmo, e um bem essencial na proposta 

• ·- -
de um caminho para a humanidade, ao 
invés de seguirmos uma rota para a 
regressão, ou mesmo para a destruição. 

Esse movimento de antiglobaliza
ção não deve repetir os erros que 
levaram ao fracasso as tentativas ante· 
ríores de alternativas ao capitalismo: a 
fraqueza teórica e prática no nível 
democrático, que freqüentemente levou 
o partido mais radical a faltar com o 
cumprimento das mais elementares for· 
mas de "democracia burguesa·, e a 
fraqueza teórica e prática no nível 
antropológico, na raiz de uma fragili· 
dade democrática e na fonte de uma 
subestimação dos problemas de rela· 
cionamento entre os componentes do 
movimento alternativo. 

No passado, essas duas fraquezas 
em conjunto privaram o movimento tra
balhista de sua maior força: a diversi
dade. Tememos que o mesmo risco 

ameace o movimento de antiglobaliza 
ção de hoje. Em vez de utilizar as dife 
renças (vendo a diversidade como um 
bem), a lógica dos relacionamentos de 
poder e da suspeita rapidamente se 
torna destrutiva e logo cria condições 
explosivas ou implosivas. 

Hoje, temos sorte porque os riscos 
que vemos surgir ainda estão nos está· 
g1os potenc1a1s, mas se esforços consl· 
deráve1s não forem empregados nos 
próximos anos e meses para preservar o 
carater democrático e inter-relacional do 
movimento, bem como seu respeito pela 
diversidade como um bem essencial, 
veremos novamente a formação de 
oposições irredutíveis. Portanto, é fun-

E 15RAELE 
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damental atribuir máxima importância 
às demandas "metodológicas·, traba· 
lhando particularmente as ferramentas 
da democracia participativa e deliberati· 
va, assim como métodos de "discordân
cia produtiva". Eles já foram utilizados 
em outras reuniões do movimento e 
afirmados nas lutas e experiências 
realizadas. 

O FSM proporciona um quadro par
ticularmente oportuno para experimen
tar novos métodos e práticas políticas, 
compartilhando as ferramentas 
disponíveis e dando atenção especial às 
qualidades democráticas e relacionais da 
própria realização do Fórum. Nesse con· 
texto, os movimentos sociais e cívicos 
como um todo, em sua diversidade, 
poderiam afinal assumir metas muito 
mais ambiciosas do que simplesmente 
adotar uma postura de protesto em 
escala internacional. 

Eles estão em todos os programas de 
entrevista da televisão e do rádio: espe 
cialistas debatendo de tudo, de fraldas a 
fenômenos políticos. Raramente eles 
chegam a um entendimento mútuo ou a 
um acordo, e raramente ouvem uns aos 
outros. Eles podem nos ajudar a tomar 
decisões sobre certos assuntos, mas, ao 
mesmo tempo, eles nos acostumam à 
noção de que o debate acalorado e a 
constante polarização são inerentes ao 
processo decisório. 

Mas será que são mesmo? É real· 
mente necessário nos concentrarmos 
sempre nas diferenças ou existem outras 
formas de decidir e tirar conclusões? 
Sem dúvida, existem outras formas, diz o 

israelenses e palestinos, até então inimi· 
gos implacáveis, conduziu sessões inin· 
terruptas de diálogo durante meses. 
Juntos, eles elaboraram um roteiro para a 
paz no Oriente Médio que durou até que 
a violenta morte de Rabín desfizesse o 
equilíbrio político. 

O que há de tão novo no diálogo? 
Nada! Na verdade, ele é muito antigo e 
data dos tempos de Sócrates. Só que 
parece que ele ficou esquecido por algum 
tempo, até que, recentemente, grandes 
pensadores como o físico teórico David 
Bohm e o especialista em misticismo 
hebraico Martin Buber começassem a pro· 
movê-lo de novo. Bohm é um dos mais 
originais pensadores do diálogo. Para sua 

O poder do 
consenso e 
do diálogo 

pesquisador Daniel Yankelovich em seu 
livro The Magic of Dialogue: 
Transforming Conflict into Cooperation (A 
Magia do Diálogo: Transformando o 
Conflito em Cooperação). Ele nos lembra 
que transformações espetaculares na 
política mundial foram resultados do diá· 
logo. Quando perguntaram a Mikhail 
Gorbachev como e quando a corrida 
nuclear foi revertida e a Guerra Fria ter· 
minou, ele simplesmente respondeu: "Em 
Re1kJav1k". Em seguida, ele explicou que 
foi nessa cidade em que ele e Ronald 
Reagan estabeleceram um diálogo pela 
primeira vez um diálogo que se esten
deu bem além da agenda principal (con· 
trole de armamentos) para cobrir seus 
valores, suposições e aspirações para 
seus países. Algo parecido aconteceu em 
Oslo um ano antes do assassinato do 
primeiro ministro de Israel Yitzhak Rabin. 
Uma delegação de altos representantes 

própria surpresa, ele descobriu que os 
grandes físicos desenvolvem suas idéias 
mais criativas não em isolamento, como 
sugere o estereótipo popular, mas através 
do diálogo uns com os outros. Em nossa 
era, com tantos problemas prementes, 
certamente precisamos de toda criativi· 
dade possível. E ... precisamos de consen· 
so se queremos abordar os problemas 
globais, como os que são discutidos no 
Fórum Social Mundial. Porém, antes de 
tudo, precisamos ter confiança de que 
buscar o consenso realmente funciona. 

O consenso é freqüentemente 
incompreendido e mal-praticado. Talvez 
seja por isso que ele tenha sido definido 
como um processo cansativo - demoran
do demais e resultando em decisões fra· 
cas e insatisfatórias. Muito depende da 
vontade dos participantes em iniciar uma 
prática criativa, elaborando juntos um 
acordo em unidade, a partir das dife-

rentes perspectivas, preocupações e 
entendimentos presentes no encontro. O 
consenso não é o mesmo que um com· 
promisso fraco. Se o processo de diálogo 
for conduzido genuinamente, todos os 
participantes ficarão satisfeitos com o 
resultado, mesmo se ele não for 100% 
aquilo que tentaram negociar. Numa 
época em que deixamos tudo nas mãos 
de "especialistas·, é ainda mais 
necessário pensar e trabalhar em conjun· 
to. Os especialistas sabem tudo e tendem 
a não ouvir, nem mesmo ouvir outros 
"especialistas·. Conduzir um diálogo é 
estar aberto, disposto a aprender e a ser 
surpreendido. É crescer junto, aprender 
Junto e, no fim das contas, viver junto. 

Debate 
• Busca vencer 
• É combativo 
• Defende suposições como verdades 
• Procura falhas e fraquezas nas opiniões 

dos outros 
• Busca uma conclusão que confirme sua 

opinião 

Diálogo 
• Busca explorar concordâncias 
• É colaborativo 
• Revela suposições para reavaliação 
• Procura forças e valores nas opiniões 

dos outros 
• Busca novas opções, não fechamento 

From: Daniel Yankelovlch. Th• Magic a( Dialogue 
(Nicholas Brealty, 1999) 
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A água não está à venda 
A agua está na pauta da Organização 
Mundial do Comercio (OMC), o que ex
plica por que tantas pessoas ao redor do 
mundo se preocupam com seu acesso a 
água a um preço Justo. Em Porto Alegre, 
serão organizadas várias oficinas sobre 
este tema. A Public Citizen, uma organiza
ção norte-americana sem fins lucrativos de 
defesa do consumidor fundada por Ralph 
Nader, irá conduzir cinco oficinas diferen· 
tes sobre água, coordenadas por Wenoah 
Hauter, um dos diretores da organização. 
Em uma oficina intitulada The Road to 
the Third World Water Forum March 
2003 (A Caminho do Forum Mundial de 
Água do Terceiro Mundo - Março de 
2003) haverá discussões sobre como 
apresentar alternativas à privatização da 
água. MaJ Fiil-Flyn conta: "Discutiremos 

questões como o que fazer com o con
trole corporativo sobre o setor de água, 
como levar pessoas ao Fórum Mundial 
de Água em Quioto, no Japão, e como 
construir alianças internacionais para o 
Fórum Mundial da Água." 
Outra sessão, chamada de The Global 
Water Fight Back (A Resistência Global 
pela Água), é voltada para grupos popu
lares apresentarem suas idéias sobre 
como nos organizarmos para combater 
a transformação da água em mercadoria 
e as pressões do Banco Mundial, do FMI 
e da OMC para a privatização da 
existência humana. Haverá outra sessão 
educativa chamada The Global Water 
Grab (A Apropriação Global da Água), na 
qual os participantes debatem quais 
empresas e governos estão empenhados 
na comoditização da água. 
Fiil-Flyn diz· Haverá também uma ofici-
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na de debates na qual coletaremos 
testemunhos sobre a luta pela água em 
diferentes partes do mundo. As decla
rações não devem durar mais de três 
minutos cada. Em seguida, iremos 
disponibilizar esses depoimentos em 
nosso site (www.c1tizen.org/cmep 
/ water). É importante comunicar essas 
lutas para que saibamos onde e como 
ajudar. Então, venha nos contar sua 
história'" 

Trib nal da 
"dívida ile ítima" 
Em Porto Alegre, havera um Tribunal 
Popular Internacional Julgando a questão 
da Divida lleg1tima. Ele unifica a voz e a 
visão de diversos movimentos sociais do 
Hemisfério Sul, muitos dos quais se 

juntaram pela primeira vez durante a 
Campanha Jubileu 2000 - Por um Milênio 
sem Dívidas. O tribunal terá a duração 
de dois dias e espera ouvir testemunhos 
dos países afetados, incluindo a 
Argentina, Filipinas, Nigéria e África do 
Sul. Após os testemunhos, um júri inter
nacional composto por nove membros 
irá deliberar e promulgar seu veredito e 
uma sentença. 
O Tribunal é uma iniciativa da Kairos, 
uma coalizão das igrejas canadenses, 
entidades ecles1ást1cas e comunidades 
religiosas dedicadas a promover os di
reitos humanos, a justiça, a paz e o 
desenvolvimento humano viável. Por 
isso, a Kairos sempre esteve associada à 
luta por uma economia global justa e 
moral. 
Nessa oficina, Pat Steenberg, diretora 
executiva da Kairos, irá reafirmar a liga-

ção da entidade com o Movimento 
Internacional para o Cancelamento da 
Divida Externa, trazendo depoimentos 
que ela ouviu em todo o Hemisfério Sul 
como testemunhas perante o Tribunal. 
"Retomaremos o depoimento das teste· 
munhas, bem como as conclusões do Júri 
e o veredito, para compartilhá-los com o 
povo canadense como parte de nossa 
campanha Tumlng the Tables (Virando as 
Mesas), culminando na próxima reunião 
do G-8 em junho, em Kananskis." 
O Tribunal Internacional Popular da Dívida 
!legitima e a campanha Tuming the Tables 
oferecem à Kairos um momento-chave 
para revigorar o apelo do Jubileu pela 
eliminação da divida, por mudanças nas 
políticas e estruturas das instituições 
financeiras internacionais e pela transfor· 
mação para um regime econômico global 
mais humano e igualitário. 

Alternauvas à 
lobalizacão 

Espiritualidade da Resistência. Este é o 
título da oficina que o Conselho Mundial 
de Igrejas (CMI) irá realizar sobre alterna
tivas à globalização. O CMI vem traba· 
lhando neste tema há mais de meio sécu
lo, diz o Dr. Rogate Mshana, represen
tante do CMI para questões de economia 
e justiça. Mshana nasceu na Tanzânia e 
hoje vive na Suíça. Ele conta: 
"Gostaríamos de ouvir os críticos de todo 
o mundo sobre como chegar a uma alter· 
nativa para o comércio e as finanças e 
uma saída do paradigma neoliberal ." 
Não é só criticar. E preciso apontar alter
nativas, pensa Mshana. "Como as demais 
oficinas do Fórum, nosso encontro não 

quer fazer uma declaração. Não vamos 
desperdiçar tempo com isso. Queremos 
discutir formas de pensar sobre alternati· 
vas financeiras e de livre comércio. Por 
isso, queremos ouvir as histórias de 
outras pessoas e aprender uns com os 

outros." 
De qualquer modo, haverá conferencistas 
muito interessantes. "Esperamos contar 
com a presença de Yash Tandon - diretor 
do lnternational South Group Network, 
que irá abordar alternativas ao lnves 
t1mento Financeiro Direto e Beverly 
Keene - coordenadora do Diálogo 2000, 
uma coallzão de ONGs que representa 
grupos de direitos humanos e outros 
movimentos na Argentina, abordando o 
comércio alternativo." 
No ano passado, Mshana esteve envolvi· 
do na organização do "tribunal" pela 
anistia da dívida externa. Cerca de 
10.000 pessoas participaram. Acredita-se 

que um número menor participe esse 
ano. "Esperamos umas 500 pessoas. Isso 

seria fantástico1" 

Dinheiro local, 
sem juros 
Com a crise monetária na Argentina, 
tornou-se mais visível do que nunca a 
necessidade de sistemas monetários 
alternativos. O sistema atual inclui juros, 
o que significa concentrar dinheiro nas 
mãos daqueles que já o têm. Assim, o 
dinheiro se esvai dos locais de pobreza. 
Uma saída para isso é criar seu próprio 
sistema monetário alternativo, que já 
está sendo implementado em alguns 
lugares do mundo, como, por exemplo, 
em Fortaleza. Esta cidade lançou uma 

moeda local, denominada "palmas". 
"Nas áreas pobres da cidade, as pessoas 
descobriram que o dinheiro pelo qual tra
balhavam era gasto fora de sua vizi· 
nhança", diz Henk van Arkel, diretor do 
Strohalm, uma ONG internacional voltada 
ao desenvolvimento de projetos ino· 
vadores para a solução das causas 
econômicas subjacentes aos problemas 
sociais. "Além disso, Fortaleza implemen
tou o Programa de Fomento, um progra· 
ma inovador de microcrédito criado para 
ampliar os benefícios de iniciativas tradi· 
clonais de microcrédito: aumentando a 
quantidade de moeda em circulação para 
aumentar as chances de sucesso das mi· 
ciativas empresariais das pessoas que 
fazem empréstimos e, também, aumen
tando o período de tempo em que a 
moeda permanece localmente para for
talecer a economia local." Na oficina de 
moedas alternativas, pessoas de dife-

rentes países irão compartilhar suas 
experiências com moedas locais. 
Também em Porto Alegre haverá uma 
experiência com moeda alternativa. No 
Acampamento da Juventude, o ·sol" será 
a moeda para todos os participantes. No 
Acampamento, haverá muitas discussões 
sobre o papel e a função do dinheiro e 
como os sistemas alternativos podem 
superar as crises econômicas. 

A lógica da cooperação 
Um dos temas subjacentes em Porto 
Alegre será como tomar decisões, como 
chegar ao consenso (vide o artigo de 
Patrick Viveret na página 8). Celina 
Whitaker é uma das organizadoras da ofici
na sobre O tema "abandonando a lógica da 

CONFIRA O PROGRAMA PARA SABER QUANDO 

E ONDE ACONTECEM ESTAS OFICINAS 

rivalidade e dos jogos de poder" em 
direção à "lógica da cooperação", aceitando 
a diversidade como uma força. Celina 
destaca: "O desafio será compreender que 
a diversidade, diferenças e pluralismo não 
são um problema, mas, na verdade, são 
possibilidades. Eles nos tornam mais ricos. 
Precisamos aprender a trabalhar com as 
diferenças. Isso significa abandonar as sus
peitas e aceitar todos os pontos de vista 
de todos os participantes de uma 
discussão." 
A transição entre o fato de para o fato e 
apontar as diferenças para buscar similari
dades é a transição do debate para o diá
logo. O movimento civil terá de fazer essa 
transição; do contrário, será impossível 
incorporar tantos grupos diferentes. Como 
diz Celina: "Se pudermos fazer isso em 

Porto Alegre - se pudermos realmente nos 
encontrar uns com os outros - será mais 
fácil para todos no futuro. Isso é 
particularmente importante nos processos 
de negociação da paz, com a presente 
ameaça de guerra." 
Celina e seus companheiros têm trocado e· 
mails com muitas organizações para determi
nar como um novo processo de tomada de 
decisão pode ser estabelecido. "Estamos sele· 
cionando temas para abordar. O mais impor
tante é implementar isso também na reali
dade. Estamos interessados em casos de 
como essa forma de pensamento foi 
implementada com êxito em organizações ou 
relacionamentos individuais. Temos de 
lembrar que tudo começa com cada um, 
individualmente. Depois, automaticamente, o 
processo pode crescer para todos os outros 

aspectos da vida." 
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Um dos principais painéis 

de discussão em Porto Alegre 
irá abordar como podemos 
encontrar alternativas à OMC, 
ao FMI e ao Banco Mundial . 
Os autores das próximas pági
nas irão discutir caminhos 
possíveis para chegar a um 
sistema econômico e social 
mais justo. 

POR FRANÇOIS HOUTART 

A criação do Fórum Social Mundial mar
cou uma virada. Ela afirmou o nascimen
to de uma nova cultura, em gestação há 
vários anos, uma busca de alternativas 
ao capitalismo globalizado. Porto Alegre 
2001 foi a expressão de uma sociedade 
civil do povo, não das elites, como ocor
reu no Fórum Econômico Mundial em 
Davos. 
Hoje existe um grande florescimento de 
movimentos sociais, iniciativas econômi
cas e reações culturais em todo o 
mundo, que assumem a forma de 
nacionalismo, regionalismo e esforços 
religiosos contra a desintegração social. 
Em suma, o planeta inteiro está teste
munhando uma série de tremores sociais 
variados e aparentemente desconexos. 
O primeiro Fórum foi um primeiro passo, 
uma forma de insistir no fato de que 
sabemos que existem alternativas a um 
sistema que privatiza o mundo, exaure a 
natureza e destrói a vida em nome do 
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lucro de uma minoria. Não é mais uma 
questão de dizer não ao imperialismo do 
dinheiro, às políticas econômicas das 
organizações financeiras internacionais, 
ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário 
Internacional, que se tornaram instru 
mentos do neoliberalismo. A questão 
hoje e a propria legitimidade de uma 
ordem mundial que reduz a maior 
parcela da humanidade ao grau de mas
sas inúteis e não hesita em provocar um 
verdadeiro genocídio para promover o 
acúmulo e a concentração global do 
capital. 
A crescente diversidade dos movimentos 
sociais se deve ao constante aumento no 
número de vitimas coletivas do sistema, 
muito além daquelas diretamente 

integradas na relação 
capital-trabalho. 
Relações indiretas 
afetam centenas de 
milhões de pessoas 
que podem não ter 
consciência dos elos 
que as prendem ao 
sistema econômico 
mundial, mas que, 
não obstante, sofrem 
suas consequências 
desastrosas no dia-a
dia. De fato, a cadeia 
de causa e efeito não 
é óbvia e requer 
exposição e análise 
para revelar o rela

cionamento entre o monetarismo e uma 
perda geral do poder de compra, ou 
entre os paraísos fiscais e o subemprego. 
A resistência cresce ao mesmo passo que 
as consequências da globalização da 
economia capitalista. A feminilização da 
pobreza leva à radicalização do movi· 
mento feminista. A destruição e privati
zação da riqueza ecológica estimulam a 
criação de grupos dedicados à defesa do 
meio ambiente. Depredações culturais 
despertam reações defensivas que se 
voltam para a interiorização ou para o 
passado, se não acompanhadas de uma 
análise adequada. 
Essa fragmentação é resultado do isola
mento geográfico e setorial. Enquanto o 
capital - particularmente o capital finan
ceiro, que dominou a fase neoliberal do 
acúmulo capitalista contemporâneo - se 
reproduz em escala global, a resistência 
ainda é predominantemente local. 
Entretanto, recentemente tem havido 

uma tendência ao reagrupamento, embo 
ra este continue difícil , apesar das novas 
formas de comunicação oferecidas pela 
internet. 

Quanto à fragmentação setorial, ela tam 
bém e uma das consequências da lógica 
do capitalismo. De fato, uma das princi 
pais desuniões ocorre entre aqueles que 
estão diretamente enredados numa 
relação capital-trabalho e aqueles 
envolvidos apenas indiretamente. Os 
interesses espec1ficos do primeiro grupo 
parecem muito diferentes ou até opos 
tos aos dos membros do segundo 
grupo, embora, estruturalmente, os dois 
grupos estejam no mesmo lado da cerca. 
Obviamente, o capital tem interesse em 
tachar de antagônicas as ações dos tra
balhadores sindicalizados e as dos traba
lhadores da economia informal. Outros 
setores - como as mulheres, os povos 
indígenas, pequenos agricultores e co
merciantes, movimentos ecológicos, 
associações culturais e assim por diante 
- parecem não ter muito em comum com 
as lutas do setor formal em sua relaçi\o 
social de produção. Esse hermetismo 
mútuo é extremamente útil à hegemonia 
do mercado e sua expressão política, já 
que é muito mais fácil desenvolver 
respostas e ações repressivas em etapas 
do que confrontar um todo coeso. 
O que é preciso é um conjunto de alter
nativas: de uma utopia rnob11izatória que 
vise urna sociedade jUSta a esforços de 
comunicação, práticas econômicas e 
organizações soc1a1s e políticas de médio 
e longo prazo, com o objetivo de criar 
um mundo pós capitalista. Essas alterna
tivas existem e incluem a reforma agrária 
em favor do campesinato, mecanismos 
para assegurar o controle democrático do 
capital financeiro, a redistribuição da 
renda através da seguridade social e a 
reapropriação pública de nossa herança 
coletiva composta por água, conhecimen
to, produtos agrícolas e medicamentos 
genéricos. A participação pública é a 
chave para cada urna dessas conquistas. 
Alternativas - não uma alternativa. Não 
podemos mais invocar um único modelo 
rígido que oferece, a priori , soluções 
para todos os problemas. A transição de 
uma organização capitalista da economia 
para o pós-capitalismo é um processo de 
longo prazo. As alternativas devem ser 
desenvolvidas coletivamente e sempre 
nos termos do que podemos chamar de 

utopia, no sentido literal da palavra. As 
alternativas existem - não podemos nos 
esquecer disso - a despeito do que diga 
a ideologia neoliberal. 
Para reafirmar que a vida humana é mais 
valiosa que o mercado, para proclamar 
os direitos das pessoas frente aos 
di-reitos das empresas e para incorporar 
uma ética e espiritualidade que 
consolidem a solidariedade de todos os 
seres humanos, em todo o mundo - é 
para isso que serve o Fórum Social 
Mundial. E é isso que, em seu primeiro 
ano, mais de 700 movimentos sociais de 
122 países diferentes, representados por 
4. 700 delegados e mais de l 5.000 par
ticipantes vieram reafirmar. 
o Fórum Social Mundial aceita o diálogo 
com tudo e com todos. Mas tal diálogo 
só pode existir entre parceiros iguais. 
Não pode haver diálogo entre o expio· 
rado e o explorador, entre os poderosos 

S.P. Shukla, Índia 

que organizam o mundo de acordo com 
seus próprios interesses e os milhões de 
miseráveis que mal conseguem sobrevi
ver, entre Davos e Porto Alegre. O equi· 
líbrio das forças precisa ser alterado 
antes das negociações e, talvez um dia, o 
diálogo possa começar. As organizações 
que participaram do primeiro Fórum exi· 
giram o estabelecimento de instituições 
democráticas, pois, em certas circunstâ ~ 
cias, o próprio conceito de diálogo pod 
se tornar urna arma ideológica nas mãos 
dos que detêm o poder. 
O Fórum Social Mundial de Porto Alegre 
permite a realização de urna ampla va
riedade de atividades sociais, expressas 
por todos os setores afetados pela 
presente ordem mundial. Ele é um irnp_G{ 
tante passo para a convergência de l~t-a"s 
de resistência. O que ainda falta é o s~ 
girnento de urna outra globalização "
desta vez, de baixo para cima. Duran_t( 
Fórum, nenhum programa monolític.__~~ · 
criado, nenhum caminho pré-traçad~~ 
mas sim o encontro de iniciativas po~
lares práticas que estão, gradualmente. 
construindo um novo equilíbrio de for · 
- e isso significa que ainda há esperan 

Ada p tado d t: François Houtart & Fr~nçols 
Polt l: Tht Ot htr Oavos : Tht Globo/1Zotion o 
Rts ls lonct 10 Ih• World Econo mlc Sys ttm 
(O outro Oavo s: A Globallza~lo da Res lst!n<l 
ao Sistema Econõmi co Mund i al) 

E de 2001 uma conferência histórica foi realizada em Nova Déli, durante_ três 
dm sm~~ç~o um no~o ponto de partida na resistência ao violento ataque da globaliza-
~: ~ das reformas econômicas, foi organizada uma Conferê~ci~ Popular contra.ª _ 

~lobalização unindo ativistas de partidos esquerdistas e socialistas, no;o~. mo_v'.men 
tos sociais s'e uidores de Gandhi, acadêmicos, personalidades do mun o 1terario e 
cientistas. 'Alé~ do povo indiano, participaram também _ pa~uistaneses, nepale~es, fi. 
lipinos, australianos e finlandeses, expressan~o sua _s~l_1dariedade e a~ment~~c~d~ 
entusiasmo de ativistas e intelectuais quanto a poss1b11idade de ~rn~ uta uni ~ P. • 

Na coordenação do processo preparatório para essa conferencia es~av; . . ·t· d 
Shukla ex-secretário das Finanças da Índia e urna autoridade no cam~o / i~~:ér e 

~ir:p~id:ed~ai~:e~:~~ª~1;:~k::c~~o: ~e~aº;';;::::~:e:: ;;;P~~~ª:sp:c
1
i~~~stas em. 

~~i~:t~:forr::!d:a~:~s~:::~ ~:i;:~:~·t;~~~~~ok~~j~~~~~~~;~~~:r._:r~;ri:~ni:~n~~es 
- • eava ue os integrantes fossem diretamente ao 

sobre a fodrmaçamopdleºxagrquieºs;ã~e~e ref~rrnar a legislação indiana de patentes de acordo 
encontro a co 

com as obrigações da OMC. f d í d. . nto ao GATT (Acordo Geral sobre Tarifas 

e Co~;r~~~~ :o~r~n~~:a~c~:~~;:~:: ~o ~r:p: ~~s 77 _nas negociações_ ~~~
0
cit que ante· 

cederam a UNCTAD VII (Conferência das Naçoes Unidas para o Cornde . d OMC 
. • 1 ue ensarn em enfrentar os desafios o regime a 

Desenvolvimento). Aque es ~ . P , la e da imposição de taxas anti· 
atravé_s d~ a~rnento d_e subs1d1~s ª:a~;~º:e;i~1~:e estão errados no futuro próximo", 
dumping as importaçoes de ~a,_xo d ·rnprensa na ocasião "Não é fácil competir com 
disse _Shukla durante uma co ettva d e I b ídios,ao setor ag~ícola, uma vez qu~ os sub· 
os pa1ses desen~olv1d~s na_ oferta e su_ s ue o orçamento do governo da lndia." 
sídios desses pa1ses sao ate mesmo maiores q 

,·,.n..-.... ,.., , ~ 'll'hzml~"l"l.. °"INI~~ 
Maklng o 
ChoquedoBà,·h;,~N«hn< 
bro e a Formação a Nlo\l'a'IJe.!~~'RJ'\ 
Mundial), o autor traça as origens. _ 
ascensão do fundamentalismo islam1co 
militante e antiocidental até suas raízes 
nas políticas norte-americanas para con 
trole das reservas de petróleo no Oriente 
Médio e Arábia Saudita. 
o principal resultado desse "equívoco", 
corno denomina o autor G1lbert Achcar, 
foi uma mudança completa da visão de 
mundo de uma ordem mundial baseada 
no direito internacional e respeito aos 
direitos de nações fortes e fracas, con
forme anunciado por George Bush pai 
em 1990, para a ordem mundial. q~e _ 
está sendo criada hoje pela admin1traçao 
de George W. Bush, na qual os Estados 
Unidos afirmam o próprio poder e . 
perseguem seus interesses. se_m consi
deração pela lei ou pelos d1re1tos. Nesse 
sentido, estamos realmente vivendo num 
"choque de barbansrno". _ 
Achcar é Professor de Polít ica e Relaçoes 
Internacionais na Universidade de Paris 
VII (Saint-Denis). Ele é autor de vários • . 
livros publicados em francês sobre polit1-
ca contemporânea e editor de The 
Legacy of Ernest Mandei (O L~gado ~e 
Ernest Mandei), além de publicar artigos 
freqüentes na Le Monde Diplomatique. 
Antes de se mudar para a França, em 
1983, Achcar vivia no Líbano. 
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Cecilia Lopez Montano, Colômbia 
ecilia Lopez Montaiio, ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência da 
olômbia nas eleições de 2002, iniciou sua cruzada pelos direitos humanos das mu
eres como vice-ministra do The Social Security lnstitute, do qual posteriormente se 
rnou presidente. Foi nesse cargo que ela inseriu as questões e os direitos das mu
eres rurais na pauta da Colômbia. Como ministra do Meio Ambiente, Cecilia expandiu 

eus planos para incluir as responsabilidades de todas as pessoas em relação ao meio 
mbiente da Colômbia. Enquanto estava no ministerio, estruturou uma rede nacional de 

titutos de pesquisa e corporações amb1enta1s regionais e também estabeleceu politi· 
s para reeducar o que ela chama de · uma nação de espoliados". Sua cruzada atraves

novas fronteiras quando Ceciha desafiou o povo da Colômbia a eleger uma nova 
a de liderança - que acreditasse na igualdade e na justiça e que colocasse as 

lheres e as pessoas no foco do progresso e da mudança. 

1 Falando com o coração 
Fátima Mello, Brasil 

A_ ativ~sta brasileira Fátima Mello é membro da FASE, a m1~ 
çao nao-governamental no Brasil. Há quarenta anos, a FA ~ r 

as lideranças de movimentos populares. Fátima também ~ ~ so~ 
organização feminina ABONG, Associação Brasileira de Organl:za~ ~ 
Governamentais. Fundada em 1991 para representar coletivamente os Inte
resses das ONGs brasileiras, a ABONG possui atualmente 2 5 l membros. A 

associação promove a comunicação e as relações entre as ONGs dedicadas a 
fortalecer a democracia e os direitos civis. Essas organizações-membro 

atuam nas áreas de desenvolvimento regional, direitos humanos, política 

pública e questões agrícolas, urbanas, ambientais e ecológicas. Fátima é 

uma conferencista muito requisitada que ousa abrir seu próprio coração. 

Susan George, Estados Unidos/ França 

Participe de qualquer debate sobre a fome, a pobreza mundial e o efeito 
mundial nos países mais pobres e, em algum momento, o nome de Susan Geo"--'- '- ·, " 

cionado. Susan é um exemplo de espécie rara. Ela é um desses ativistas intele 

dentes que, por 25 anos, escreveu e lutou contra os horrores do sistema glob , .. "..,.""',.::~'~.,,, ... ,. . ..,"" 

do aos ataques frequentemente cruéis do establishment nem às bajulações do se 

Dos seus mais antigos trabalhos publicados aos mais recentes, resplandece u,m;"'"'~"' 
ardente contra as inJust1ças do sistema que condena centenas de milhões de seres hum 

u~a ~rut~I vi~a de sobrev1vênc1a e contra a hipocrisia daqueles que se beneficiam dess~ 
propna s1tuaçao. Sena errado chamá-la de "teórica do desenvolvimento" ou de uma ·econ~ 

mista" no sentido comum. Melhor, ela é uma vencedora na causa da justiça social e econõ. , . 
Norte-americana estabelecida na França, Susan é atualmente diretora-associada do 

Transnational lnstitute com s~de em Ams~erd~, uma coalizão livre de acadêmicos radicais tra
balhando em mudanças sociais. Ela tambem e vice-presidente da ATTAC France. Além disso, 

Susan é associada à publicação francesa de esquerda Le Monde Diplomatique e a campanhas 

como o Jubileu 2000, que liderou o movimento de suspensão das dívidas do Terceiro Mundo. 

Susan George é autora de dez livros, dezenas de prefácios, artigos em revistas e periódi· 

cos, capítulos especiais em livros e, além disso, participa de conferências, seminários, etc. Seu 
trabalho foi amplamente traduzido em francês, alemão, espanhol, italiano, português, 

norueguês, dinamarquês, sueco, finlandês, estoniano, japonês, coreano, bengali, etc. Susan 

tem atuado como consultora em várias agências especializadas das Nações Unidas e é uma 

conferencista constante, especialmente nos comitês locais da ATTAC em muitos países, nos 

sindicatos e em organizações não-governamentais de meio ambiente/desenvolvimento em 
vários países, além de ser freqüentemente entrevistada pela imprensa. 
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Promessas não cum,ridas 
da "Nova Economia' 
Robert Brenner, 
Estados Unidos 
No livro The Boom and the Bubble: The US ín the World 

Economy, (O Boom e a Bolha: Os EUA na Economia 

Mundial), o aclamado historiador e comentarista 

Robert Brenner volta sua atenção para a situação dos 
Estados Unidos e da economia mundial nesta investi· 

gação profunda e atrativa das tendências do pós-guer

ra das promessas não cumpridas da "Nova Economia". 

Ele mostra, acima de tudo, que o recente boom sem· 

pre foi um fenômeno frágil - sustentado de forma 

ilusória por níveis absurdos de dívida e pelas cotações 

do mercado de ações - que nunca se libertou da 

doença fundamental de sobrecapacidade e superpro

dução que continua a afligir a economia mundial. O 
diagnóstico realista previsto por Brenner não é apenas 

uma volta ao crescimento lento no longo prazo, mas 

uma vulnerabilidade a graves crises maior do que em 
qualquer momento anterior durante o longo período 

do pós-guerra. 
Robert Brenner é professor de História e diretor do 

Center for Social Theory and Comparative History na 

Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). 

Suas áreas de interesses são história moderna da 

Europa, história social, religiosa e da economia, 

história agrária e marxismo. Publicou vários livros, 

entre eles Merchants and Revolution and The Social 

Basis of Economic Development ,n Analytical Marxism. 

(Mercadores e Revolução e a Base Social do Desenvol· 

vimento Econômico no Marxismo Analítico). 

Njoki Njoroge Njehu é diretora do 50 
uma rede norte-americana pela Justiça E 

Global. Ela é uma cidadã queniana que atu 

antes de ir para a faculdade nos Estados Uni 
1986. Anteriormente, ela trabalhou para o 

lnternational por três anos, concentrand 

internacional de tóxicos e nas questões ~~~~ 

biodiversidade. Ela entrou para a rede SO 
Enough em julho 1996 e tornou-se diretoca 

de 1998. 
Também trabaihou ~ conselho do Quixo~ 

e no Advisory Comm,tt~ o~ he Campaign for Labor 
Rights e ACERCA (Action for Community and Ecology i~ 

the Regions of Central America). Ela é membro do ~~ 
Comitê Internacional de Coordenação do Fórum Social 

Mundial, do Fórum Social Africano e voluntária em 

várias funções, principalmente na angariação de fundos 
para apoio aos grupos do Hemisfério Sul. Entre suas 

responsabilidades estão relações com a mídia, angari· 
ação de fundos e o papel de principal porta-voz da rede 

no ãmbito mundial. 

1 Em exOio político 
Yash Tandon, Uganda 

Yash Tandon é um dos críticos mais ativos no Hemisfério Sul das ações de desenvolvimen· 
to global voltadas para o Ocidente. Seu foco principal nos últimos anos tem sido as dívi· 
das e o livre comércio, vistos de uma perspectiva do Hemisfério Sul. Tandon é editor do 
SEATINl·Bulletin (Southern and Eastern Africa Trade lnformation and Negotiation lnitiat ive), 
uma iniciativa africana para fortalecer a capacidade do continente de participar mais ativa
mente do nascente sistema de comércio global e de melhor administrar o processo de 
globalização. Ele tem escrito extensivamente sobre assuntos ligados às relações entre o 
Sul e o Norte, direitos humanos, paz e resolução de conflitos, situação de refugiados, 
democracia e governança e desenvolvimento sustentável. 

Formado em Economia pela London School of Economics, Tandon lecionou Economia 
Política e Relações Internacionais em várias universidades, incluindo Universidade de 
Makerere (Kampala), Universidade de Dares Salaam (Tanzânia), Universidade de Nairóbi 
(Quênia) e Universidade de Columbia (Nova York). Esteve envolvido na luta democrática 
contra o regime de ldi Amim em Uganda e, por um período curto, fez parte do governo 
depois da queda de Amim. Um segundo golpe militar em Uganda levou-o ao exílio políti
co, primeiro no Quênia e depois no Zimbábue. Desde 1982, trabalha com cooperativas 
agrícolas, sindicatos, associações de camponeses e organizações de pessoas com deficiên-

cias no sul da África. 
Tandon é fundador e ex-diretor do lnternational South Group Network (ISGN), uma 

rede de movimentos populares e de ONGs que investiga e defende questões de desen
olvimento, direitos humanos, gênero, meio ambiente, dívidas e comércio. 
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O que está acontecendo 
elo Mundo? 

Fóruns Sociais Regionais já foram e continuam 

sendo realizados ao redor do mundo. Europa, África 

e Ásia já tiveram seus primeiros Fóruns Sociais 

Regionais. O conceito de oferecer um espaço para 

que os movimentos sociais possam trocar infor

mações, experiências e idéias será mantido. 

16 iJAl. FSM FEYE1RO 2003 

Florença, Itália 
Fórum Sooal Europeu 
6 a 1 O de novembro de 2002 
www.fse-esf.org 

Addis Abeba, Etiópia 
Fórum Sooal Africano 
5 a 9 de Janeiro de 2003 

Ramallah, Palestina 
Fórum Social Temático Palestina 
27 a 30 de dezembro de 2002 

Hyderabad, lndia 
Fórum Social Asiático 
2 a 7 de janeiro de 2003 
www.wsfíndia.org 

Belém, Brasil 
Fórum Social Pan-Amazônico 
16 a 19 de Janeiro de 2003 
www.fspanamazonico.com.br 

Buenos Aires, Argentina 
Fórum Sooal Temático Argentina 
22 a 24 de agosto de 2002 
http://forosocialargentmo.netx.com.ar 

Spain (cidade a ser confirmada) 
Fórum Social Mediterrâneo 
Novembro de 2003 

St Denis, França 
Fórum Soe1al Europeu 
12 a 16 de dezembro de 2003 

Eco futuro .. • POR ELO(SA MARA E SOUZA 

CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A 
Cia. Suzano de Papel e Celulose 

criou, em 1999, o Instituto 

Ecofuturo, ONG que busca poten

cializar soluçoes sociais, fortalecendo o 

caminho do desenvolvimento sustentável 

no país ao compartilhar conhecimento e 

implementar projetos pontuais que con

tribuam, de forma concreta, para trans

formar a realidade das comunidades 

menos favorecidas. 

O Ecofuturo atua em parceria com 

outras instituições, empresas, poder 

público e universidades em áreas como 

educação, cultura, meio ambiente, com 

ênfase no desenvolvimento do ser 

humano e no respeito à natureza. 

Cornos sabemos, a o acesso à informação 

é a base da cidadania, do desenvolvimen

to pessoal e da consciência planetária. 

Por meio do programa Ler é Preciso de 

estímulo à leitura e à escrita busca-se colocar a literatura no cotidi

ano de crianças e jovens, contribuindo para a inclusão digital e a 

redução do analfabetismo funcional entre os brasileiros. Ações: 

1mplantaçào de bibliotecas comunitárias, equipadas com computa

dores, capacitação de promotores de leitura e auxiliares de bibli

oteca, promoção de concursos de redação, edição de obras 

literárias e apoio a debates e palestras sobre questões que envol

vem o livro e a literatura. 

O Parque das Neblinas, uma área de 1.332,82 hectares de Mata 

Atlântica, em Bertioga (SP), localizada em uma das fazendas 

da Cia. Suzano, está preparada para se tomar um pólo regional de 

desenvolvimento sustentável, por meio do turismo ecológico, culti

vo de espécies ameaçadas, educação ambiental e pesquisa científi

ca. Aberto à visitação monitorada, a proposta do Parque das 

Neblinas é promover maior integração entre homem e natureza a 

partir de ações pontuais. 

O Projeto Rio Vivo, no Vale do Jequitinhonha, região marcada pela 

escassez de recursos econômicos e hídricos, abrange o diagnóstico 

das causas do déficit de água da região e soluções para a recupe

ração ambiental local, com o objetivo de impulsionar o desenvolvi

mento e melhoria da qualidade de vida a partir de ações, envolven

do a comunidade local, governo e agentes comunitários, como a 

construção de microbacias hidrográficas. 

Projeto Ler É Preciso, do Instituto Ecofuturo 

O Projeto Cooperativa de Coleta Seletiva visa promover a criação 

e profissionalização de cooperativas de coleta seletiva, que inseri

das no contexto da indústria da reciclagem reúnem condições 

especiais para se tornar um programa nacional de combate à 

pobreza. 

O primeiro passo para a construção de um modelo replicável 

foi por meio de uma parceria com a Coopamare, cooperativa de 

catadores de papel criada há 10 anos, cujo objetivo é promover 

a reinserção social do morador de rua a partir da coleta seletiva. 

Esta parceria com a cooperativa tem como elo um produto da 

Suzano: o Reciclato, primeira linha de papel offset brasileiro 100% 

reciclado, produzido em escala industrial no país desde 2001. Parte 

das aparas pós-consumo utilizadas na fabricação desse papel é 

adquirida da Coopamare, contribuindo para o incremento da ativi

dade de coleta seletiva como meio de geração de renda e inclusão 

social de moradores de rua, bem como de redução do lixo urbano. 

O produto tem outro difere-ncial: parte da renda obtida com a 

venda do papel é destinada aos projetos sócio-ambientais do 

Instituto Ecofuturo, estabelecendo uma ponte entre consumo 

responsável e desenvolvimento sustentável, revelando que 

grandes transformações resultam, também, de gestos individuais 

e cotidianos. 

Visite www.ecofuturo.com.br 
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O pesquisador do câncer Ralph 
Moss busca um remédio milagroso 
na Irlanda 

A FOTOTERAPIA NÃO É UMA NOVIDADE. HÁ VÁRIOS ANOS, O 
PESQUISADOR NORTE-AMERICANO DR. RALPH MOSS 
ESCREVEU QUE ESSE MÉTODO PARECIA BASTANTE PROMISSOR 
COMO CURA PARA O CÂNCER. PARA CONCRETIZAR O GRANDE 
AVANÇO, FALTAVA ENCONTRAR A SUBSTÂNCIA 
FOTOSSENSÍVEL CORRETA. AGORA, MOSS ACREDITA Tf-LA 
ENCONTRADO. ODE ENTREVISTOU O CONFIANTE E ANIMADO 
CIENTISTA NA CLÍNICA IRLANDESA ONDE OS PRIMEIROS 
TESTES ESTÃO SENDO REALIZADOS. 

POR TIJN TOUBE R 

O que faz um pesquisador quando ele finalmente encon
tra aquilo que procurava? Essa é exatamente a questão 
que o Dr. Ralph Moss sempre se faz. Por mais de 25 anos, o 
pesquisador e autor de 11 livros buscou incansavelmente 
um remedio eficaz contra o cãncer. Agora, parece que ele 
encontrou um. E o segredo é surpreendentemente sim
ples; quando combinada a certas substãncias, a luz parece 
curar. 

Fototerapia não é algo novo. Já no início do sécu
lo passado, acreditava-se que a luz dava bons resultados 
na cura do câncer. Oscar Raab, um estudante alemão de 
medicina na Universidade de Munique, descobriu um dia 
que, se colocasse ao sol um prato contendo um organismo 
unicelular injetado com corante, a célula morria em seis 
minutos. O mesmo não ocorria quando o prato era coloca
do num recipiente de vidro escuro. A partir desse princí
pio, em 1903, um carcinoma labial foi tratado com a com
binação de luz e uma substância fotossensível, ou 
fotossensibilizadora. O tumor desapareceu completa
mente, sem deixar cicatrizes. Moss possui as velhas 
fotografias que comprovam o êxito. 

Porém, a fototerapia foi deixada de lado em 
favor de tratamentos promissores com drogas. A 
radioterapia e a quimioterapia colocaram a descoberta 
de Raab em segundo plano. Mas, em uma pequena 
clínica da Irlanda, parece que o especialista norte
americano em laser Bill Porter obteve um novo sucesso 
com esse antigo método. Alguns anos atrás, Porter luta
va desesperadamente para salvar a vida de sua esposa, 
acometida de câncer de mama. Ela não estava disposta 
a sofrer uma mastectomia e não queria submeter-se ao 
uso de radiação ou quimioterapia. Durante sua busca 
por tratamentos alternativos. Porter lembrou-se de 
uma conversa que tivera com um colega um ano antes . 
Esse colega havia testemunhado que células podem ser 
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destruídas injetand<rse organismos unicelulares com corantes 
fotossensíveis e expondo-os à luz. Porter passou a procurar uma subs· 
tância que aderisse especificamente a células cancerosas. Utilizando 
tal substância, ele poderia curar sua esposa com a luz. Ele procurou 
na internet e encontrou oito substâncias fotossensíveis diferentes. 
Finalmente, uma se mostrou adequada: as algas azuis-esverdeadas 
Spirulina Platensis. Após algumas eA-periências, Porter conseguiu 
curar sua esposa e vários outros pacientes com câncer terminal. o 
que despertou a curiosidade de Ralph Moss. 

Moss: "Quando Porter me enviou um e-mail há um ano sobre 
os resultados positivos que ele obteve usando a terapia fotodinâmica, 
fiquei um pouco surpreso. Eu sabia que esses tipos de terapia eram 
promissores. mas meu interesse neles havia diminuído. O foto ensi· 
bilizador aprovado pelas autoridades médicas dos Estados Unidos - o 
Photofrin - não foi um grande sucesso. A desvantagem dessa su
bstância é que ela não age especificamente contra as células can
cerosas. Para cada duas ou três celulas cancerosas que são destrut· 
das, uma saudável também morre. Além disso, a sub tância per
manece no corpo por muito tempo. Durante esse período, as pessoas 
ficam ultra-sensíveis à luz e têm de permanecer em casa. Mas eu 
continuava esperando que, um dia, alguém descobrisse um sensibi
lizador mais preciso". 

A descoberta irlandesa, batizada de Terapia Citolumines
cente, representa um importante avanço na fototerapia. Moss expli
ca: "Os efeitos são impressionantes. Os tumores desaparecem ou 
mudam de forma. Se estão na superficie, você pode senti-los dimin· 
uindo. Algumas vezes, você já percebe os efeitos depois de algumas 
horas. Psicologicamente, isso é muito importante, pois dá esperança, 
o que tem um impacto positivo sobre o sistema imunológico. Os úni
cos efeitos colaterais que testemunhei foram coceiras e, em alguns 
casos, uma pequena irritação. Algumas pessoas também ficavam 
muito cansadas, o que pode estar relacionado à desintoxicação - afi. 
na!, todas as células mortas precisam ser expelidas e isso não é fácil . 
Às vezes, o tumor é até mesmo expelido através da pele. A espiruli
na, por sua vez, não é tóxica e é expelida pelo corpo em 24 horas". 

Moss descreve sua experiência inicial com vários pacientes: 
"Percebi grandes mudanças no grupo de 12 pessoas que monitorei 
durante uma semana. Isso é mais surpreendente se levarmos em 
conta que muitos deles já eram considerados terminais. Como 
Marcy, que havia sofiido metástase de câncer ósseo e nem sequer 
conseguia atender ao telefone; hoje, ela já cuida de seu jardim. Ou a 
psicóloga norte-americana com câncer de mama em estágio llB que 
foi totalmente curada da doença. Ou um criador de cavalos irlandês 
de 70 anos cujo câncer de próstata havia se espalhado por todo o 
corpo e que agora vem sozinho trazer seus cavalos ao mercado. Ou o 
homem com 12 tumores no ligado, que desapareceram completa· 
mente". 

Porter se lembra de um de seus primeiros pacientes: "A 
primeira vez que vi como isso funcionava foi com um homem da 
Irlanda do Norte que tinha câncer no esôfago. Ele era considerado 
um caso sem esperanças. A quimioterapia ou a cirurgia não eram 
mais possíveis. Ele só conseguia ingerir líquidos. O tumor ficava bem 
no meio do peito, onde a luz dificilmente alcançaria. Já na tarde do 
dia em que se submeteu ao tratamento, ele comeu um bife. O 
homem achou tão incrivel que comeu outro. No dia seguinte, ele 
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tomou um café da manhã completo". 
Contudo, a terapia só vem sendo aplicada efetivamente 

desde fevereiro de 2002 - por isso é muito cedo para resultados con
clusivos. Atualmente, Moss trabalha diretamente com Porter para 
tratar o maior número possível de pacientes e registrar o progresso 
da cura - no entanto, ele acredita que vai levar pelo menos um ano 
antes que essa fase de testes esteja concluída. 

De fato, nao é surpresa que um avanço criativo tenha vindo do 
pequeno vilarejo de Killaloe. A indústria farmacêutica vive de ações 
e acionistas. A pesquisa de remédios naturais nao é estimulada por 
ela porque os ingredientes - como, por exemplo, algas e luz solar -
não podem ser patenteados. Pouca pesquisa foi feita quanto ao fato 
de que os casos de câncer são cinqüenta por cento menos freqüentes 
nos países ensolarados do que nos de clima mais fechados, mesmo se 
considerarmos fatores como poluição, estresse e o "efeito riqueza". 
Da mesma forma, dá-se pouca atenção aos efeitos de sensibilizadores 
naturais. Por exemplo, é bastante sabido que o câncer é relativa
mente raro no Sri Lanka. Moss suspeita que isso tenha a ver com o 
efeito protetor do sol combinado a uma substância fotossensível , no 
caso a colorida mandioquinha, alimento comum no país "A maioria 
das pessoas dos países mais ricos·. di1. ele, · t~m pouca exposiç,10 ao 
sol. Além disso. hoje em dia comemos cada vez menos fotossensibi· o 

o ... 

lizadores naturais encontrados em frutas e vegetais coloridos e bri· 
lhantes. E algas como a chlorella e a espirulina, normalmente pre
sentes na água, são filtradas antes do consumo. Esse é o preço da 
'riqueza'. Portanto. é lógico que a incidência de câncer em nossa 
sociedade aumenta com o que associamos à riqueza. Até o século XX, 
havia pouquíssimos casos de câncer entre várias populações indíge
nas". 

A revolução prometida pela fototerapia tem a ver com sua 
forma de atuação. Moss explica: "Se você utiliza um medicamento 
ruim, que mal consegue distinguir a diferença entre células 
saudáveis e cancerosas, é preciso prescrever grandes dosagens para 
se ter efeito. O resultado é que, em muitos casos, o paciente morre 
primeiro que o câncer. Por outro lado, se você tem um remédio que 
pode detectar essa diferença, é possível maximizar os resultados com 
uma pequena dosagem". 

As algas espirulina aderem especificamente às células can
cerosas. Morre apenas uma célula saudável para cada 35 células can
cerosas destruldas. Essa preferência pelas células cancerosas 
provavelmente está relacionada ao número de diferenças entre as 
células saudáveis e cancerosas - incluindo seu metabolismo. Quando 
a espirulina na célula cancerosa é irradiada, uma molécula muito 
agressiva é liberada: o oxigênio singleto, um tipo de radical livre que 
destrói a célula de dentro para fora. As algas são extremamente sen· 
síveis à luz, o que, de acordo com Potter, lhe permite atingir até 
mesmo tumores profundos. E, provavelmente graças a suas experiên· 
cias com lasers e luz, Porter consegue chegar bem fundo. 
Normalmente, a luz necessária para irradiar células cancerosas não 
se aprofunda além de dois ou três centímetros. 

Quando ocorre a explosão nas células, não apenas os radicais 
bvres se desenvolvem, mas a luz é descartada, fazendo com que as 
células cancerosas pareçam brilhar. Isso pode ser visto em um tomó-

QUEM É RALPH MOSS? 
Ralph Moss foi diretor-assistente de comunicação do renoma
do Memorial 5/oan-Kettering Cancer Center em Nova York. Ele 
é co-fundador do Cancer Advisory Panei of the National 
lnstitutes o{ Health and of the Alterna tive Medicine Program 
Advisory Counci/ of the National lnstitutes o{ Health. Também 
é membro do conselho editorial do Advisory Editorial Board of 
the National Cancer lnstitute's PDQ System e conseheiro do 
National Brain Tumor Foundation, the Susan J. Kamen Breast 
Cancer Foundation, Jefferson University, Columbia University 
and the RAND Corporotion. Por mais de 25 anos. Moss trabal· 
hou como especialista independente em pesquisas e trata· 
mento contra o câncer. É autor de 1t livros e três documen
tários sobre suas experiências nesse período. Dr. Moss publi· 
ca sua própria newsletter, (see www.cancerdecisions.com). 
The Moss Reports, na qual aborda 200 tipos diferentes de 
tratamento do câncer. examinando-os em detalhe. Ele também 
coordena o CancerDecisions.com. através do qual pacientes 
recebem conselhos sobre tratamentos possíveis. Para mais 
informações sobre o trabalho de Ralph Moss. visite: www.can

cerdecisions.com. 

grafo. Conta Moss: "Poucas horas após ter recebido o sensibilizador, 
seja por via oral ou intravenosa, o paciente se deita em uma mesa e é 
irradiado com laser. A primeira vez que vi, tive de me segurar na 
cadeiral Sabe aquelas cenas de Jornada nas Estrelas quando as naves 
inimigas são expostas após perderem os escudos de camuflagem? Foi 
o que senti quando vi o câncer iluminado na tela. Pela primeira vez, 
pude ver o inimigo!" Muitas vezes, Moss percebe que o câncer 
começou a metástase muito antes do paciente saber. ·As vezes, pare
cem flocos de neve, bastante recortados. como se não tivessem um 
padrão de forma. Digo aos pacientes que vêem isso: 'temos boas e 
más notícias. A má notícia é que o câncer já se espalhou muito mais 
do que o esperado. A boa notícia é que, agora mesmo enquanto 
falamos. ele está sendo destruído'. Ao iluminar o câncer, esse sensibi· 
lizador não é só um método de tratamento fantástico, mas também 
uma ferramenta ideal de diagnóstico·. 

Moss vê um futuro promissor para a terapia fotodinâmica no diag· 
nóstico e tratamento de tumores, principalmente na área de pre
venção. "Imagine que todo mundo tomasse regularmente um con· 
centrado de espirulina para depois tomar sol ou, simplesmente, ca
minhar durante o dia. Seu corpo faz o resto!" No que depende dele, 
Moss considera a Terapia Citoluminescente mais do que um trata· 
mento contra o câncer. "Trata-se de uma mudança de paradigma. É 

uma idéia tão fértil que abre muitas novas possibilidades. Acredite
me, ela será irresistível para muitas pessoas, em muitas áreas dife
rentes". Bill Porter completa: "Num futuro próximo, vamos olhar 
para trás e achar absurdos os atuais tratamentos contra o câncer que 
utilizam produtos químicos altamente tóxicos, radiação e procedi· 
mentos cirúrgicos. Houve um tempo em que amputávamos mem
bros. Hoje que temos antibióticos, isso parece primitivo. As atuais 
terapias contra o câncer irão parecer igualmente primitivas. A mai<r 
ria das operações não será mais necessária. O que estamos fazendo 
aqui, na realidade, é cirurgia em nível molecular ou celular. Isso nos 
possibilita remover especificamente células individuais. E é só o 
começo. Não há dúvidas de que sensibilizadores mais sensíveis e 
específicos serão desenvolvidos. As coisas só vão melhorar!" 

Para Ralph Moss, pessoalmente, a descoberta também traz 
grandes mudanças. O pesquisador encontrou aquilo que procurava. 
É hora de uma nova fase. Como ele diz para si mesmo, "é hora de 
entrar na linha de fogo". Ele conta: "Passei 27 anos como um espec· 
tador crítico. Chegou a hora de entrar novamente no jogo e me 
arriscar. Estou pensando em me juntar à clínica em mei<rperíodo 
para que eu possa coletar mais dados e publicar a terapia de modo 
eficaz. As implicações para a humanidade seriam tão grandes que eu 
seria irresponsável se não o fizesse·. De fato, a clinica irlandesa pre
cisa de ajuda profissional. Ela já não consegue absorver a demanda 
de seus serviços e seus membros não conseguem sequer atender tele
fonemas ou responder e-mails. 

Tudo isso é compreensível, mas esperamos que essas dificul· 
dades do crescimento sejam rapidamente superadas. Muito disso 
dependerá de quão rápido Moss e Porter consigam coletar a prova 
clínica dos efeitos da Terapia Citoluminescente. Esperamos que 
médicos possam ser treinados para administrar a terapia no maior 
número possível de países. E, até lá ... teremos de ser pacientes. Para 
alguns, essa espera será ainda mais dolorosa. 
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Envie 17.000 fotógrafos, incluindo 

alguns ganhadores do Prêmio 

Pulitzer, para registrar Momentos de 

Intimidade, Riso e Parentesco (no 

original, Moments of lntimacy. 
Laughter and Kinship - M.I.L.K.) e o 

resultado é mais do que uma bela 

exposição itinerante, mas três livros 

e três calendários (três, pois o proje

to foi dividido nas categorias 

Amizade, Amor e Família) . O projeto 

M.I.L.K. é uma idéia do editor Geoff 

Blackwell, que evoluiu para o maior 

projeto organizado de fotografia da 

história. Fotógrafos de mais de 164 

países inscreveram mais de 40.000 

fotos. 

Ode traz ao leitor algumas 

fotografias da categoria Amizade. 

Estas imagens mostram como os 

poderes que nos conectam são, no 

mínimo, tão fortes quanto as forças 

que nos separam. Isso, acima de 

tudo, representa a maior força do 

projeto. Portanto, é com orgulho que 

o prefácio do livro afirma: wo M.1.L.K. 

começou como um sonho, tornou-se 

uma aventura ambiciosa e ganhou 

força ao longo do caminho. Agora 

vemos que ele adquiriu vida própria 

e não é mais um projeto, mas sim 

um presente". 
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O melhor espelho 
é um velho amigo. 

George Herbert 
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Nunca e~pliqu~ nada. 
Seus amigos nao 
precisam aisso e, de 
qu.alquer II!.,Odo,_ seus 
inimigos nao vao 
acreditar em você. 

Elbert Hubbard 
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Menos 
macacos 
nas panelas 
A cozinha chinesa está diante 
de uma revolução. Os chefs fi. 
zeram um apelo para tirar dos 
cardápios tartarugas, cérebros 
de macaco e patas de urso. Até 
2006, pelo menos um milhão de 
cozinheiros deverão banir esses 
animais de suas panelas. De 
acordo com a revista Accordíng 
to Esotera Uunho 2002), poderes 
mágicos são atribuídos a muitos 
desses pratos. Acredita-se, por 
exemplo, que o sangue de cobra 
suavize a pele, enquanto que a 
bexiga grelhada deste animal 
curaria doenças oculares. 
Anualmente, 20 milhões de tar
tarugas e um número equiva
lente de cobras acabam nas pa
nelas dos chineses, estima a 
organização Pro Wíldlife's. Para 
atender a essa demanda, 
muitos animais são importados. 
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Doces 
integrais 
Todo mundo sabe que o açucar 
refinado é prejudicial à saúde. 
Sendo assim, será que deve
ríamos usar mel, xarope de 
milho ou de bordo. cana ou 
suco cristalizado de cana? 
Não, segundo a Naturol Health. 

(Setembro 2002), já que esses 
produtos acabam influenciando 
o nlvel de açúcar no sangue 
exatamente da mesma forma e 
também podem causar proble
mas de saúde se utilizados com 
freqüência. Isso significa que 
não devemos usar qualquer tipo 
de adoçante? Também não: 
existe uma substância que não é 
prejudicial e. na verdade, é 
muitas vezes mais doce que o 
açúcar (de duzentas a trezentas 
vezes mais doce). Ela se chama 

estevia e é extralda das folhas 
da planta de mesmo nome 
(Stevia rebaudani11). Além do 
mais, ela não contém calorias. 
Na América do Sul. ela é utili
zada há anos. Na Holanda, é 
vendida como complemento ali
mentar, em geral nas seções de 
produtos emagrecedores das 
lojas de comida natural. O 
extrato é vendido em liquido e 
em pó e, se você não conseguir 
encontrá-lo nas lojas, visite o 
site www.stevia.com. Além de 
produtos à base de estevia. 
você também pode comprar 
livros de receitas com as mais 
aboro as sugestões. 

A crescente 
p~pularidade da 
raiz do amor 

Ela é comumente conhecida 
como a "raiz do amor· - um 
Viagra natural das montanhas 

1 andinas. Há apenas dez anos, as 
autoridades acreditavam que a 
maca - esse é o nome da planta 
- fosse uma "planta perdida" 
dos incas. Porém, desde que o 
centro peruano de pesquisas 
Centro Internacional de la Papa 
(www.cipotato.org) e a empresa 
farmacêutica Quimica Suiza 
começaram a promover as pro-

priedades da raiz, houve um 
forte aumento na demanda, 
não só de consumidores. mas 
também de caçadores de 
patentes que brigavam para 
obter o direito de exclusividade 
sobre produtos derivados da 
maca. Os agricultores peruanos 
não aceitaram essa situaçao e 
enviaram um protesto contra as 
patentes das duas empresas 
norte-americanas durante o 
Fórum Ecológico de Lima, no 
final de junho. "As patentes 
alegam novas descobertas, em
bora todo mundo saiba que elas 
se baseiam no conhecimento 
tradicional e nas matérias-pri-

mas dos povos indlgenas". afir
ma Gladis Vila Pihue. um pro
dutor de maca da região de 
Huancavelica. 

Hormônio da 
felicidade mata 
células 
cancerosas 
Os otimistas estão melhor 
preparados na batalha contra as 
doenças. Esta crença acaba de 
ser comprovada pela ciência. A 
revista Natur & Heilen (8 de agos
to de 2002) informa como cien
tistas da Universidade de 

::, .. 
Q. 

Birmingham descobriram que a ~ 
serotonina - também conhecida -' 
como o "hormônio da felici
dade" - destrói certos tipos de 
células cancerosas. A serotoni
na, produzida com mais fre
qüência por pessoas otimistas, 
regula o ritmo do sono, o 
humor, o comportamento sexu
al e a temperatura do corpo. A 
serotonina "obriga essas células 
a cometer suicídio", diz o imu
nologista John Gordon. 
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QUEM t? Jornalista lnvestlgativa, ativista e co-fundado
ra da organlzaçlo Buro Jansen & Janssen, sediada em 
Amsterdl, que analisa criticamente a politlca e os 
órgãos de Inteligência. Foi editora-geral do recêm publi
cado Battllng Big Buslness, livro que descreve como 
grandes empresas reagem a criticas do público e de gru
pos ativistas. 
E-MAIL: evelOxs1tc1ll.nl 
URL: www.evel.nl 

Seu livro foi comparado ao No Logo, de Naoml Klein (N. 
do T.: lançado no Brasil como Sem Logo). Você acha 
essa comparaçlo certa? "Bem, meu livro começa onde 
No Logo termina. No Logo descreve como a reputação 
das empresas estã se tornando cada vez mais Impor
tante para o sucesso financeiro. Meu livro mostra como 
as empresas tentam manter essa reputação". 
Entlo, como elas fazem Isso? "Uma forma ê contratar 
'agentes de informação' que se infiltram nos movimen
tos ativistas, entre outras coisas. Existem tambêm 
serviços que monitoram o que estã sendo escrito sobre 
certas empresas na Internet". 
A lnflltraçlo ê algo nO\fO para as empresas?"De forma 
alguma. t mais do que sabido que a Shell possuía seu 
próprio serviço de Inteligência na dêcada de 80, em 
função de seu envolvimento com o regime do apartheid 
na África do Sul". 
Como sua empresa contribui para isso?"Um exemplo foi 
quando a Jansen & Janssen desmascarou um homem que 
era membro de diversos grupos ativistas. Ele tinha um 
grande conhecimento de lnformãtlca e se ofereceu para 
instalar databases de endereços para essas organiza
ções. Ele tambêm coletava papêls descartados para 
"caridade", conforme dizia. Mas não pense que ele 
usava o papel para ajudar as crianças. Ele o levava a uma 
empresa de segurança que coletava as Informações 
escritas e as enviava a empresas Interessadas•. 
Qual o ponto forte de seu llvro?"Muitos membros de 
ONGs e grupos ativistas nem Imaginam do que as 
empresas são capazes ao reagir a críticas externas. Com 
esse livro, divulgando conhecimentos documentados, 
quero demonstrar a força da Investigação e da 
transparência - e tambêm espero aumentar a percepçlo 
de segurança por parte dos manifestantes, mesmo que 
só um pouco" . 

Através do olhar 
Indiano 
A fndia também contribui para a leitura da equipe de Ode. 
Quinzenalmente. recebemos uma nova edição de Down to 
Earth. É uma experiência enriquecedora poder acompanhar 
a cobertura de questões globais sob o ponto de vista indi
ano. Escrita em inglês, a revista tem como assunto central 
o meio ambiente. Isso não surpreende, já que é publicada 
pelo Centre for Science and Environment (Centro para a 
Ciência e o Meio Ambiente), a organização ambiental mais 
importante da fndia. Mesmo com notícias e relatórios sem
pre atuais sobre o abismo entre ricos e pobres - tanto na 
fndia como fora dela - a revista tem um forte cunho social. 

A revista foi fundada há dez anos por Anil Agarwal, 
que faleceu de câncer no início deste ano. Agarwal era con
hecido como um visionário e 
um guerreiro pela justiça social. 
Seu trabalho pioneiro no campo 
de gestão da água é lendário. 
Num tempo em que a con
struçao de grandiosas barragens 
causava admiração, Agarwal 
defendia reservatórios de água 
de menor escala. As experiências 
comprovaram que ele tinha 
razão: quando uma comunidade 
é responsável por seu próprio 
abastecimento de água. tudo dá 
mais certo do que quando essa 
questão é delegada a grandes 
empresas de água, na maioria 
das vezes ocidentais. 

Essa visão voltada para o 
resultado é característica da 
Down to Earth. As noticias sobre 
alternativas não prejudiciais ao meio ambiente na agricul
tura, energia e tecnologia são acompanhadas atenta e criti
camente, o que freqüentemente gera relatórios inspi
radores: "E agora. as boas noticias sobre meio ambiente ... • 

Encontrados nos quatro cantos do mundo, os leitores 
da revista, assim como seus editores, estão sempre interes
sados no que acontece além das fronteiras de seu país. É 

sempre fascinante aprender qual é a visão do Hemisfério 
Sul. Para isso, nada melhor que Down to Earth. 

MARCO V/SSCHER 

Informação sobre assinaturas podem ser obridas na Society for 
Eenvlronmental Commuications, 41 Tughlakabad lnstitutional 
Area, New 0elhi 110 062, lndfa, cseOcseindia.org www.down
toearth.org.in 
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Um livro que vai mudar seu 
mundo 

Por mais incnvel que pareça. 
os atlas nos dão uma visão distor
cida do mundo. O continente 
africano é , na verdade. estreito e 
alongado, enquanto os Estado 
Unidos são menores do que você 
im agina. Por quê? O motivo não e 
tão surpreendente: século atrás. 
quando os primeiros mapa foram 
traçados. as regiões do mundo com 
maior importância politica exer
ciam maior influência sobre os 
cartografistas de então. 

A historia é a seguinte: 
quando Mercator condutu seu 
mapa-múndi no final do éculo \'VI. 
a Europa exercia um dommio 
supremo sobre o mundo, de forma 

que as rcprcsentaç~s gcogr,ilicas 
de e penodo colonial seguiam 
uma vi ao de mundo européia. 
Embora os atlas produzidos poste
riormente se diferenciassem em 
muitos aspectos, eles ainda 
guardam um importante elemento 
em comum: as naçoes industria
lizadas são sempre apresentadas 
em maior escala, enquanto que os 
países em desenvolvimento 
aparecem muito menores do que 
realmente são. 

'o inicio da década de 70, o 
historiador alemão Arno Peters 
achava que deveria existir uma 
outra abordagem. embora ainda 
houvesse um problema: descasque 
uma laranja e tente deixar sua 
casca num formato plano e 
uniforme! Ainda assim, em 1973, 
Peters concebeu um novo mapa
múndi, baseado em um eixo edis
tâncias, que ele afirmou ser uma 
representação fiel das nações do 
globo. Entretanto, seu trabalho foi 

descartado como uma bobagem 
bem-intencionada; o renomado 
atlas holandês Grote Bosatlas rotu
lou suas projeções como "pratica
mente inúteis". 

Um novo e abrangente atlas 
foi fi nalmente publicado, 
"mostrando o mundo como ele 
realmente é". Nunca foi tão diver
tido examinar um mapa: de 
repente, as formas de nações 
inteiras estão di feren tes Mas esse 
at las tem a oferecer, inclu indo 
dados sobre desemprego, poderio 
militar, arsenais nucleares, aviões 
de combate, astronaves tripuladas, 
prostitu1çao, trabalho infantil, 
capacidade hospitalar, redes tele
fõnicas e urbanizaçao. Trata-se de 
u m verdadeiro guia para cidadãos 
globais. 

MARCO VISSCHER 

Th e Pet ers Wo rl d Atl as: Th t Ear t h ln 
l ts Tru t Propo rtl on 
Ntw lnttrnatlonalist Publ1cat1ons. 
ISBN o 9540499 5 o 

David Bollier 
Silent Theft (Roubo Silencioso) 
Routledge, ISBN o 415 93264 5 

Uma grande questao nos próxi
mos anos será o "roubo silen
doso" de bens públicos: a inter
net, as ondas de rádio, o geno
ma hum.mo, os avanços médi
cos financiados por impostos. 
As empresas est,10 rada vez 
mah dispostas a pagar pela pri
vatiuçao desses bt•ns colct1vos. 
O hvro de Bolhcr ataca esse 
dt·senvolvimento e sugert• um 
programa para apoiar a causa 
pública. 

Ernie J. Zelinski 
The Joy ot Not Working (O Prazer de 
Não Trabalhar) 
Ten Speed Press. ISBN 0898159148 

O que é a arte de nao trabalhar? Este livro 
oferece onentaçao. pressupondo que todos 
nós precisamos saber como nao fazer nada. 
Espirituoso ("Antes só do que mal acompa
nhado"), é ilustrado com desenhos 
bl•m·humorados e ofcren• um pourn de 
s,tbL'<loria espiritual: ·o Agora é Zentral". 

John de Graaf, David Wann & 
Thomas Naylor 
Affluenza 
Berrett-Koehler, 

ISBN 1 57675 1996 
O Ocidente está 
Sl•ndo afligido 
por uma epi
denua. Seus sin
tomas sao 
estrl'SSe, fadiga 
e, pnndpal
mente, um dese
jo insaciável de 
consumir cada 
vez mais. Este li\To oferece um diagnóstico 
original da sociedade oddental. analisa 
,IS causas subjact>ntes de nossa cultura 
consumista e propoe um método de 
t1,11,11nento. Divertido. apesar de seu 
enfoque norte-americano. 

Julia Cameron 
The Artist's Way (lnner Workbook) 
(O Caminho do Artista - guia prático 
para seu interior) 
Putnam Publishlng Group, ISBN 1585421464 

Muitas pt>ssoas talentosas perdem sua cria
tividade em algum momento. 
talvez bloqut>adas por um 
comentario ríspido de uma pro
fessora ou pt>la inwja de um 
amigo. Mas Cameron argumenta 
qut> nunca é tarde para trabalhar 
o desenvolvimento de sua cria
tividade. Recentemente traduzi· 
do par,1 o holandês. este guia 
descreve métodos para redescobrir 
o ,1rtista que existe dt>ntro de 
você. 

John Pilger 
The New Rulers of the World (Os Novos 
Dominadores do Mundo) 
Verso Book, 185984393x 
O poder domina o mundo e o jor
nalista investigativo John Pilger 
assume com prazer a tarefa de 
explorar seus abusos em detalhe. 
Este livro apresenta ensaios sobre as 
vítimas silenciosas das sanções con
tra o Iraque, os milhocs de indoné
sios prejudicados pelas exigências 
do Banco Mundial e a repressão aus
traliana sobre os aborígines. 

Judith Cometi 
Amma: healing the heart of the world 
(Amma: Curando o Coração do Mundo) 
William Morrow and com pany, 

ISBN 068817079x 
Amma nasceu numa família pobre de 
pescadores indianos cinqüenta anos atrás. 
Hoje, as pessoas a comparam a Madre Teresa e 
a chamam de santa. Conhecida como "a mãe 
do abraço", ela carinhosamente abraça seus 
visitantes - munas vezes, milhares num único 
dia1 Deepak Chopra disse sobre Amma. ·sua 
presença por si só tem o efeito da cura." 

William Rivers Pitt & Scott Ritter 
War on lraq (Guerra Contra o Iraque) 
Profile Books, ISBN 1861976364 
Este pequeno livro desmantela as razões lógicas 
apresentadas pelo presidente norte-americano 
George W. Bush para travar uma guerra contra 
o Iraque. Scott Ritter. um ex-inspetor de armas 
da ONU no Iraque, declara que as armas quími
rns, biológicas e nucleares de Saddam Hussein 
já foram destruídas. ·o fato é que os fatos não 
sustent,!111 uma guerra contra o Iraque." 

lgnacio Ramonet 
Geopolitics of Chaos 
(A Geopolítica do Caos) 
Algora Publishlng, ISBN 0964607395 
O mundo está cm desordem. Dinheiro. produ
tos e informação cruzam o globo enquanto o 
controle democrático é delegado a organiza
çoes internacionais paralelas. Numa linguagem 
esnmulante. Jgnacio Ramonet, editor<hefe do 
l.e Mondr Di11Iom1111que, compartilha com os 
leitores sua tese: a globalização está 
levando ao caos. 

Marion Nestle 
Food Politics 
(A Política do Alimento) 
Unlversity of Catifornia Press, 

ISBN 0520224655 

A indústria alimentícia é um setor de 
grande escala. De nome bastante 
apropriado para o assunto. a autora 
Marion Nestle revela as práticas das _N _____ ..,. 
principais empresas de alimentos e 
redes de supermercados. É um setor no qual 
preocupaçoes com a satídc pública, pesquisas 
científicas e bom senso aparentemente não são 
razoes fortes o suficiente para evitar a pro
duçao em massa de alimentos não-saudáveis. 
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Ritmos da Ilha 
D'Gary: Akoto Meso (lndigo/ Culture) 

Por conveniência, Madagáscar é geralmente considerada 
parte da África, mas culturalmente, essa ilha enorme tem 
pouco em comum com o continente negro. Os primeiros 
habitantes nao vieram das praias vizinhas, mas do que 
hoje e conhecido como Sumatra, através do Oceano 
Indico. Is o to1 há cerca de 2.000 anos. O primeiros 
africano chegaram à ilha muitos séculos atrás, como 
escravos levado por mercadores árabes para trabalhar nas 
plantações do sul. Isso foi resultado de uma forte dose de 
dommio colonial francês e um toque de zelo missionário 
galês. 

Embora a música de Madagáscar seja um produto dessa 
1mprovâwl mi tura. nao há dúvida de que ela deve ser 
con iderada "única·. Para começar. muitos dos instrumen
to nao sao encontrados em qualquer outro lugar do 
mundo, tais como a Vllliha: uma harpa/alaúde feita com 
um pedaço grosso e oco de bambu, com 21 cordas colo
cadas em sentido longitudinal 

·ao hã nenhuma vali
ha nas gravaçoes do 
guitarrista D'Gary 
(apelido de Ernest 
Randrianasolo). pelo 
menos não ao vivo. 
Mas seu estilo único 
surgiu precisamente 
porque ele tentava 
imitar os instrumen
tos de corda tradi
cionais de Madagáscar 
com sua guitarra. Sua 
música possui uma 
simplicidade encantadora; arrebatadora e, ainda assim, 
contida. Os sons se assemelham à refinada música de 
corte da bacia do Gâmbia, na África Ocidental, onde reina 
um diferente tipo de harpa/alaúde: o kora. 

Por muitos anos, os vários fãs de D'Gary tinham de se con
tentar com seu primeiro disco solo, Mbo Loza, mas a espera 
valeu a pena: Akata Meso vai além de seu trabalho anterior 
em muitos aspectos. Como antes. D'Gary é acompanhado 
pelos vocais de Jrma Ratazanina e pelo percussionista 
Xavier-Martial François, que extrai os mais improváveis rit
mos de sua katsa, uma velha lata de refrigerante cheia de 
sementes. Dois instrumentos de percussão de outras cul
turas - as congas cubanas e as tablas indianas - agregam 
uma nova e estimulante dimensào à música de 
Madagáscar. Em duas faixas, D'Gary até usa uma guitarra 
elétrica ... que nem faria falta. 

TONMMS 

, . 'Saúde e mais 
POR ÚLTIMO ... 

importante que 
Isso parece bastante lógico. "Infelizmente, não é. Estão 
sendo feitas negociações na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) a respeito da privatização dos serviços de 
saúde, entre outras coisas. Estudos conduzidos em países 
em desenvolvimento mostram que isso poderia criar uma 
cisão desastrosa. As empresas estão interessadas em aten
der pacientes que podem pagar. Para dar esse atendimento, 
elas precisam de médicos qualificados que muitas vezes tra
balham em troca de baixos salários no setor público. A quali
dade do atendimento acessível ao público em geral será 
deteriorada caso esses médicos e outros profissionais quali
ficados deixem seus postos para trabalhar no setor privado". 
Mas as empresas também poderiam contribuir positiva
mente. " É claro. A Organização Mundial de Saúde (OMS), por 
exemplo, tem trabalhado com o setor privado em certas 
regiões para reduzir drasticamente a poliomielite e a 
cegueira dos rios (oncocercose). Entretanto, não podemos 
permitir uma situação na qual uma empresa estabelece um 
programa contra a AIDS na África e as pessoas necessitad 
de cuidados médicos são rejeitadas nas clínicas porque nã 
estão infectadas pela doença. Freqüentemente, quando to 
a atenção está voltada ao combate de determinadas 
doenças, coisas básicas como água potável ficam em último 
plano". 
Um governo, com certeza, não tem de privatizar seu sistema 
de saúde se não quíser?'Não é tão simples assim. Se um 
país em desenvolvimento quer ser cogitado para redução ou 
financiamento de sua dívida - o que é o caso de quase todos 
os países em desenvolvimento - o Banco Mundial incentiva 
fortemente esse país a liberalizar seus serviços públicos. Foi 
decidido no Acordo Geral Sobre Comércio de Serviços 
(General Agreements on Trade in Services - GATS) que um 
governo pode impor regulamentos, desde que não limite o 
comércio. Mas eu acredito, na verdade, que um governo deva 
tomar medidas para garantir acesso ao sistema. Isso é a ·----• 
responsabilidade do governo, não da comunidade empresa
rial. As empresas servem aos interesses dos acionistas, que 
não são os mesmos interesses de todos nos países em 
desenvolvimento, os quais necessitam de acesso ao atendi
mento adequado". 
É bem justo. Mas como se convence a OMC? "Não devemos 
esquecer que saúde é um direito humano, conforme firmado 
na Declaração Geral dos Direitos do Homem. Todo mundo 
tem direito ao mais alto padrão de saúde. Isso implica um 
papel regulador do governo, pois ele deve salvaguardar os 
direitos humanos. Eu considero isso prejudicial quando um 
tratado internacional de direitos humanos é suplantado por 
um sistema econômico de comércio no qual o avanço do livre 
comércio torna-se mais importante do que a proteção e a 
melhoria da saúde de homens e mulheres dos países em 
desenvolvimento". 

Nina Tellegen é presidente da Wemos, uma organização 
holandesa de desenvolvimento que luta pela melhoria do 
sistema de saúde em países em desenvolvime 
peração com organizações de paí 
Wemos visa influenciar polí 
www.wemos.nl. 
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O poder de ouvir 
Uma grande amiga estava ficando cada vez mais irritada e deses
perada. Ela não conversava mais. apenas gritava. Ao telefone. No 
meio da noite. Eu passava horas intermináveis ouvindo suas reda· 
mações: que ninguém a compreendia e que todos a desapontaram. 
Eu continuava lembrando a ela aquilo que ja sabia: que suas reda· 
mações apenas a tornavam mais fraca e que - se ela não tomasse 
cuidado - acabariam se tornando uma profecia cumprida. E. mais 
e mais. nossas conwrsas terminavam com mais raiva. mais de es
pero. Não importava o quanto ela gritasse, nmguem a ouvia. 

Na decada de 80, um grupo de chnico gerais canadenses. li· 
derados pelo Dr. Martin Bass. conduziu uma pesquisa fascinante. 
Eles buscavam determinar o que faz um paciente dizer. um mês 
após seu exame, que está se sentindo melhor. Eles ficaram choca
dos ao descobrir que nenhum tratamento médico era crucial: nada 
de raios-X. exames laboratoriais complicados, amostras de sangue 
ou compnmidos De fato. nada que eles haviam aprendido na facul· 
dade de medicina fazia qualquer diferença no bem-estar dos 
pacientes. Bass e seus colegas descobriram outro fat0r que determi
nava se um paciente se sentia melhor um mês após a consulta. Esse 
fator era se o paciente havia sentido que o médico, naquela 
primeira consulta, tinha ouvido atentamente como ele descrevera 
seu problema. Ouvir com atenção provara ser a maior parte da 
solução. 

De volta à minha amiga desesperada. Eu havia escutado. mas não 
ouvido. Eu compreendi suas palavras. mas não reconheci sua dor e 
desespero. E. por isso, ela continuou gritando até o dia em que a 
ouvi. Somente então ela estava pronta para aceitar uma solução 
possível. Uma vez. ouvi um terapeuta homem dizer: "A coisa mais 
difícil para um homem é ouvir com atenção. E ponto final". Não é 
encontrar soluções ou fazer análises profundas. Apenas ouvir. 

Isso já foi dito antes, mas não ouvir pode ter sido uma impor· 
tante causa da tragédia de 11 de setembro. Não deveríamos ter 
ouvido muito antes os oprimidos e desonrados? Mas não tínhamos 
a disposição ou o tempo para ouvir as histórias. as reclamações e o 
desespero de nossos irmãos e irmãs. Tinhamos algo melhor a fazer: 
desenvolver análises e soluções. 

Alguns anos atrás, entrevistei um padre que havia sido expul
so por sua desaprovação às ações norte-americanas na Guerra do 
Golfo. Perguntei como ele havia lidado com isso. "Eu me sentei e 
meditei", ele disse. Perguntei-lhe por que ele não havia orado. "É 
isso o que os padres fazem, não é?" Ele me respondeu: "Orar é con· 
versar com Deus, meditar é ouvir Deus". Ele não sentia necessidade 
de reclamar. Ele queria saber o que Deus esperava que ele fizesse. 

Praticamente todos os padres, imãs e pastores são homens. E 
o que é a coisa mais difícil para um homem fazer? Ouvir com 
atenção. É essa a origem de todas as guerras religiosas? De todos 
esses religiosos que não ouvem (mais) Deus? Pois como é possível 
ouvir Deus e pregar a guerra? Se ouvir Deus é pedir demais, então 
abandone o sacerdócio, ou tire um período sabático. 

Tl}N TOUBER 

Porto Alegre 2003 
Como nilorar cm palav1~1s o que 
toi disnllido numa conforênda 
çom <kJ.enas lll' milhare~ dl.' par
tiup:mtcs de todo o mundo? A 

l'<)Uipl' cditonal d<• Ocl<• 1.'Sll'Vl' pre
Sl'ntl' no Forum Social Mundial de 
Porto Alegn'. Dur.mh.' vános dias. 
l'sta cidade Sl' tornou o n •ntro do 
mundo. O <1ue al·onll'reu? Quem 
l'stava lá? O que foi debatido? Ode 
registra os açontedmcntos no 
palco da mudança. 

Poção mágica 
Parece improvável que bactérias de 
ácido lático. fungos e leveduras 
possam solucionar os problemas 
ambientais e alimentares do 
mundo. Contudo. na combmação 
certa. e sem aditivos quím1Cos, eles 
aumentam a produção agrícola e 

os lucros. Um numero l'ada wz 
mais de países tropicais relata 
histórias de sucesso na agricul
tura. pesca e pecuária. Ode viajou 
pela naçao-modelo da Ta1lãndia 
para examinar as poss1b1lidades 
oferecidas por essa potencial 

panacéia. 
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EDITORIAL 

Início de governo, possibi
lidade de guerra contra o 
Iraque, Fórum Social 

Mundial e Campanha da Fra
ternidade 2003, cujo lema é 
"Vida, dignidade e esperan
ça aos idosos". O ano come
ça carregado de eventos e si
tuações que exigem de todos, 
cristãos, homens e mulheres 
de boa vontade, engajamen
to político e ações de solida
riedade e paz. 

Nesse sentido, vale parti
lhar um fato inusitado que 
passou despercebido a milha
res de pessoas durante as ce
rimônias da posse do presi
dente Luiz Inácio Lula da Sil
va. No Palácio do Planalto, bem próximos de Lula, além de outras 
lideranças religiosas presentes ao ato de passagem da faixa presi
dencial, estavam sentados Jayme Chemello, presidente da Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), José Falcão, cardeal 
de Brasília, e Marcelo Barros, teólogo da libertação e colaborador 
de SEM FRONTEIRAS. 

O teólogo conta o que ouviu do novo presidente durante os 
cumprimentos: "Quando abracei Lula, ele me disse no ouvido: 
'Conto com a Teologia da Libertação'. Emocionado, só consegui 
responder: 'Pode contar com nós todos"'. 

Assim como o monge beneditino Marcelo Barros , outros teólo
gos da libertação, lideranças populares e bispos comprometidos 
com a causa do povo manifestaram abertamente apoio a Lula em 
diversos graus de envolvimento. 

Para este começo de governo, Demétrio Valentini , bispo da dio
cese de Jales, em São Paulo, dá um conselho: "É urgente o discer
nimento entre expectativas imediatas, difíceis de serem atendi
das, e esperança de mudanças mais profundas, que levam tempo 
para se concretizarem. Manter a esperança, mesmo com a demora 
das transformações, será a incumbência decisiva a ser garantida 
em conjunto pelo próximo governo e pela cidadania". 

Como cidadãos e cristãos, pretendemos fazer ·a nossa parte, 
exercitando nossa cidadania também com atitude crítica. Sobre
tudo na hora em que for preciso cobrar a efetiva realização de um 
projeto popular para o país, conforme as promessas de campa
nha. Que o bom Deus ajude a todos nessa difícil tarefa. 
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CORREIO 
CRIME ORGANIZADO 

Por aqui continuamos na luta pela 
construção de um outro Espírito San
to , de preferência, sem crime organi
zado e todas as outras bandalheira que 
sabemos que acontecem por aqui. en
trevista com o Dr. Agesandro da Co ta 
Pereira, da OAB, foi e celente (edição 
304). E claro ficaremos também na e -
pectativa de que este paí tome um 
outro rumo contribuindo para a con -
trução de um mundo po ível e apo -
tando na solidariedade. 

João José Barbosa Sana/ 
diretor do Sindicato dos Bancários. Vitória (ES) 

AMIGO DA CRIANÇA 

Meus amigos , fiquei muito feliz 
com o prêmio recebido por vocês jun
to à Agência de alicias dos Direitos 
da Infância (Andi) - ' Jornalista Ami
go da Criança". A minha satisfação 
decorre do fato de que por muitos anos 
vocês têm demonstrado um jornalis
mo de alta qualidade numa revista 
missionária também de altíssima qua
lidade. Podem contar sempre com o 
meu apoio e com a minha propagan
da. Gosto da sua revista e acho que o 
Brasil precisa conhecer um profissio
nalismo como o de vocês e, além dis
so, ético e altamente religioso. 

Padre Zezinho, São Paulo (SP) 

APAC 

Queremos lhes parabenizar pela 
excelente matéria publicada na Revis
ta Sem Fronteiras sobre a Associação 
de Proteção e Assistência aos Conde
nados (APAC) de Itaúna (edição 303). 
Tem sido grande a repercussão, seja em 
favor da APAC, seja em favor dos Lei
gos Missionários Combonianos. 

Valdeci Ferreira/presidente da APAC, ltaúna (MG) 

RECICLAGEM 

Trabalho como produtor cultural do 
Diretório Central dos Estudantes da 
PUC-MG. Sou assinante há p ouco tem
po e gostaria de parabenizar todas as 
pessoas envolvidas com esta revista, em 
especial pela edição do mês de setem
bro com a matéria sobre a reciclagem 
do lixo. Considero uma grande inicia
tiva abordar um tema tão importante 

como e e bom sab r qu já 
tem tanta p oa ngajada n s a 
luta. 'R cicla mundo' qu m abe 
não d uma ampanha d 

r humano pr ci a. 
William Costa, Belo Horizonte (MG) 

DESIGUALDADE 

ONU divulgou uma pesquisa re
cente que coloca paí e africanos como 
os mais mi erávei do planeta. Para cada 
dez pessoa , nove vivem com apro-

imadamente dai dólares por dia. O 
Congo aparece como referência do de
sastre provocado pela globalização. 
Quando pensamos em termos mun
diais , as análises, embora lamentáveis, 
parecem possíveis, uma vez que esta
mos falando dos outros e, como disse o 
filósofo francês Jean Paul Sartre, "o in
ferno são os outros". Contudo, se avali
armos bem nossa realidade, onde adis
tribuição de renda é uma das mais per
versas do mundo, tendo 1 % da popula
ção dividindo 13% da riqueza nacional 
e 50% dividindo 14%, verificamos a 
existência de um inferno nacional. 

Francinete Fernandes de Sousa. João Pessoa (PB) 

POLiMICA NA IGREJA 

Li a reportagem Ventos de renova
ção (edição 306) e sou favorável à acei
tação dos homossexuais e de divorcia
dos, mas desde que haja respeito às nor
mas da Igreja católica. Sou contra um 
Concílio que mude as idéias da Igreja, 
pois quem tem que mudar é o ser hu
mano. Com relação às outras religiões 
cristãs, sou a favor de conscientizar as 
pessoas para ater-se ao que nos une, e 
não ao que nos divide. Perdoem-me os 
que defende o sincretismo religioso, mas 
para Jesus Cristo é sim ou não, quente 
ou frio. Ele não gosta de nada morno. 

Daniel Eduardo Sbizero. Ângulo (PR) 

F1GUREIRAS 

Gostaria de parabenizá-los pela belís
sima reportagem Figuras de Natal (edi
ção 306). As figureiras de Taubaté não 
são somente representantes legítimas de 
nossa cultura, são também um patrimô
nio taubateano, assim como a nossa "bre
ganha" (mercado popular da cidade). 

Felipe Malta de Carvalho, Taubaté (SP) 

ENTREVISTA: RENATA BRANDÃO E ALICE FREITAS 

Janeiro e fevereiro, meses de fé
rias da escola. Enquanto mui
tos jovens curtem esse período 

em viagens turísticas, duas ami
gas programam um roteiro bem di
ferente. Ele inclui 73 países e tem 
como objetivo conhecer iniciativas 
que estão transformando o mundo. 
Não importa que levem o selo de 
instituições religiosas ou de gover
nos e Organizações Não-Governa
mentais (ONGs). A capixaba Rena
ta Brandão e a carioca Alice Frei
tas querem mapear o quadro da so
lidariedade planetária. 

Para levar esse projeto em fren
te, Renata vai trancar o curso de Jor
nalismo e Alice, o de Direito, am
bos na Faculdade Estácio de Sá, no 
Rio de Janeiro. Em comum, elas 
não têm apenas a idade - 23 anos. 
Também alimentam o sonho de 
serem "cidadãs de um mundo sem 
fronteiras". Conheceram-se em 
1995, quando se preparavam para 
um programa de intercâmbio cul
tural realizado por uma ONG vol
tada ao voluntariado, a American 
Field Service (AFS). Durante um 
ano, Renata viveu na Alemanha e 
Alice, na Tailândia. Quatro anos 
depois, elas se reencontraram nos 
bancos da Estácio de Sá. 

Ali, fortaleceram a amizade e 
uma idéia que tiveram antes do 
intercâmbio: rodar o mundo para .,. 

O mundo da 
solidariedade 

Essas universitárias querem ser cidadãs sem fronteiras. 
Em fevereiro, começam uma "aventura socialmente responsável" 
para Conhecer projetos SOCiaiS em 73 países Paulo Pereira Lima 
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conhecer diferentes iniciativas 
sociais. O sonho está virando 
realidade e ganhou até um no
me: Projeto Realice. Está sain
do do papel com o apoio de di
versas instituições e empresas 
como o Fundo das Nações Uni
das para a Infância (Unicef) e a 
Organização das Nações Uni
das para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco). Enquanto se 
preparavam para arrumar mais 
patrocinadores, elas contaram 
a SEM FRONTEIRAS suas e -
pectativas em relação a uma 
viagem prevista para durar dois 
anos e meio nos quatro canto 
do planeta: Timor Leste ova 
Zelândia, Angola, África do 
Sul, México .. . 

Qual o objetivo dessa aventura? 
Renata - Vamos conhecer 

projetos sociais de sucesso que 
estão sendo implantados em di
versas partes do mundo e que 
possam vir a ser utilizados no 
Brasil. Para esse trabalho, a gen-
te desenvolveu uma metodolo-
gia de pesquisa e de eficácia des-
ses projetos junto com a Funda-
ção Getúlio Vargas, de São Pau-
lo. Nesse sentido, estamos fe
chando algumas parcerias com 
universidades federais daqui e 
com institutos de pesquisa. 

Não é pretensioso querer avaliar uma ini
ciativa africana, por exemplo, a partir de 
modelos e experiências do Brasil? 

Alice - A questão é que a gente 
precisa criar um padrão de avalia
ção para a pesquisa. Trata-se de um 
formulário simples. Algumas ques
tões: Como surgiu o projeto? Como 
ele funciona? Qual seu público
alvo? Quantos voluntários partici
pam? Quais são as dificuldades que 
enfrenta? Qual a realidade social 
daquele país? Não vai ter nada de 
muito complexo, mesmo porque eu 
não sou socióloga, nem a Renata é 
antropóloga. Somos duas jovens. 

Que tipos de experiências vão conhecer? 
Alice - Além dos projetos so

ciais que vamos visitar nos países 
em desenvolvimento, vamos pas-
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Não há melhor forma 
de imersão cultural 

do que conhecer 
os problemas sociais 

de um país 

sar pelos países desenvolvidos. Va
mos ver nesses países a arrecada
ção de fundos pelas empresas, que 
é uma área que ainda está crescen
do no Brasil. Para dar um exem
plo, tem um projeto social da Ter
ra dos Homens, na Suíça, onde eles 
mobilizam a cidade inteira. Ali, 
90% dos jovens são engajados para 
a arrecadação de fundos. Eles fa
zem eventos, festas, juntam amigos 
e falam "vamos fazer um bazar, va
mos vender nossas roupas usadas". 

O que está motivando vocês para essa expe
riência ao redor do planeta? 

Alice - É juntar a vontade de co
nhecer o mundo com a vontade de 
fazer o bem. Temos a plena certeza 

r. Esta-

R nata-Não i t umam -
lhor forma d im r ão cultural 
do qu ocA r alm ntc conhe
cer o probl ma ociais de um 
paí . Uma coi a é vocA conhe
cer o Rio de Jan iro só pelo Cor
co ado· outra, é ir ao Comple
' O da Mar (região de favelas) e 

ver como aquela famílias vi-
vem, como organizam. 

Já conheceram de perto projetos sociais 
de sucesso no Brasil? 

Alice - Sempre que temos 
tempo temos visitado diversos 
projetos, justamente para poder 
criar esse modelo que vai ser 
comparado lá fora. Já visitamos 
uns sete no Rio. Em janeiro, 
quando estivermos com todos 
os patrocínios fechados, temos 
a intenção de dar uma volta de 
um mês pelo Brasil. 

Renata - Vamos visitar ini
ciativas, sobretudo no norte e 
nordeste do país. 

Por enquanto, o apoio está vindo de quem? 
Renata - Estamos sendo 

apoiadas pelo Fundo das Na
ções Unidas para a Infância 
(Unicef), a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco), a Care 
- uma ONG, cuja missão é o com
bate à fome -, o Portal do Volun
tário e o American Field Service 
(AFS). Contamos com os patrocí
nios da 2001 Travel, a agência de 
viagens que cuida de roteiros, e 
da Profile Design, a empresa que 
produziu todo o material gráfico 
e um site para divulgar o projeto 
(www.realice.com. br). 

Então, esse pessoal vai bancar financeiramente 
os custos da viagem? 

Alice - Não, são as parcerias com 
empresas que vão viabilizar o pro
jeto economicamente. É o que a gen
te está comercializando agora. 

Têm idéia de quanto dinheiro vão preci- ~ 
sar para conseguir realizar o roteiro? ~ 

Alice - Por dia, estamos pre- ~ 
a. 

vendo gastar em torno de 15 dó- g 
:::, 

lares. Partimos do princípio de if 

que essa é uma viagem que 
deve ser feita com muita sim
plicidade e sobriedade. Quere
mos passar para outros jovens 
que é possível se deslocar, con
viver e conhecer outros cantos 
com pouco dinheiro. Não so
mos ricas. Estudamos e traba
lhamos ao mesmo tempo para 
fazer uma poupança mínima 
em vista do projeto. Além das 
casas de família que participam 
do AFS e de comunidades re
ligiosas, vamos nos hospedar 
em albergues e até mesmo 
acampar. Estamos levando todo 
o material de camping. Tam
bém estamos fazendo curso de 
primeiros socorros, de seguran-
ça pessoal, terapia e condicio
namento físico. 

Qual é a programação? 
Renata - Como a viagem 

está prevista para durar 900 
dias, vamos avaliar o projeto 
de três em três meses. Não te
mos como garantir o que vai 
acontecer conosco quando es
tivermos, por exemplo, con
cluindo os países da América 
Latina, nossa primeira etapa. 

Alice - Até porque a gente 
optou por manter o roteiro o mais 
flexível possível. Mas todos os 
países vão ser visitados. A idéia 
de fundo é mostrar para o mundo 
como, de fato, funciona a globa
lização e quais são seus efeitos 
para a população dos países mais 
pobre e oprimidos. 

Vocês vão passar por países que acabaram de 
sair de uma guerra ou ainda vivem em conflito. 
Não dá medo? 

Alice - Está justamente aí a 
importância de nossas parcerias 
aqui no Brasil, que vão nos auxi
liar em termos de contatos e logís
tica. É óbvio que o mundo está em 
constante mutação. A gente está 
partindo em um período muito crí-

Neste momento, 
nossa opção de vida 

é outra. 
O Projeto Realice 

é nossa alma 

tico, com ameaças de guerra e aten
tados terroristas. Dá frio na barri
ga, principalmente em relação a 
alguns lugares previstos. 

Renata - Fomos ao ltamaraty 
pedir não só asilo em algumas em
baixadas da África e da Ásia como 
também proteção diplomática. 

"Chegar na África e ser uma africana·, é o 
que afirmam no projeto. Mas vocês ficarão, 
em média, quinze dias em cada país. Não é 
muita pretensão, em tão pouco tempo, que
rer esse tipo de coisa? 

Renata - Pretendemos ficar de 
15 a 20 dias. O que a gente quer 
dizer com isso é que estamos com 
muita disposição para tirar nossas 

"capas" brasileiras, nossos pre
conceitos, respeitar as diferen
ças culturais que existem. Te
nho que me dar o direito de ser 
africana por 20 dias, como pre
disposição. 

Alice - Nosso roteiro não 
vai ter nada a ver com turis
mo. Dizemos claramente que 
o foco não é esse. É justamen
te poder entender, ao máximo, 
cada cultura. Vamos ficar hos
pedadas basicamente em casa 
de família. Não existe institui
ção mais enraizada na cultura 
de um país do que a própria 
família. Além disso, há o apoio 
de missionários e voluntários 
das ONGs que já vivem por lá 
há muito tempo e que conhe
cem bem a realidade. 

O que pretendem fazer quando voltarem? 
Alice - Vamos organizar 

todo o acervo de imagens e tex
tos que a gente vai gerar. Certa
mente vai virar um livro, já tem 
até uma editora interessada em 
publicá-lo. 

Renata - O resultado da pes
quisa com os projetos sociais 
vai resultar num relatório. Nos
sa intenção é distribuir o ma
terial para o governo brasilei
ro, para as ONGs e empresas 
que queiram desenvolver sua 
responsabilidade social. 

Alice - São idéias que vamos 
procurar viabilizar da maneira 
mais fácil para que qualquer pes
soa leia e fale: "Vou fazer isso. Isso 
é legal e dá para fazer" . 

E a família e os namorados, o que dizem des
sa, digamos, aventura socialmente respon
sável. como vocês estão chamando? 

Alice - Como nossas primeiras 
andanças pelo mundo se deram aos 
16 anos, nossos pais nos entendem 
e apóiam, sobretudo essa iniciativa. 

Todo mundo pergunta sobre os 
namorados e a gente fala assim: O 
que é isso? Que palavra é essa? 
Neste momento, nossa opção de 
vida é outra. O Projeto Realice é 
nossa alma. • 
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ESPAÇO SEM FRONTEIRAS 

Barulho de 
carroça 

e erta manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me a dar um passeio no bosque e eu 
aceitei com prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio 
me perguntou: 

-Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? 
Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: 
- Estou ouvindo um barulho de carroça. 
- Isso mesmo- disse meu pai -é uma carroça vazia. 
Perguntei ao meu pai: 
- Como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? 
- Ora - respondeu meu pai-, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por 

causa do barulho. 
Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. 
Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando (no 

sentido de intimidar), tratando o próximo com grossura inoportuna, prepotente, inter
rompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar que é a dona da razão e da 
verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: "Quanto mais 
vazia a carroça, mais barulho ela faz .. . " 

José Antônio Moreira. São Bernardo do Campo ISP) 

Águas correntes 
Aguas correntes, 
divinos murmúrios, 
Carregam consigo segredos 
infindos. 
Rolando entre pedras 
as águas dos rios 
Completam o encanto 
de dias bem-vindos. 

Assim são levados 
pra longe, bem longe, 
Os breves instantes 
de amor e ternura. 
Assim são trazidos 
pra perto, bem perto, 
Momentos sagrados 
de sonho e candura. 

Aguas correntes, 
por que me comovem 
Seus cânticos doces e seu 
deslizar? 
Por que sinto paz olhando 
e ouvindo 
O livre correr em busca do mar? 

Parece que somos 
duas almas gêmeas 
Que às vezes se encontram 
em algum lugar. 
Depois se separam e assim 
continuam 
Vocês a correrem e eu a sonhar!!! 

Rafael da Silva Ferreira. Valença IRJ) 

Na boca á_a _____ p _____ OVJ ____ l] __ _ 
'' Chegamos apenas ao começo da luta. 

A grande e feroz batalha terá início a partir de janeiro de 2003. '' 

Ademir Pinheiro Furtado. Belém IPA) 

' ' É impossível resolver o problema da fome no Brasil sem ir à sua raiz: reforma agrária já! '' 

Élio Bolsanello. São Paulo ISP) 
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O futuro não é 
uma coisa escondida na esquina. 

O futuro a gente constrói no presente. 
Paulo Freire. educador brasileiro 

Duas coisas indicam fraqueza: 
calar-se quando é preciso falar, 

e falar quando é preciso calar-se! 
Provérbio persa 

Há três coisas que nunca voltam atrás: 
a flecha lançada, a palavra pronunciada 

e a oportunidade perdida. 
Provérbio chinês 

Se você é capaz de sentir indignação contra 
qualquer injustiça cometida contra qualquer 

ser humano em qualquer parte do mundo, 
então somos companheiros(as). 

Che Guevara. revolucionário argentino 

Aprendemos a voar como pássaros 
e a nadar como peixes, mas não 

aprendemos a conviver como irmãos. 
Martin Luther King. ativista estadunidense 

Os analfabetos 

De mãos abanando 

Em meados do século 19, os primeiros imigrantes 
deviam trazer as ferramentas indispensáveis ao 

cultivo da terra, entre as quais eram importantes a foice 
e o machado, para a derrubada das matas. Dos colo
nos europeus, esperava-se que trouxessem também ga
linhas, porcos e vacas, bases de uma economia auto
sustentável. Manter, pois, as mãos ocupadas era sinal 
de disposição para o trabalho e ajuda mútua. O imi
grante - que no dizer do escritor Ambrose Bierce (1842-

1914) é um indivíduo mal informado, pois pensa que 
um país é melhor que o outro - , não poderia chegar 
de mãos abanando. 

Deonísio Silva. em De onde vêm as palavms 

A despeito de saber falar as línguas do mundo, não há a menor dúvi
da de que o antigo presidente dá de dez a zero no atual. Mas quando o 
assunto é a língua do povo brasileiro, o placar se inverte. Um exemplo 
indiscutível é a frase: "Eu estou com fome". Frase simples, que qual
quer um pode repetir. Mas só não é analfabeto quem entende o que diz. 
E há só uma maneira para entender: é sentir as mordidas da fome no 
estômago. Lula está tão preocupado em não ter colaboradores analfabe
tos que tomou uma iniciativa sem precedentes na história. Logo no iní
cio do seu governo, colocou seus ministros num avião e os levou are
giões do Nordeste e do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, para 
dar o primeiro passo no aprendizado da língua que 40 milhões de brasi
leiros, começando pelas crianças, repetem dia e noite: "Estou com fome!" 
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Eis o resultado dos sorteios realizados 
em dezembro entre os novos e antigos 
assinantes de SEM FRONTEIRAS: 

Categoria promotores de assinaturas: 
• Até 4 assinaturas enviadas 
1 º prêmio: Irmãs do Imaculado Coração 

de Maria, lpupiara (BA) 
2º prêmio: lris Barbosa, Cuiabá (Mn 
3º prêmio: Marcos Bispo Santos, 

ltabuna (BA) 

• A partir de 5 assinaturas 
Prêmio único:Maria Umbelina Mathias, 

Campinas (SP) 

Categoria novos assinantes: 
1 º prêmio: Joel ma Ferreira da Silva, 

ltabuna (BA) 
2º prêmio: Adriana Grulha Naudo, 

Goiânia (GO) 
3º prêmio: Zenilton Castilho, 

Rio das Ostras (RJ) 
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ANTENA BRASIL 

Orgulho nacional 
Exatos 84 % dos brasileiro e entem orgulho o d ua nacionalida

de, enquanto 66% con ideram o Bra il um bom paí para e viver de 
acordo com pe quisa divulgada pelo ln tituto Datafolha, em São Paulo. 
Segundo a sondagem feita com 14.559 brasileiro maiore de 16 anos, 
26% acreditam que o Bra il é uma nação regular para morar e 7%, que 
não é boa para se iver. Com uma margem de erro de 2%, o estudo acres
centou que apena 13% do bra ileiro entem vergonha de sua naciona
lidade. - Jornal Folha de S.Paulo 

Desigualdade racial 
O novo Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (Pnud), revela que os negros vivem em média 6 anos menos e têm renda 
média per capita 2,5 vezes inferior em relação aos brancos. Se a evolução dos números continuar 
no mesmo ritmo, serão necessários pelo menos 30 anos para acabar com a desigualdade racial. 
Mesmo com o aumento da expectativa de vida da população negra de quase o dobro da registrada 
para os brancos, a diferença continua acentuada: 65.7 contra 71 anos, respectivamente. 
A maior evolução conquistada por negros brasileiros entre 1991 e 2000 foi na educação: 
mais crianças e adolescentes negros estão nas salas de aula. O País é o 46° colocado no 
ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 173 nações. O IDH é baseado 
no cálculo de três indicadores: educação, renda e longevidade. - Jornal O Povo 
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Novo 
presidente 
O jornalista e escritor Eugênio Bucci (foto) 
assumiu no dia 2 de janeiro a presidência da 
Radiobrás por quatro anos. Na solenidade de 
posse, Eugênio afirmou que a agência de 
noticias terá um papel importante na comunica
ção do governo Lula e que o direito à informação 
estará acima de tudo. "Onde há miséria, não há 
cidadania, e onde há miséria de informação 
também não há cidadania", diz o articulista de 
SEM FRONTEIRAS e também colaborador do 
Jornal do Brasil e da Folha de S.Paulo, além de 
professor de Ética Jornalística da Faculdade 
Cásper Líbero. - Agincia Bmsi/ 

Indígenas em aumento 
Mais uma novidade do Censo 2000, promovido pelo Instituto Brasi

leiro de Geografia e Estatística (IBGE): a população indígena cresceu 10,8% 
ao ano, sendo a maior taxa de crescimento no país. Do Censo de 1991, 
quando os índios representavam 0 ,2%, para os números atuais , a popu
lação indígena dobrou para 0 ,4 % do total de brasileiros. Segundo o Con
selho Indigenista Missionário (Cimi) , esse crescimento pode ser visto 
como animador, mas a precariedade em que vivem os povos está refleti
da nos dados sobre o ensino. "Com relação à formação escolar de pessoas 
com 15 ou mais anos de idade, os indígenas aparecem com o maior índi
ce de analfabetismo (26 ,1 % )", diz a nota lançada pelo órgão ligado à 
Igreja católica. 

Pobres oficiais 
Dessa vez a fonte é o próprio governo 
que saiu. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica (IBGE), 54 milhões de 
brasileiros vivem em estado de pobreza, com 
rendimento inferior a meio salário mínimo 
(100 reais). Chegou-se a esse dado a partir 
de um estudo sobre desenvolvimento, 
população e pobreza no Brasil. Desse total. 
49 milhões vivem com até meio salário e 
5 milhões não têm nenhuma renda. 
A região mais miserável do país é a nordeste 
e a mais rica, a sudeste. Não é à toa que 
o novo presidente levou seus ministros para 
conhecerem de perto, e por trás dos números, 
quem passa fome no país. 

• A Rede Social de Justiça e Direitos 
Humanos publicou em dezembro o re
latório sobre Direitos Humanos no Bra
sil 2002. Com 290 páginas, ele é um 
dos poucos documentos disponíveis 
que refletem o panorama dos direitos 
humanos no país e inclui direitos ci
vis, políticos, econômicos, sociais, cul
turais e ambientais. 

A publicação já está disponível ao 
público e os pedidos podem ser feitos 
à editora Expressão Popular pelo te
lefone: (11) 3105-9500 ou pelo e-mail: 
vendas@expressaopopular.com. br 
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• Para comemorar seus 25 anos de es
trada, a gravadora Kuarup lançou o CD 
Cantoria Brasileira. A gravação foi fei
ta ao vivo em Poços de Caldas (MG) e 
Niterói (RJ). No palco, o primeiro time 
da chamada música de raiz, reunindo 
Xangai, Elomar, Pena Branca, Renato 
Teixeira, Teca Calazans, Oswaldinho 
do Acordeon, Paulo Sérgio Santos, en
tre outros. Em solos, duas , trios ou to
dos juntos, eles registraram 17 obras
primas deste universo que a crítica 
urbana classifica como regional. 
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• Habeas-Corpus: Do Latim, 'que tenha teu corpo". É uma garan
tia constitucional. Qualquer pe oa pode requ rê-lo graluitam nte 
para si e terceiros, visando impedir ou interromper uma pri ão 

cessar uma ação penal sem fundamento ou mesmo para garantir o dir ito de ir e vir. 
Como fazer: para pedir o habeas-corpus, ocê d e procurar um profi ional da 
área (um advogado), que entrará com o pedido na Ju tiça. E e um proc o muito 
rápido. devido à garantia do direito de liberdad do indi íduo. 

Sabe aquelas palavras ou expressões 
tão utilizadas pela imprensa e que você 

não tem a mínima idéia do que 
significam? Pois. a partir desta edição. 

SEM FRONTBRAS oferece esse 
bê-a-há do cidadão, criado para 

facilitar a compreensão 
desses famosos "palavrões". 

• Mandado de Segurança: É também uma garantia con titucional para proteção do 
direito individual, não amparado por habea -corpu , contra a ilegalidade ou abu
sos de poder seja qual for a autoridade que o cometa. Qualquer cidadão pode 
requerê-lo gratuitamente com o objeti o de conhecer ou corrigir informações a seu 
respeito que constem em arqui o e regi tro de órgão governamentais ou de cará
ter público. Como fazer: para pedir um mandado de egurança, você deve entrar em 
contato com um ad ogado que formulará a petição inicial do processo, dando en
trada da ação na Justiça. Tendo sido dada a entrada do pedido, o processo tem 15 
dias para ser concluído. 

O exemplo fica 
Ouase trinta anos de Brasil ajudando a Igreja 
católica a alargar seus horizontes e partilhar 
de suas riquezas com outras Igrejas mais 
pobres. Assim foi a atuação do sacerdote 
missionário italiano Giorgio Paleari (foto). 
que faleceu aos 52 anos de complicações 
causadas por leucemia, no dia 8 de dezembro, 
em Milão. Membro do Pontifício Instituto das 
Missões (Pime). Giorgio chegou ao Brasil 
em 1975 e, além de diretor do Centro de 
Animação Missionária Pime Missio em São 
Paulo. assumia o cargo de secretário-executivo 
do Conselho Missionário Nacional (Comina). 
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Mãos na mídia 
Pelo segundo ano consecutivo, os adolescentes baianos se encontra

ram para partilhar a experiência acumulada no projeto Com Jovem - Mí
dia, Educação e Cultura. O evento aconteceu em dezembro, em Salva
dor, e reuniu cerca de 2 mil pessoas, entre alunos de escolas das redes 
pública e particular, educadores e representantes de instituições do go
verno e da sociedade civil. De acordo com o projeto, a garotada difunde 
suas idéias em escolas , associações de bairro e entidades sociais, por 
meio de vídeos, histórias em quadrinhos, sites e ensaios fotográficos. O 
Com Jovem é promovido pela Cipó-Comunicação Interativa, Organiza
ção Não-Governamental baiana que utiliza as tecnologias da comunica
ção como material de ensino e estratégia de mobilização social. 

e----
Segundo Jogos Mundiais da Associação Abadá, em 1999: Luz e Corpo revela história e paixão pela capoeira 

Fotógrafo documenta projetos sociais de capoeiristas 
junto a escolas e comunidades pobres Juliana Rocha Barroso 

Pérola da cultura afro-brasilei
ra, a capoeira é vista como 
um tipo de luta para defesa 

pessoal, dança, esporte e arte po
pular. "É também um escudo que 
defende nossa cultura e a divulga 
dentro e fora do país", defende o 
fotógrafo paulista Roberto Bonomi, 
que pratica esse esporte desde 
1997. Ele lamenta, porém, que a ca
poeira ainda sofra preconceito. Pro
va disso é a falta de informação aca
dêmica e histórica sobre a luta. Nos 
últimos trinta anos , essa arte rea
pareceu no cenário brasileiro, em 
especial no Rio de Janeiro. Saiu da 
periferia em que estava confinada, 
conquistou os jovens da classe 
média e ganhou o mundo. É fre
qüente encontrar brasileiros ensi
nando capoeira nas principais ca
pitais da Europa, por exemplo. 

Numa tentativa de contribuir 
para colocar parte dessa história no 

papel, Roberto quer transformar em 
livro um trabalho de cinco anos fo
cado no tema. A obra Luz e Corpo 
pretende revelar um mundo desco
nhecido para muitos: os três Jogos 
Mundiais da Associação Abadá-Ca
poeira - entidade sem fins lucrati
vos com sede no Rio - e outros even
tos como em Nova Iorque. 

A Abadá é uma das maiores di
vulgadoras da cultura nacional por 
meio da capoeira, tanto no Brasil 
quanto no exterior. Realiza cursos, 
seminários, palestras e projetos 
sociais. Tem representação em to
dos os Estados brasileiros e em 25 
países, com um total de mais de 
30 mil associados. Mestre Bimba, 
patrono da Abadá, foi o primeiro 
capoeirista a receber uma autori
zação dos órgãos públicos para o 
funcionamento de uma academia 
oficial para a prática da luta. Ele 
revolucionou a concepção conser-

vadora que se tinha da capoeira e 
criou um estilo próprio. Já o presi
dente e fundador da Abadá, José 
Tadeu Carneiro Cardoso, o Mestre 
Camisa, aluno de mestre Bimba, é 
considerado um dos capoeiristas 
mais técnicos do mundo. É tam
bém um dos maiores defensores 
da profissionalização do capoei
rista e da adoção do ensino do es
porte nas escolas. 

Roberto anda em busca de pa
trocinadores para o livro, que traz 
textos de quem conhece bem o as
sunto, o professor Carlos Eugênio 
Líbano Soares. • 

Contato 
• Roberto Bonomi 
Tel.: (11) 3237.3256 

(11) 9559.6192 
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-OPINIAO 

A TV que nos 
deforma 

Eugênio Bucci 

Na noite de 5 de dezembro, 
uma quinta-feira no audi
tório do Colégio Equipe, 

em São Paulo, às margens do Pi
nheiros, que não são plácidas tal
vez sejam flácidas, ouviu-se um 
grito de independência. ão foi um 
grito heróico, mas quase: foi um 
grito de dignidade e altivez. Eu 
estava lá e vi. E ouvi. E testemu
nhei. Naquela noite, foi lançado 
um manifesto com um nome bem 
curioso (e muito apropriado): "Ma
nifesto Contra o Modo como a TV 
Retrata a 'Periferia' e seus Mora
dores". Tudo com letra maiúscula, 
mesmo, que a situação merece. 

Assinado por alunos do Colégio 
Equipe, que integram uma filial da 
Organização Não-Governamental 
Tver (dedicada ao acompanhamen
to crítico da televisão brasileira), e 
também por empreendedores so
ciais de alguns bairros pobres de 
São Paulo (Capão Redondo, Jardim 
Ângela, Jardim São Luís e Heliópo
lis), o manifesto repudia as condu
tas sensacionalistas e preconcei
tuosas da TV. Reproduzo, aqui, o 
parágrafo inicial do documento: 
"Repudiamos a veiculação de ima
gens da chamada periferia pela te
levisão como sendo um lugar vio
lento, onde só acontecem crimes, 
assassinatos, chacinas, tráfico de 
drogas etc." Segundo o documen
to, isso apenas aumenta "o medo, 
a desconfiança e o preconceito". 

O diagnóstico é correto. Alguém 
pode argumentar que, de fato, os 
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bairros mais 
pobres são 
escolhidos 
como escon
derijo por cri
minosos de vá
rias especialida
des. Isso é verda-
de. Mas, atenção, os 
criminosos que ali se 
escondem não o fazem 
porque o lugar seja 
propício para a prática 
do crime, mas porque ali não há a 
presença do poder público. Só por 
isso. A televisão, contudo, domi
nada que está pela linguagem ape
lativa do sensacionalismo, transfor
ma a violência em show e jamais 
consegue explicá-la. Sem que seus 
profissionais se dêem conta, a TV 
acaba aprofundando o preconcei
to. Os repórteres, tão submissos aos 
interesses dos mais ricos , não têm 
o menor respeito pela privacidade 
dos mais pobres. Preste atenção: 
você não verá as câmeras invadin
do uma mansão do mesmo modo 
que invadem os barracos das áreas 
carentes. Isso não é jornalismo. É 
puro preconceito de classe. 

Por isso, quando estudantes de 
um colégio particular e moradores 
de bairros pobres se juntam para 

IIIO SOUSA 

protestar contra a televisão, 
estamos diante de uma ótima notí
cia. Alguém se rebelou. Alguém 
disse: "Escute aqui, dona TV, a gen
te não é isso aí que você está mos
trando!". Coerentemente, o mani
festo exige que a violência a que 
todos estamos sujeitos não seja 
mais explorada como espetáculo. 
Enquanto continuar como está, a 
TV não nos forma nem nos infor
ma. Ela apenas nos deforma - a 
pretexto de nos retratar. 

Esse grito de independência 
precisa ser ouvido. Precisa apare
cer na TV. 

Nota da Redação: Devido a compromissos 
assumidos no governo federal - ele foi nomeado 

presidente da Radiobrás - o colunista se despede 
com este último artigo. A Eugênio Bucci 

nossos cordiais agradecimentos. 

Acessando o Real Internet Banking, você pode fazer pagamentos, transferências, 

verificar extratos e investimentos com toda a segurança, rapidez e privacidade 

necessária. Sem falar que você pode, também, personalizar a página inicial com 

as informações que achar mais relevantes. E como esse negócio de internet é 

fácil mesmo, basta um clique para você voltar a Fernando de Noronha. Ah, 

Noronha, isso que é vida. O Banco Real faz de tudo para facilitar a sua vida. 

Deixe o Real fazer parte da sua vida. Abra você também sua conta. 
Ligu 0800 770 2001, acesse www.bancoreal.com.br ou passe numa agência. 



Foi-se mais um Natal e uma 
entrada de ano novo. O ve
lho ficou para trás. Agora 

começa o tempo das cavalhadas 
nas terras das Alagoas. Em alguns 
lugares, o folguedo popular pode 
chegar a três dias. 

A cavalhada teve sua origem no 
século 8, quando o rei dos francos, 
Carlos Magno, com seus doze ca
valeiros, conseguiu conter o avan
ço dos sarracenos sobre o leste eu
ropeu. Desde então, a vitória do 
conquistador caiu na boca do povo 
e virou livro na Idade Média. ' a 
Espanha, ganhou uma encenação 
dramática, cujo objetivo era moti
var os exércitos cristãos que luta
vam nas Cruzadas. asciam assim 
as cavalhadas", explica o fotógra
fo Izan Petterle. 

Nos últimos cinco anos, esse 
gaúcho de Alegrete se dedicou ao 
projeto Cavalhadas e Cavaleiros, 
documentando os tradicionais ca
valeiros do país e as suas festas 
populares e religiosas. O projeto já 
está encerrado e deverá ser publi
cado este ano. Em suas andanças e 
pesquisas, Izan conversou com 
Deus e um mundo de especialis
tas em folclore, como a pesquisa
dora e professora de folclore Nio
mar de Souza Pereira. Segundo ela, 
autora de Cavalhadas no Brasil -
de cortejo a cavalo a lutas de Mou
ros e Cristãos (Escola de Folclore), 
as primeiras notícias da encenação 
em terras brasileiras são do padre 
Fernão Cardim, que descreveu um 
casamento de 1584. 

De acordo com Izan, inicial
mente as cavalhadas serviram 
como um instrumento de cateque
se dos colonizadores contra o pa
ganismo de povos indígenas e afri
canos. "Mas depois de andar pelo 
Brasil afora, do Amapá ao Rio 
Grande do Sul, percebi que as ca
valhadas superaram em muito esse 
estigma original." Elas traduzem 
heranças de Portugal, da Espanha 
e do norte da África, que foram 
adaptadas pelas culturas regionais 
brasileiras. "Uma festa medieval, 
plena de cores e alegria, como só 
mesmo o país do carnaval poderia 
perpetuar", diz o fotógrafo. 
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Ele testemunha que em ne
nhum Estado brasileiro ocorrem 
tantas cavalhadas quanto em Ala
goas, sobretudo durante o mês de 
janeiro. As cavalhadas neste Esta
do têm como característica princi
pal a corrida de argolas. Izan ex
plica: "Os cavaleiros sempre em 

número par, dividem-se em grupos 
que levam os nomes de encarna
dos e azuis. Cada um tem o seu 
'maquinador', uma espécie de lí
der. O 'maquinador' da direita é do 
cordão encarnado e denomina-se 
Roldão; e o da esquerda, do cordão 
azul, é chamado de Oliveiras. 

Texto Moisés Araújo e Ana Glafira fotos lzan Pettene 

Ambos usam lanças tentando tirar 
o maior número possível de argo
las que estão penduradas em cor
das colocadas entre duas traves. 
Depois da corrida, os cavaleiros 
rendem graças diante da capela ou 
da igreja". Alguns cavaleiros ofe
recem as argolinhas conquistadas 

às suas noivas, namoradas ou es
posas. O prêmio dos vencedores 
dos jogos são as prendas, longas 
faixas de pano colorido que são, 
depois, enroladas nos cavaleiros. 

Todo o evento é acompanhado 
por uma banda de pífanos que toca 
ritmos específicos para cada mo-

vimento do torneio. Os mais co
nhecidos são "a briga do cachorro 
com a onça" e o "esquenta mu
lher" . Entre as cavalhadas mais tra
dicionais, estão as das cidades de 
Pilar e Chã-Preta, retratadas nas 
imagens que ilustram este ensaio 
fotográfico. li> 
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Homenagem a Nossa 
Senhora, argolas e 

traves, prendas dos 
vencedores e oferta às 

companheiras: 
Alagoas é o Estado 

das cavalhadas, 
em janeiro 
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• Solução caseira 
A história de uma líder comunitária que transf armou a 
própria casa em sede de um projeto social voltado a crianças 
e adolescentes do bairro onde mora Texto Daniela Marques / Setor3 fotos Willians Valente 

Em 1995, um enorme depósi
to de lixo a céu aberto inco
modava os moradores do Jar

dim São Francisco, próximo à re
presa Guarapiranga, zona sul da 
capital paulista. Pelas ruas, crian
ças perambulavam sem opção de 
educação, cultura e lazer - outro 
aspecto negativo do bairro. A bai
xa qualidade de vida imposta à co
munidade levou a moradora Erly 
Rodrigues Silva, de 44 anos, a ar
regaçar as mangas. 
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A história dessa líder comuni
tária, fundadora e idealizadora da 
Associação Cultural e Recreativa 
Criança Feliz, é no mínimo curiosa. 
E revela até que ponto uma pessoa 
pode se doar a uma causa social. 

Na época, Erly, técnica de edifi
cações desempregada, conheceu 
José Avelino de Andrade, juiz de 
futebol da Federação Paulista, com 
quem começou a namorar. O novo 
relacionamento foi o grande motiva
dor de seus projetos. José já desen-

volvia trabalhos de integração entre 
crianças e esporte no lugar onde 
morava. "Me inspirei na iniciativa 
dele e decidi contribuir com meu 
bairro, que também passou a ser dele 
quando nos casamos", conta Erly. O 
casal teve a idéia de transformar o 
"lixão" numa Praça de Esportes. De
pois de muita conversa e idas e vin
das à Secretaria de Habitação do Mu
nicípio de São Paulo - órgão que fi
nanciou o projeto - , a praça final
mente saiu. Em duas semanas, já ha-

------ ~ ... ~ ......... .;.;.-=• "';;;._..::;;;:..;.=ªê:;;-;;.";;;.'".i,. ._ 

Setor 3 
Daniela Marques 

é repórter do Setor3 
(www.setor3.com .br), 
porta I do Serviço Na
cional de Aprendizagem 
Comercia l (Senac-SP) 

e parceiro de SEM FRONTEIRAS. O portal tem como principal objetivo 
democratizar informações e estimular a profissionalização do cha
mado Terceiro Setor, além de incluir organizações comunitárias na 
rede mundial de computadores e atrair o público para questões so
ciais e de cidadania. 

viam 400 crianças inscritas na Esco
linha de Futebol. A parte adminis
trativa era feita numa sala que ela 
alugou com recursos próprios. 

Com o tempo, o projeto foi cres
cendo e outras demandas surgiram. 
A pequena sala já não comportava 
o administrativo e nem tão pouco 
os novos projetos que estavam por 
vir. A falta de dinheiro para alugar 
um espaço maior fez com que Erly 
mudasse a sede da entidade para a 
sala de visita de sua casa. A partir 
daí, a ocupação dos outros cômo
dos foi só uma questão de tempo. 

A líder comunitária se diverte ao 
contar que no começo seus três fi
lhos queriam lhe "botar para fora 
de casa". Ela entendeu a posição de
les e acabou percebendo que era 
complicado viver daquela maneira. 
Tomada pelas atividades da asso
ciação, a casa estava sempre cheia 
de pessoas à procura de uma opor
tunidade. Segundo Erly, não havia 
outra alternativa: "Ou eu fazia essa 
loucura, ou desistia de tudo. Como 
já tinha muita gente envolvidas não 
dava mais pra voltar atrás". 

BRINQUEDOTECA - O que era para ser 
uma solução provisória acabou du
rando muitos anos. Somente em 
fevereiro do ano passado, a enti
dade conseguiu o terreno, o mate
rial de construção e a mão-de-obra 
para a nova sede. A desocupação 
de sua casa está sendo gradativa. 
"A cada sala que nós montamos, 
eu desocupo um cômodo da mi
nha casa." 

Hoje, 500 crian
ças e suas famí
lias são atendidas 
pela Criança Feliz. 
Além de esporte, 
dança e cursos de 
formação profissional, a associação 
promove algumas atividades de 
assistência social: distribuição de 
leite e cestas básicas, encami
nhamentos médicos, entre outras. 
Com o novo espaço, agora mais or
ganizado, Erly imagina o que pode 
ser feito daqui para frente. Brinque
dos e livros já estão sendo desen
caixotados e vão dar origem a uma 
brinquedoteca e biblioteca. A pa
daria artesanal também está para 
ser concluída. "A maior dificulda
de é financeira. Vontade e idéias 
nós temos ." 

A associação se mantém com 
uma verba anual de 24 mil reais, 
conta com 2 funcionários e cerca 
de 30 voluntários, como Marly Dal
va Mantovani. Ela é mãe de Rafael, 
que durante seis meses aprendeu 
noções de informática e gestão no 
Jovem Cidadão - curso realizado 
pela entidade em parceria com o 
Governo do Estado. "O desenvol
vimento dele foi sensacional. Ele 
era muito tímido e eu pensei que 
não fosse ficar, mas isso não foi 
problema. Essa maneira do gover
no trabalhar é uma forma de afas
tar nossos filhos das drogas, das 
ruas e dos maus elementos", conta 
Marly, que encontrou no volunta
riado a forma para agradecer a aju
da dada ao filho. 

Hoje, o projeto de maior desta
que na associação é o Beleza Cida
dania Criança Feliz. Erly explica 
que a idéia foi baseada numa ini
ciativa do Centro de Educação Co
munitária para o Trabalho, do Ser
viço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) de São Paulo . 
"Estávamos fazendo uma oficina 
sobre reaproveitamento de alimen
tos numa entidade do Jardim São 
Luís quando conhecemos o curso 
de auxiliar de cabeleireiro do Se
nac. Decidimos, então, que implan
taríamos a capacitação na Criança 
Feliz." O projeto foi viabilizado 
graças a uma parceria com o Go
verno do Estado e a Caritas Dio
cesana, que doaram equipamentos 
para o salão e financiaram a primei
ra turma. "Foi um sucesso. Agora 
nós vamos levar esse trabalho para 
a comunidade. Será um projeto vo
lante. O que precisamos é de uma 
parceria para bancar o salário da 
monitora e o material necessário 
para realização do curso." 

Contato 
• Associação Criança Feliz 
Rua Prof. Rubens 0scar Guell i, 7 
04918-280 Guarapiranga (SP) 
Tel.: (11)5891-7732 
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" V nham comigo n ta viagem 
at o coração da trevas, 
para ouvir v r o qu e t 

acont c ndo na úl lima grand 
fronteira.' É a im que a e crito
ra ingle a Binka Le Breton convi
da o leitor a entrar em Vidas rou
bada , a e cravidão moderna na 
Amazônia bra ileira (Edições 
Lo ola). 

au tora con egue desenhar 
uma tela r al fincada na moldura 
da sua e periência de um ano de 
arriscada investigação. Com rela
tos, documentos e depoimentos, 
numa linguagem acessível, ela faz 
ecoar o grito de sobreviventes 
como o cidadão Albertino, muti
lado ao tentar buscar sua liberda
de através da fuga. 

Para Binka, há uma relação de 
dependência peão, gato e grandes 
proprietários. O peão precisa do 
trabalho para obter o dinheiro, o 
gato tem o conhecimento local e o 
fazendeiro precisa de muita mão
de-obra para abrir novas pasta
gens, queimar mata, extrair carvão, 
borracha etc .. 

"O pior é quando os que con
tratam ficam com o poder absolu
to sobre os contratados. Vão pro
metendo um bom salário, num país 
de leite e mel. Vão pagar uma par
cela em avanço, e o peão cai logo 
na dependência. Organizam-se 
muitas festas, com muita bebida 
antes e durante os transportes, que 

• Longe 
da a orrta 

Escritora inglesa lança livro que comprova a existência 
de trabalho escravo em terras brasileiras Núbia Maria da Silva e Morten Gliemann 
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até acontecem por avião. Os con
tratados nem sabem onde estão. Na 
verdade, são deportados. Tarde 
demais vão descobrir que serão 
obrigados a fazer compras na loji
nha do gato ou do mandante da 
contratação. Trabalham semanas e 
meses no mato e pegam malária, 
perdem dias de trabalho virando 
mais devedores, obrigados ainda a 
comprar medicina cara", testemu
nha a escritora. 

VERGONHA MUNDIAL - "Foi a Comis
são Pastoral da Terra (CPT) que 
sugeriu que eu investigasse o as
sunto e que escrevesse o livro", 
conta ela, que está numa intensa 
maratona de divulgação da obra 
pelo país e pelo mundo. As versões 
inglesa e espanhola serão lançadas 
durante o Fórum Social Mundial, 
em Porto Alegre, neste mês de ja
neiro; e as francesa, italiana e ale
mã, por ocasião da Conferência In
ternacional do Trabalho, prevista 
para junho próximo em Genebra, 
na Suíça. 

"Tinha ouvido falar e lido so
bre a escravidão moderna no Bra
sil, mas não sabia se a informação 
era verdadeira ou não. A CPT, com 
o seu conhecimento local, garan
tiu a existência de trabalhadores 
escravizados na área fronteiriça 
entre Tocantins, Maranhão, Pará 
e Mato Grosso." Segundo a escri
tora e pesquisadora, a obra é uma 
tentativa de definir o problema pa
ra encontrar possíveis soluções. 

Binka lamenta que o fenômeno 
continue existindo, apesar de es
forços dos chamados "grupos mó
veis" do Ministério do Trabalho. O 
motivo: a impunidade. Muitas ve
zes são os homens da política que 
também são os grandes proprietá
rios e que têm amigos nos tribu
nais e na Polícia. 

Hoje, o trabalho escravo tem 
várias faces no mundo. Existe o 
trabalho forçado dos pequenos 
agricultores que caem em dívidas 
impagáveis, enganados por pro
messas. Na realidade, eles pagam 
caro a comida e a medicina dos 
fazendeiros ou dos gatos que es
tabelecem os contratos. 

"F. . . d. d " 1que1 10 1gna a 
A escritora inglesa Binka Le Breton veio 

ao Brasil pela primeira vez em 1984, acom
panhando o marido que trabalhava para o 
Banco Mundial no setor de desenvolvimento 
rural. Já viveu quatro anos na África, cinco 
na Índia e um na Indonésia. Suas áreas de 
interesse atualmente são: meio ambiente, 
a questão da terra e os direitos humanos. 
Já publicou cinco livros, sendo que o ante
rior foi Todos Sabiam, sobre padre Josimo 
Tavares, membro da CPT do Tocantins, as
sassinado em 1985. Desde 1989, mora 
numa fazenda no interior de Minas Gerais 
com o marido. Ali gerenciam o Centro de 
Pesquisas e Conservação lracambi 
(www.iracambi.com), que atua na conser
vação da Mata Atlântica. 

Porque veio para o Brasil? 
-A primeira vez, porque meu marido foi 

convidado para trabalhar em desenvolvi
mento rural na SUDENE. A segunda vez, por
que nós nos apaixonamos pelo Brasil e pen
samos em fazer um trabalho de desenvolvi
mento voltado às classes populares. 

O que a motivou escrever Vidas roubadas, a escravidão moderna na Amazônia brasileira? 
- Fui solicitada pela Comissão Pastoral da Terra depois que patrocinaram a tradu

ção do meu livro anterior, que tratou dos conflitos da terra e do assassinato do padre 
Josimo. Gostaram do meu estilo de escrever, e eu gostei da idéia de me aprofundar mais 
no campo de direitos humanos. 

Como a senhora apurou as informações para compor o livro? 
- Passei quatro meses estudando a documentação e de quatro a cinco meses no cam

po colhendo depoimentos. Foi um trabalho minucioso. 

De que forma essa experiência mexeu com a senhora? 
- Quando fui solicitada, mal acreditava que o trabalho escravo ainda existia. Apurar os 

fatos mexeu profundamente comigo, fiquei indignada e me converti cem por cento à causa! 

Isso acontece não só no Brasil, 
mas também em países como Ín
dia, Paquistão e Nepal. Existe ain
da a prostituição de mulheres, or
ganizada em grandes redes inter
nacionais. Um problema que vez 
por outra vem à tona na imprensa 
internacional. 

Dois jornalistas dinamarqueses , 
por exemplo, foram premiados re
centemente por terem desvendado 
a história de seqüestro e venda de 

mulheres da Europa oriental por 
traficantes albaneses, e mais tar
de obrigadas a "prestar serviços" 
para soldados da Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

A organização internacional 
Anti Slavery estima que no mun
do há por volta de 2 7 milhões de 
pessoas que vivem em situações de 
escravidão causada por endivida
mento, por venda de mão-de-obra 
infantil ou prostituição. • 
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Mensagem do bispo de São Félix do Araguaia, que em fevereiro 
completa 75 anos e deve renunciar, seguindo as normas da Igreja católica 

Passaram-se dois anos do novo 
século 21 e o mundo conti
nua cruel e solidário, injus

to e esperançado. Ainda há guerra 
e há império, e o império acaba de 
inventar a guerra preventiva. 

A fome, a pobreza, a corrupção 
e a violência têm aumentado; mas 
aumentaram também a consciên
cia, o protesto , a organização , a 
vontade explícita de mudança. 

Aquele selo místico, que Rah
ner (teólogo alemão Karl Rahner) 
profetizara para este novo século, 
aparece, sem dúvida, com muitos 
rostos, em confusão e em diálogo 
também. As religiões são cada vez 
mais pluralismo religioso, e have
rão de ser convivência e intercâm
bio. A fé se refrata em mil nomes e 
mil buscas e a fé convivida frater
nalmente será o grande suporte da 
esperança humana. 

Deus esta à vista. À vista está 
humanidade nova. 

Existe um crescente, incontro
lável , anseio de mudança. Em 
mensagens e fóruns e plataformas 
a consigna básica é: "Queremos 
outra coisa!" . Queremos um ou
tro Mundo , porque um outro 
mundo é possível , necessário e 
urgente. Um mundo uno , sem 
primeiros nem terceiros, sem im
périos e sem genocídios, sem lu
cros sanguinários e sem exclusões 
desesperantes. Queremos uma 
outra América, dizemos concre
tamente aqui : sem dominações e 
sem Alcas (Área de Livre Comér
cio das Américas), em fraterna 
união. Queremos uma outra Igre
ja também, sem "classes" , sem 
centralismos, sem rixas . 

No mundo essa vontade de mu
dança expressa-se no Fórum So
cial Mundial e nos fóruns regio
nais . Em Nossa América, a mu
dança mais significativa chama-se 
agora Lula, com projeção de espe
rança para todo o continente. Na 
Igreja as inquietudes estão conver
gindo na proposta de um proces-

so conciliar, que parecerá inopor
tuna a certos espíritos involucio
nistas , e que, entretanto, traduz 
mui eclesialmente a vontade de 
uma multidão de ser e de fazer 
uma outra Igreja: mais ao lado dos 
pobres do Reino, mais incultura
da, mais samaritana, mais corres
ponsável, mais fraterna. Não é 
nenhuma inoportunidade sonhar 
com o Concílio Vaticano III ou com 
o México I ou com um Bombai 
bem asiático ... 

A verdade é que estamos can
sados de dominação e de falta de 
transparência, nas diferentes es
feras públicas e nas secretas esfe
ras pessoais. Esse nosso mundo e 
esse nosso pequeno coração, tão 
maus aparentemente, carregam 
um profundo peso de boa vonta
de, de sede de Verdade, de fome 
de Vida e de Deus. Os signos dos 
tempos, apesar de tantos anti-sig
nos, são até luminosos, esperan
çadores. Como diz o provérbio se
fardita (um dos ramos do judaís
mo): "A hora mais escura é quan
do vai amanhecer". 

Na prelazia de São Félix do Ara
guaia, estamos também de 

mudança. Neste ano eu completo 
os 75 e, como é de rigor canônico , 
renuncio à mitra. Nos últimos me
ses tivemos um período bastante 
fecundo de "transição", com as as
sembléias regionais e a promulga
ção do manual - objetivo, atitudes, 
normas - , que é referencial e guia 
da nossa caminhada. 

Nessa hora e com essa breve cir
cular, quero agradecer, em nome de 
todo o povo da Prelazia e de toda a 
Equipe Pastoral, a solidariedade, a 
colaboração, a presença, gratuita e 
incondicional, de tantas amizades 
e instituições que vêm nos acompa
nhado e, possibilitando nossa mis
são e suas estruturas de serviço. Em 
primeiríssimo lugar, recordamos 
evidentemente os/as agentes de 
pastoral que aqui suportaram "o 

peso do dia e do calor", e me su
portaram a mim. A lista de agen
tes e de amizades é longa demais 
para citar nome por nome. Deus os 
tem todos escritos no Livro da 
Vida. Algumas amizades e entida
des vêm nos acompanhando des
de a primeira hora e sobretudo nos 
acompanharam nas horas da re
pressão e da incompreensão. Eu sei 
que nossas amizades e essas enti
dades continuarão sendo amizade, 
solidariedade, presença, para a 
Prelazia de São Félix do Araguaia. 

Pessoalmente, sinto-me como 
quem espera num ponto de 

ônibus, sem saber bem nem a hora 
nem o destino imediatos, sabendo, 
porém, que continuaremos em co
munhão a humilde viagem huma
na para a Casa paterna-maternal. 

O provérbio sefardita fala da luz 
do amanhecer; um provérbio uni
versal diz que na hora do ocaso 
nenhuma luz ofusca ... Faço meus 
nesta hora uns versos de El hom
bre de la Mancha, que me tradu
zem expressivamente: 

"Sonhar mais 
um sonho impossível. 
Lutar quando é fácil ceder. 
Vencer o inimigo invencível. 
Negar quando a regra é vender. 

Quantas guerras terei 
que vencer por um poço de paz! 
E amanhã, se esse chão 
que eu beijei 
for meu leito e perdão, 
vou saber que valeu delirar 
e morrer de paixão!". 

E que nessa hora, e em todas as 
horas, valha sobretudo a consigna 
que as Irmãzinhas de Jesus nos re
cordaram, celebrando na Prelazia 
seus 50 anos de presença no meio 
do povo Tapirapé: "Gritar o Evan
gelho com a vida". Não nos despe
dimos. Seguiremos unidos, na Paz 
militante do Reino. • 
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Vida, dignidade e esperança aos idosos. , 

E o apelo da Campanha da Fraternidade 
deste ano. A Casa do Caminho, em Minas 
Gerais, está fazendo sua parte 

emp 
Amanhecia em Araxá. Fazia 

frio como de costume nes
sa cidadezinha montanho

sa de Minas Gerais. Dona Luiza já 
fez o café, arrumou a casa e se pre
parava para sair em sua peregrina
ção diária, como de costume. 

-Acorda, Tadeu! Tá na hora de 
ajudar quem mais precisa, filho! 

O jovem despertava pensando 
nos velhinhos que recebiam a 
atenção de sua mãe todos os dias. 

Texto e fotos João Roberto Ripper or 
rátic a 
Com dona Luiza, o então estudan
te de Enfermagem não aprendeu 
só a tratar do corpo, mas também 
da alma dos doentes. 

Os diálogos com a mãe e as li
ções de vida estão frescos na me
mória de José Tadeu Silva, hoje com 
47 anos. Ele lembra bem desse tem
po em que ajudava também a dar 
banho e fazer os curativos. Traba
lho cem por cento voluntário. Após 
a morte de seus pais, ele radicali-

zou. Levou para casa dois velhinhos 
portadores de deficiência física. 
Não parou por aí. Acolheu mais 
dois, três, quatro ... Assim nasceu as 
Obras Assistenciais Casa do Cami
nho, em abril de 1980. 

No início, Tadeu usou suas pró
prias economias para sustentar o 
projeto. Depois, contou com ami
gos como Ernandir Carlos Pereira 
e Wanderlane Xavier, que ajudam 
a administrar a entidade. Com o 
apoio da população, a iniciativa foi 
crescendo. Atualmente abriga 244 
idosos, assistidos por 140 funcio
nários, entre médicos, enfermeiros 
e fisioterapeutas, que se revezam 
em três turnos, além de inúmeros 
voluntários. 

O projeto continua sobreviven
do das doações da comunidade, dos 
visitantes e simpatizantes. Do total 
de pacientes, 120 são credenciados 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
de onde sai a receita para a folha de 
pagamento dos funcionários. ~ 

Apoio e carinho das crianças em 
visita à casa do caminho 



IDOSOS: mitos e preconceitos 
• A inteligência diminui com a idade. Não diminui: haja vista a produção intelectual, 
artística, empresarial, social e religiosa de pessoas acima de 60, 70, 80 anos ou mais. 
• O idoso não aprende. Inverdade: as Universidades da Terceira Idade estão aí para 
provar do que os alunos idosos são capazes. Eles aprendem o que querem aprender, o que 

lhes interessa. 
• Idoso só convive com idoso. Errado: ele tem que conviver com outras faixas etárias, 
dar e receber experiências, afeto, emoções, num processo de relação com pessoas de 

outras gerações. 
• Velhice é doença. Inverdade: esquecemos que a doença atinge pessoas de todas as 
idades. Há idosos sadios física e mentalmente, ativos, participantes, que, embora com 
idade avançada, continuam atuando na economia e na filantropia, no social e no cultural. 
• O aposentado é mantido pelo governo. Inverdade: ele contribuiu durante trinta ou 
mais anos para a Previdência Social. Agora é a hora de obter retorno das contribuições 
feitas . Aposentadoria não é dádiva, é justiça. 

A Companhia Brasileira de Meta
l urgia e Mineração ajudou na 
construção dos 9.500 metros qua
drados de área. Tamb ém veio 
apoio da Prefeitura de Araxá, que 
doou uma área de 55.000 metros 
quadrados. Ali está sendo constru
ído o Parque Ecológico Flora e 
Fauna, que estará aberto ao públi
co e se propõe a ser um espaço de 
reflexão e educação ecológica e 
humanitária. 

Assim, a Casa do Caminh o se 
tornou sinônimo de carinho, poe-
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Do texto-base da Campanha da Fraternidade 2003 

sia e fraternidade . Certamente 
isso também explica porque, du
ran te 22 anos, nunca houve um 
caso de infecção hospitalar, mes
mo quando por 14 anos ela foi 
mantida apenas por voluntários . 
Algumas práticas muito simples 
marcam a diferença, como a lim
peza e o cuidado com os assisti
dos . Os velhin hos , por exemplo , 
só usam fraldõ es geriátricos em 
casos extremos e as roupas, inclu
sive de cama, são trocadas sem-
pre que necessário. ~ 

Fraternidade 
e idosos 

Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) , em 2000, o número 
de idosos no Brasil atingia cerca de 8,6% da popula
ção , o que equivale a 15 milhões de pessoas. Para os 
próximos vinte anos, a previsão é de que os brasilei
ros idosos serão 15% do total da população. 

O problema é que a longevidade no país não vem 
sendo acompanhada pela melhor qualidade de vida. 
Muito pelo contrário. Para os idosos , os serviços, pro
gramas sociais e de saúde são precários. "No modelo 
econômico neoliberal , que supervaloriza o lucro, o 
consumo, a eficiência, o idoso é considerado freqüen
temente um inútil, um peso para a sociedade" , ana
lisa o bispo Raymundo Damasceno, secretário-geral 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) , na apresentação do texto-base da Campa
nha da Fraternidade 2003. Como vem fazendo desde 
1964, a Igreja católica promove essa iniciativa du
rante a Quaresma - que vai da Quarta-feira de Cin
zas à Páscoa - para ajudar seus fiéis e as pessoas de 
boa vontade a refletir e assumir compromissos sobre 
determinados problemas. 

Este ano, o tema é: "Fraternidade e pessoas ido
sas" e o lema: "Vida, dignidade e esperança". Entre 
os objetivos da iniciativa, estão: "esclarecer sobre os 
preconceitos contra os idosos, presentes em nossa 
sociedade, atuar junto aos órgãos públicos para que 
haja iniciativas e programas oficiais voltados a quem 
está nessa fase da vida e despertar a solidariedade, 
reconhecer os direitos dos idosos e envolvê-los na 
luta para que esses direitos sejam respeitados". 

MARGINALIZAÇÃO - Segundo o texto-base, viver muito 
e bem é um direito do ser humano. Aliás, ter vida 
longa sempre foi uma aspiração da humanidade. "Po
rém, quando alcançada, passa a ser uma questão soci
al. A palavra velho traz consigo um conjunto imenso 
de conotações pejorativas. Numa sociedade que ido
latra a juventude, a beleza e a força física, ser velho 
significa estar envolvido em um universo de rejeição, 
preconceitos e exclusão. " 

Os bispos criticam o fato de que, nos últimos 
anos, a terceira idade foi reduzida a mera citação 

em discursos políticos 
com pouca prática efe
tiva. "No próprio con
texto social, no qual o 
idoso é vítima de discri
minações, ele passa 
também a se sentir acu
ado e, como conseqüên
cia, perde a iniciativa e 
a motivação." Para a 
CNBB , a sociedade co
loca o idoso na situação 
típica de marginaliza
ção social na medida 
em que ergue contra ele 
barreiras e atitudes de 
preconceito. "É grave a 
falta de consciência acerca do sofrimento pelo qual 
passam os idosos , e também a falta de recursos para 
solucionar os problemas." 

Os bispos também se posicionam politicamente. 
Criticam o fato de o aposentado ganhar menos que o 
suficiente para a sua sobrevivência. Afirmam que no 
Brasil "viver dos benefícios da aposentadoria é geral
mente dar de cara com a pobreza". E lançam um ape
lo ao governo recém-empossado: "É preciso um novo 
sistema previdenciário para que não se culpe os ido
sos pelos déficits da Previdência no Brasil". 

COMPROMISSO - O texto-base ainda oferece textos bí
blicos e documentos da própria Igreja para ajudar 
na reflexão sobre o tema. Na terceira parte, elenca 
uma série de possíveis ações como compromisso a 
serem assumidos pessoalmente e em grupos. Uma 
delas diz respeito à criação de fóruns de debate 
para acompanhar a implantação das políticas pú
blicas e a atuação de parlamentares e governantes 
em diversas esferas nas matérias relacionadas ao 
idoso. Os bispos alertam que não basta a cobran
ça. É preciso ir mais além, promovendo coopera
ção e intercâmbio entre as diversas iniciativas das 
entidades civis, Organizações Não-Governamen
tais e instituições religiosas. - Da Redação 
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Atenção e muito carinho aos 
244 idosos assistidos 
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Dona Maria Benta chega a viver histórias de faz de conta com sua boneca 

Outro exemplo da filosofia de 
trabalho da entidade vem de dona 
Eurides Conceição Valentim, de 
76 anos, que foi internada ali há 
18 anos, depois de sofrer dois der
rames. Desde então ela precisa de 
ajuda até para mudar de posição 
na cama. Fala com muita dificul
dade, mas durante todo esse tem
po nunca demonstrou revolta ou 
tristeza. Está sempre com um sor
riso nos lábios e busca palavras de 
otimismo para quem chega perto. 
Talvez sua alegria e fé expliquem 
porque até hoje nunca teve esca
ras pelo corpo; apesar de tanto 
tempo deitada. "Vivo muito feliz 
na nossa casa por causa de Deus, 
do Tadeu, que é tão bom, e por 
causa dessas pessoas carinhosas 
que cuidam de mim", afirma emo
cionada e agradecida. 

Dona Eurides tem como compa
nheiros poetas, escritores, pintores, 
ex-juiz de futebol e até casal de 
velhinhos namoradeiros. Uma de 
suas amigas é dona Maria Benta, 

que chega a viver histórias de faz 
de conta. Ela amamenta uma bo
neca várias vezes por dia, depois 
arruma a cama e se deita ao seu 
lado, segura sua mão como se tra
tasse da filha que nunca teve. 

De motivação espírita, a enti
dade mantém em seus projetos um 
espírito ecumênico. Os pacientes 
freqüentam cultos diferentes, pro
movidos por diversas lideranças 
religiosas. Nos cultos que dirige 
às quintas e aos sábados, Tadeu 
costuma concluir com o ensina
mento: "Deus é a garantia de tudo. 
Amor só é amor se praticado com 
alegria! ". 

Contato 
• Casa do Caminho 
Rua Rio Grande do Sul, 618 
38180-100 Araxá (MG) 
Tel.: (34)3662.5409 
Site: www.casacaminho.com.br 

RELIGIÃO 

D e 23 a 28 de janeiro, estarão reunidas, na Pon
tifícia Universidade Católica (PUC) de Porto 
Alegre mais de 50 mil pessoas, participantes 

do Fórum Social Mundial 2003. No mesmo período, 
em Davas, na Suíça, os ricos do mundo se encontra
rão no Fórum Econômico Mundial. Desde 1971, os 
patrocinadores do sistema capitalista reúnem-se em 
Davas, sempre no final de janeiro. Exceção foi no ano 
passado, quando o encontro ocorreu em Nova Iorque. 
Ali, trocam experiências, inquietações e projetos, que 
visam mercantilizar ainda mais as relações sociais e 
pessoais. Já o Fórum Social Mundial faz oposição ao 
da Suíça, congregando movimentos e pessoas que em
prestam sua voz aos que não têm voz. 

O Fórum Social Mundial é um novo espaço de re
flexão, debate e planejamento estratégico para todos 
que se contrapõem às políticas neoliberais impostas 
pelo Consenso de Washington através do Banco Mun
dial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), favo
recidas pela queda do Muro de Berlim e a hegemonia 
dos Estados Unidos. 

Em Porto Alegre, movimentos sociais, sindicatos, 
Organizações Não-Governamentais, entidades religio
sas e lideranças mundiais debaterão táticas e estraté
gias que visam assegurar os direitos dos pobres e de
bilitar as políticas de reajuste que beneficiam os cre
dores internacionais em detrimento da maioria da po
pulação. Não se pode admitir que o capital viole fron
teiras e soberanias nacionais. A globalização da soli-

dariedade exige que se articule uma imensa rede in
ternacional capaz de mobilizar quem é sensível aos 
direitos humanos e contrário às esquerdas. 

Nossos governos precisam estar cientes de que a opi
nião pública está atenta às medidas que tomam. Não 
basta atribuir tudo às pressões de fora e à conjuntura 
internacional desfavorável. Na verdade, há na Améri
ca Latina, com exceção de Cuba e Venezuela e, agora, o 
Brasil governado por Lula, uma cumplicidade interna 
com o receituário do FMI. Cabe à população exigir con
tas dessas medidas que salvam governos e afundam 
nações, condenando a população a um crescente esta
do de pobreza. Em nosso país, diz o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 54 milhões de pesso
as têm renda mensal inferior a 100 reais. 

Segundo o professor estadunidense Noam 
Chomsky, o Fórum Social Mundial "proporciona uma 
oportunidade sem precedentes para a união de forças 
populares dos mais diversos setores, nos países ricos e 

pobres, no sentido de desenvolver alternativas cons
trutivas em defesa da esmagadora maioria da popula
ção mundial, que sofre constantes agressões aos direi
tos humanos fundamentais". 

A vitória de Lula dará, sem dúvida, uma nova di
mensão ao 311 Fórum Social Mundial. Se ainda é so
nho "um outro mundo possível", é realidade que "um 
outro Brasil é possível". 

Frei Betto é escritor, autor de Alfabetto -Autobiografia Escolar(Ática). 
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Jovens discutem o funcionamento 
da Central de Oportunidades, que 

ajuda a encontrar emprego, tirar 
documentos e mapear o desemprego 

na região de São Mateus 

,..,,, 
ao 

Jovens da zona leste de São Paulo criam alternativa para conseguir 
trabalho e preparam-se para transformar a região onde moram 

Ana Lucia Pires 

Longe do glamour da Aveni
da Paulista e dos gramados 
do Parque Ibirapuera, no ex

tremo da Zona Leste de São Paulo 
existem bairros que não costumam 
aparecer nos cartões postais da ci
dade. São Mateus, Iguatemi e São 
Rafael são alguns exemplos emol
durados por favelas, cortiços, cór
regos a céu aberto, alto índice de 
violência e narcotráfico. 
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A pobreza desses lugares, po
rém, não foi capaz de influenciar a 
criatividade de seus jovens mora
dores. A prova disso está numa rua 
do Iguatemi, onde começa a funcio
nar a Central Jovem de Oportuni
dades e Geração de Renda. O pro
jeto, que promete transformar a 
vida da garotada do bairro e dos 
arredores, surgiu da parceria entre 
o Centro de Profissionalização de 

Adolescentes Padre José Bello dos 
Santos (CPA), a Fundação Abrinq 
pelos Direitos da Criança e o Insti
tuto Credicard. 

A idéia é construir uma ponte 
entre o jovem e o primeiro emprego, 
respeitando o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. "É preciso prever 
um programa de formação no pro
cesso de educação pelo trabalho", 
afirma Flariston Francisco da Sil-

va, mais conhecido como Dem, 
um dos que comanda os traba
lhos no CPA na Central. 

Segundo o presidente da 
Fundação Abrinq, Hélio Mattar, 
deve-se facilitar o acesso desses 
jovens ao que ele chama de re
des de oportunidades. "As for
mas tradicionais de busca de 
emprego nos jornais não possi
bilitam que os jovens sejam ab
sorvidos pelo mercado por cau
sa da lei que determina que as 
empresas contratem adolescen
tes na condição de aprendizes", 
alerta Mattar, referindo-se à Lei 
10.097, que só permite o traba
lho de jovens entre 14 e 16 anos 
nessa condição. 

A Central cadastra adoles
centes da região que tenham ou 
não cursado algum tipo de qua
lificação e que estejam em bus
ca de uma oportunidade. Opor
tunidade que nem sempre pre
cisa estar relacionada a traba
lho. Pode ser um curso, uma ofi
cina, um local para praticar es
portes ou conseguir uma orien
tação sobre como tirar carteira 
de trabalho , fazer currículo, entre 
outros. Ao mesmo tempo, a enti
dade também irá mapear as opor
tunidades que existem na região e 
disponibilizá-las aos garotos. 

EXEMPLO DE DDADANIA - O projeto sur
giu dentro do próprio CPA. "Vivía
mos com angústia porque forma
mos quase 300 jovens por ano e não 
tínhamos uma estrutura para colo
cá-los no mercado de trabalho", 
conta Dem. Os adolescentes tam
bém chegam a participar dos qua
dros do próprio projeto. Depois de 
receberem formação profissional, 
trinta trabalham como aprendizes 
meio período, quatro dias por se
mana e ganham uma bolsa de 100 
reais do Instituto Credicard. 

"É um incentivo para quando 
eu for à procura do primeiro em
prego. Vou me sentir mais prepa
rado para trabalhar lá fora", afir
ma Hugo Bernardino da Silva 
Neto, um garoto de 18 anos que 
atende na Central. Outros 57 jo
vens estão pesquisando a região 

Segundo Dem, o grande desafio 
é conseguir colocação para os 300 

jovens que saem todo ano dos 
cursos oferecidos pelo centro de 

capacitação profissional 

e pretendem mapear todos os ti
pos de oportunidades de trabalho 
e de geração de renda do lugar. 
Para isso, recebem uma bolsa de 
50 reais da Fundação Abrinq. 

A Central de Oportunidades 
espera atender mais de mil jovens 
por ano e quer ir mais além, aju
dando a formar novas lideranças . 
"O ideal é que eles sejam agentes 
da transformação social" , diz 
Dem. Natália dos Santos Viana é 
um exemplo. Tem 19 anos e já age 
como uma líder. Ela cursou com
putação gráfica no CPA e chegou 
a participar do Programa Jovem 
Cidadão, promovido pelo Gover
no do Estado de São Paulo. "Para 
esse programa, eu fui mais um 
número", desabafa a garota, que 
hoje integra a Central. Muito 
consciente de seu papel na comu
nidade , ela pretende seguir car-

reira no mundo das entidades 
civis. "Eu estou voltada para 
essa área do social, pois parti
cipo da Pastoral da Juventude 
aqui na minha comunidade", 
conta Natália. 

O Centro de Profissionaliza
ção de Adolescentes Padre José 
Bello dos Santos (CPA) foi cria
do em 1978. Antes se chamava 
Centro Profissional do Trabalha
dor (CPT). Os fundadores eram 
militantes da Pastoral Operária 
que queriam dividir seus conhe
cimentos com os demais traba
lhadores . Outro objetivo da en
tidade era conscientizar politi
camente as pessoas para atua
rem no movimento sindical, 
que surgia naquele momento. 

No início havia apenas um 
galpão com tornos mecânicos. 
Aos poucos, a escola comuni
tária foi sendo construída, sala 
por sala. Hoje, tem capacidade 
para abrigar 275 alunos dividi
dos em dois períodos. Foi em 
1994 que o CPT passou porre
formas e trocou de nome. A es
cola faz parte da Organização 

Não-Governamental Ação Comuni
tária Paroquial de São Gonçalo, 
entidade ligada à Igreja católica, 
que mantém mais outros sete cen
tros de qualificação profissional e 
uma creche na região. 

São oito os cursos oferecidos 
pelo CPA: mecânica geral, insta
lações elétricas de residências, 
eletroeletrônica, computação 
gráfica, escritório automatizado, 
suporte técnico em informática, 
desenho para a área de constru
ção civil e curso de formação 
para o Terceiro Setor. Eles têm 
duração de um ano e são desti
nados a jovens entre 15 e 18 
anos . Além das aulas técnicas , os 
alunos recebem noções de comu
nicação, matemática, educação 
social e ambiental. 

"Nossa missão é contribuir para 
que os adolescentes empobrecidos 
sejam sujeitos do seu processo de 
inclusão social e que ajudem a 
construir uma sociedade justa e 
solidária", afirma Dem. Os alunos 
agradecem. • 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

Acordo de paz 
As facções em conflito na República Democrática 

do Congo assinaram, na África do Sul, em meados 
de dezembro, um acordo de paz para colocar fim a 
uma guerra iniciada quatro anos antes, que envol
veu exércitos de seis países e matou 2 milhões de 
pessoas. Se mantido, o acordo significará um raro 
sucesso diplomático na África, onde os jornais vol
tam a destacar a violência devido à intensificação da 
guerra na Costa do Marfim, país considerado um dos 
mais estáveis do continente. O Congo, conhecido 
como Zaire até 1996, é, há vários anos, palco de vio
lentos conflitos. - Agência de notícias Reuters 

Nos altares 
O papa João Paulo li assinou em dezembro dois decretos que autorizam 
a beatificação da madre Teresa de Calcutá. O primeiro reconhece que a 
religiosa albanesa. falecida aos 87 anos. em 1997. que passou quase 
toda sua vida na Índia. possuiu as chamadas uvirtudes heróicas". 
O segundo diz ser autêntico um milagre atribuído a madre Teresa: a cura 
de um tumor no estômago de uma mulher indiana. Monika Besra. em 
1998. A cerimônia de beatificação deve ocorrer no dia 19 de outubro, 
em Roma. Um segundo milagre é necessário para que Madre Teresa seja 
considerada santa. Depois do pacifista Mahatrna Gandhi. a religiosa é 
considerada ua personalidade indiana mais ilustre", segundo uma 
pesquisa encomendada pela revista Outlook. 
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Padres pedófilos 
Em dezembro, o Vaticano aprovou medidas contra 

padre pedófilo . O ac rdot qu forem acusados 
de abu o e ual d criança erão levados ao tribu
nal. Ca o ejam condenado , não poderão mais exer
cer ua ati idade pa torai . A Igr ja católica resol-

eu criar a medida devido ao inúmeros casos de 
pedofilia en ol endo padr nos Estados Unidos. Há 
cerca de doi me e o cardeal de Bo ton, Bernard Law, 
renunciou ao eu cargo depoi de receber uma carta 
com 58 a sinatura de acerdotes que exigiam sua sa
ída. Cerca de 450 pessoas estão processando padres 
da diocese de Boston por abuso sexual. 

África plugada 
O Equador terá, pela primeira vez em 172 anos de vida republicana. 
uma mulher indígena como ministra. Nina Pacari foi nomeada ministra 
das Relações Exteriores do país no novo governo de Lucio Gutiérrez. 
Nina é deputada, ex-vice-presidente do parlamento e uma das 
fundadoras da Confederação de Nacio~alidades Indígenas do Equador 
(Conaie). Opositora à implantação da Area de Livre Comércio das 
Américas (Alca) e da presença de estadunidenses na base aérea de 
Manta. ela considera importante pensar em uma política migratória que 
signifique crescimento para o país. - Agência de notícias Aditai 

Brasilguaios barrados 
Uma proposta do governo paraguaio para a criação de uma área de 

segurança nacional nas divisas com o Brasil pode expulsar a maioria dos 
350 mil brasiguaios que possuem terras em uma faixa de 50 quilômetros 
da fronteira. O projeto, vedando o direito à propriedade a estrangeiros 
neste limite, foi aprovado no mês de outubro pela Câmara dos Deputa
dos do Paraguai e agora está sendo analisado pelo Senado. Respaldados 
pela decisão do Legislativo, grupos de campesinos (equivalentes aos sem
terra) já ameaçam ocupar as terras dos brasileiros. - Jornal Vai-Vem 

1 _, 

Dinheiro transgênico 
Apesar da União Européia impor uma das regulamentações mais restritivas aos transgênicos 
no mundo, o continente simplesmente ignora que seu dinheiro é impresso em algodão 
geneticamente modificado. As notas do euro são feitas de fibra de algodão e um dos principais 
fornecedores do Banco Central Europeu são os Estados Unidos, onde três quartos dessa cultura 
são transgênicos. O fato foi revelado por Klaus Ammann. da Universidade de B~ma. na Suíça. 
e Oliver Rautenberg. da empresa alemã BiolinX. que criaram uma nota alternativa de 20 euros. 
com um alerta de que contém algodão transgênico. Não há nenhuma indicação de que 
as notas possam fazer mal à saúde. - Jornal Ths Tims1 

Notícias de um novo mundo 
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O jornalista e escritor uruguaio analisa 
os reais motivos que estão levando os 
Estados Unidos à guerra contra o Iraque 

Eduardo Galeano 

Tempos de medo! O mundo 
vive num estado de terror e 
ele s disfarça: fala-s e de 

obra de Saddam Hussein, um ator 
já cansado de tanto atuar de inimi
go, ou de Osama Bin Laden, assus
tador profissional. 

Mas o verdadeiro autor do pâ
nico planetário se chama Mercado. 
Este senhor não tem nada a ver com 
o gostoso lugar do bairro aonde 
cada um vai em busca de frutas e 
verduras. É um todo-poderoso ter
rorista sem rosto , que está em to
das as partes como Deus, e acredi
ta ser, como Ele, eterno. Seus nu
merosos intérpretes anunciam: "O 
Mercado está nervoso", e adver
tem: "Não irritem o Mercado". 

Seu frondoso prontuário crimi
nal o faz temível. Tem passado a 

vida roubando comida, assassinan
do empregos , seqüestrando países 
e fabricando guerras. 

Para vender suas guerras, o Mer
cado semeia medo. E o medo cria 
o clima. A televisão se encarrega 
para que as torres de Nova Iorque 
voltem a ser derrubadas todos os 
dias. O que ficou do pânico do an
trax? Não somente uma investiga
ção oficial, que pouco ou nada ve
rificou sobre aquelas cartas mor
tais: também ficou um espetacular 
aumento do orçamento militar dos 
Estados Unidos. E os milhões que 
esse país destina à indústria da 
morte é um prato suculento. Ape
nas um mês e meio desses gastos 
bastaria para acabar com a miséria 
no mundo, se os números das Na
ções Unidas não mentem. 

Cada vez que o Mercado dá a or
dem, a luz vermelha do alarme pis
ca no "perigosímetro", a máquina 
que converte toda suspeita em evi
dência. As guerras preventivas ma
tam pelas dúvidas; não pelas pro
vas. Agora é a vez do Iraque. Outra 
vez esse castigado país está sendo 
condenado. Os mortos poderão 
compreender: o Iraque contém a 
segunda reserva mundial de petró
leo, justamente o que o Mercado 
precisa para garantir combustível 
para o desperdício da sociedade de 
consumo. Espelho , espelhinho, 
quem é o mais temido? As potên
cias imperiais monopolizam por 
direito natural as armas de destrui
ção em massa. Nos tempos da con
quista da América, enquanto nas
cia isso que agora chamamos de 
Mercado global, a catapora e a gri
pe mataram muito mais indígenas 
que a espada. A vitoriosa invasão 
européia teria muito que agradecer 
às bactérias e aos vírus. 

Séculos depois, esses aliados se 
converteram em armas de guerra, 
nas mãos das grandes potências. 
Muitos países armazenam arsenais 
biológicos. Há duas décadas, os Es
tados Unidos permitiram a Saddam 
Hussein lançar bombas de epidemi
as contra os curdos. Quando ele era 
mimado pelo Ocidente, os curdos 
eram os maus, porém essas armas 
bacteriológicas haviam sido fei 
tas com embriões comprados de 
uma empresa de Rockville, em 
Meryland, nos Estados Unidos. 

Em matéria militar, como em 
todo o resto, o Mercado prega a li
berdade, mas não gosta nem um 
pouquinho da competência. A ofer
ta se concentra nas mãos de pou
cos, em nome da segurança univer
sal. Saddam Hussein gera muito 
medo. Tremenda ameaça: o Iraque 
pode voltar a usar armas bacterio
lógicas e, mais grave ainda, pode
ria chegar a ter armas nucleares. A 
humanidade não pode permitir esse 
perigo, proclama o presidente do 
único país que usou armas nuclea
res para assassinar populações ci
vis. Ou teria sido o Iraque quem ex
terminou velhos, mulheres e crian
ças de Hiroshima e Nagasaki? • 
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poluição das 
rmas 

·E m meio ao incessante soar 
dos tambores de guerra con
tra o terrorismo, grupos ci

vis alertam sobre um tema pouco 
discutido: o impacto do arma
mentismo sobre o meio ambien
te. Em todo o mundo, os gastos 
militares chegam a 900 bilhões de 
dólares por ano, quantia seme
lhante ao que era gasto, em mé
dia, durante a Guerra Fria, segun
do cálculos da Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

Funcionários da ONU e Orga
nizações Não-Governamentais 
(ONGs) advertem que essas des
pesas particulares desviam recur
sos financeiros e humanos impor-
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tantes. Também causam destrui
ção ambiental e desequilíbrios 
econômicos e sociais. "Enquanto 
o desenvolvimento e a produção 
de armas de destruição em massa 
deixam pelo caminho pesadelos 
ambientais, seu uso na guerra po
deria comprometer as próprias 
bases da vida no planeta", obser
va Jayantha Dhanapala, encarrega
do da ONU para assuntos sobre 
desarmamento. 

O impacto do armamentismo 
não foi incluído na agenda dos che
fes de Estado e de governo que par
ticiparam da Cúpula Mundial so
bre Desenvolvimento Sustentável, 
na África do Sul, em meio a con-

Haider Rizvi 

denações dos ambientalistas. Em 
junho, durante a última rodada de 
negociações preparatórias para a 
Cúpula, realizada em Bali, na In
donésia, muitas ONGs propuseram 
que os governos se comprometes
sem a reduzir seus orçamentos mi
litares em pelo menos 5% durante 
cinco anos. Porém, a iniciativa caiu 
no vazio. "A produção de armas é 
um grave obstáculo para o desen
volvimento sustentável. Elas po
luem e ocupam recursos que po
deriam ser destinados ao desenvol
vimento", diz Pauline Cantwell, da 
organização Peace Action. 

Os pacifistas argumentam que 
um modo de contribuir para o de-

Feira de armas: em todo o mundo, 
os gastos militares chegam a 900 

bilhões de dólares por ano. 
Segundo Antônio Rangel, de 1989 

a 2000, Brasil exportou mais 
de um bilhão de dólares em 

armas para 107 países 

senvolvimento racional é deter o 
fluxo de armas das nações indus
triais para os países pobres, onde a 
maioria da população vive com 
menos de 1 dólar por dia. Entre 
1992 e 1999, o mundo em desen
volvimento comprou todo tipo de 
armamento por um valor superior 
a 200 bilhões de dólares, enquanto 
os Estados Unidos foram o princi- li> 



Comércio fechado 
Giuseppe Bizzarri 

"É a primeira vez que con eguimo informaçõe sobre e porta
ções de armas no Bra il" conta o ociólogo e jornalista Antônio 
Rangel Bandeira (foto). Ele e refere ao único estudo feito no país 
sobre comércio e e portaçõe de arma de fogo de uso individual -
importante pesquisa que abriu uma pequena janela neste sigiloso 
e fechado mundo. 

Antônio Rangel já foi tenente, vice-ministro e professor, além 
de refugiado político durante a ditadura militar. Atualmente é co
orden~dor do projeto Desarme na O G Viva Rio. "Conseguimos 
estas mformações de forma indireta, através do Ministério de In
dústria e Comércio do Brasil. A Alma (Armas leves, munições e 
acessórios) compõe um segmento importante das exportações in
dustriais do país. Uma indústria moderna, eficaz e agressiva", con
ta. De 1989 a 2000 , a Alma exportou mais de um bilhão de dólares 
em armas para 107 países. 

A pesquisa mostra o lucro em cima da dor humana. A Guerra 
do Golfo abriu grandes oportunidades às armas brasileiras. Na 
época, os grandes compradores foram Arábia Saudita e Qatar. A 
indústria nacional lucrou também com guerras civis em países afri
canos: Angola, Botswana, Suazilandia e Namíbia. Porém, os maio
res compradores de armamentos leves brasileiros continuam sen
do os Estados Unidos . 

"O governo brasileiro é muito avançado em relação aos proble
mas das armas, mas em relação à transparência, ele tem uma posi
ção muito negativa. Manter esse tipo de comércio numa condição 
de sigilo gera corrupção, uma vez que a população não tem como 
fiscalizar", explica o professor. 

O estudo do Desarme revela aspectos inéditos do tráfico de ar
mas: "Sempre se disse que as armas eram estrangeiras. Nada é mais 
mentiroso, pois 84% das armas apreendidas no Rio de Janeiro são 
brasileiras. Deste total , 73 % são armas pesadas e levam as marcas 
Taurus e Rossi . Elas existem e são geralmente trocadas por drogas 
nas fronteiras", denuncia Antônio Rangel. 

Só em termos de comparação, em 2000, 42 mil brasileiros foram 
vítimas de armas de fogo . Em seis anos de guerra no Vietnã, morre
ram 56 mil soldados estadunidenses. 
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pal forn dor d armas no últi
mo cin o ano , d acordo com o 
C ntro para a Informação sobr D -
fe a, do E tado Unido . Desd ja
n iro do ano pa ado, o mundo so
fr u 3 7 grand onflito armado . 

gundo Paulin a gu rra con
tra o t rrori mo, qu o E tados 
Unido lid ram d sd o at ntado 
d 11 d t mbro d 2001, colo
cou muito paí e sob pressão para 
que aum nt m seus orçamentos 
militar s. ' I o não vai ajudar a 

tabel cer uma agenda sobre de
nvolvim nto", diz a ativista. Es

tado grupo tremistas de todo 
o mundo possuem armas de des
truição em ma sa e vários países 
continuam desenvolvendo arma
mento nuclear, apesar dos compro
missos contrários . 

As seis potências atômicas do 
mundo possuem mais de 17 mil 
ogivas nucleares, 93% das quais 
pertencem aos Estados Unidos e à 
Rússia. A China conta com 400 
ogivas, a França com 348, enquan
to Israel e Grã-Bretanha, com 200 
cada um. Além disso, estima-se 
que a Índia possua mais de 30 ogi
vas nucleares e o Paquistão, mais 
de 40. Esses dados são do Instituto 
Internacional de Estudos sobre a 
Paz. Com sede em Solna, na Sué
cia, a entidade reúne informação 
sobre produção e exportação de 
armas . 

Entretanto, a corrida para gas
tar dinheiro vai além do armamen
to nuclear. Os Estados Unidos pla
nejam investir mais de 100 bilhões 
de dólares na pesquisa e desenvol
vimento do sistema nacional de 
defesa com mísseis. Enquanto isso, 
pelos dados da ONU, mais de 1 
bilhão de pessoas não têm acesso 
adequado a água potável e sanea
mento e mais de 3 milhões mor
rem por ano devido a enfermida
des ligadas ao consumo de água 
contaminada. 

Artigo produzido para o Terramérica. projeto 
de comunicação dos Programas das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e para 
o Desenvolvimento (Pnud), realizado pela 

Inter Press Service e distribuído pela 
Agência de Notícias Envolverde 

•I 

humanidade 
Igrejas iniciam campanha internacional 
sobre o comércio e os direitos humanos 

Da Redação 

No último Dia Internacional 
dos Direitos Humanos, 10 
de dezembro, uma r ed e 

mundial de Igrejas e organizações 
sociais iniciaram uma campanha 
por um comércio a serviço das pes
soas e não as pessoas a serviço do 

comércio. A campanha, que pre
tende se estender por três anos , 
vem sendo promovida pela Alian
ça Ecumênica de Ação Mundial 
(AEAM). Ela pressionará para que 
os direitos humanos, os problemas 
sociais e a defesa do meio ambien-

te sejam prioridades diante das 
políticas comerciais e financeiras 
decididas por instituições multi
laterais como a Organização Mun
dial do Comércio (OMC) e o Fun
do Monetário Internacional (FMI) . 

A Aliança é uma rede mundial 
da qual participam mais de 85 Igre
jas, assim como organismos de coo
peração para o desenvolvimento e 
organizações afins em todos os con
tinentes. Ela também integra o Con
selho Mundial de Igrejas (CMI), que 
reúne 342 Igrejas procedentes de 
mais de uma centena de países de 
todos os continentes e da maior 
parte das tradições cristãs. 

"O comércio mundial tanto pode 
ajudar como ser um obstáculo para 
a justiça, a paz e a sustentabilida
de", explica Musimbi Kanyoro , 
membro do Comitê da AEAM e se
cretária-geral da Associação Cristã 
Feminina Mundial. "Baseados nos 
princípios dos direitos humanos, 
impugnaremos a injustiça econômi
ca e mudaremos as regras do comér
cio. A idéia é propiciar a justiça 
entre os países e as comunidades, 
criar soluções alternativas e apoiar 
os que lutam contra a discrimina
ção por razões econômicas". 

Segundo Musimbi, a campanha 
"defenderá regras de comércio que 
reconheçam o direito à alimenta
ção, que garantam uma agricultu
ra sustentável e a segurança ali
mentar para todos e que promovam 
uma maior autonomia para os paí
ses em desenvolvimento; políticas 
e regras comerciais nacionais e 
mundiais que garantam a todos o 
acesso aos serviços essenciais, ba
seados nos princípios dos direitos 
humanos; e a regulamentação das 
empresas multinacionais para ga
rantir que contribuam para a erra
dicação da pobreza, a promoção 
dos direitos humanos e a proteção 
do meio ambiente". 

Para mais informações sobre a 
Aliança Ecumênica de Ação Mun
dial e a campanha sobre o comér
cio a serviço das pessoas , visite a 
página na internet dedicada ao as
sunto (www.e-alliance.ch). 

Com informações da agência de notícias Aditai 
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Rapto de crianças que de
pois, viram meninos-solda
dos, seqüestro de missioná

rios, morte de civis indefesos e 
destruição de vilarejos. É e sa a 
realidade em que vive a popula
ção no norte de Uganda país do 
centro-leste da África, no meio de 
um fogo cruzado envolvendo re
beldes do Exército de Resistência 
do Senhor (LRA) e as tropa mili
tares do governo. 

O conflito já chegou nas fron
teiras com o vizinho Sudão. Há um 
ano o Exército ugandês pôs em 
operação o plano denominado Pu
nho de Ferro, cujo objetivo é aca
bar com a seita inaugurada há quin
ze anos por Joseph Kony que e 
autoproclama profeta. O líder guer
rilheiro pretende derrubar do po
der o presidente Yoweri Museveni 
para instalar um regime fundamen
talista cristão no país. 

O Exército de Resistência do 
Senhor é o braço armado da seita 
Reestabelecimento dos Dez Manda
mentos de Deus, que ficou conhe
cida no mundo inteiro em 17 de 
março de 2000, quando mais de 200 
membros se suicidaram ateando 
fogo ao corpo, em uma igreja de 
Kanungu, uma pequena cidade de 
Uganda. A seita, que surgiu no nor
te do país, prega um Estado que siga 
a orientação dos dez mandamentos 
bíblicos, e quer tomar o poder à for
ça. Como resultado da guerra, cer
ca de 10 mil crianças foram seqües
tradas e centenas de pessoas aban
donaram suas casas, informam gru
pos de ajuda humanitária. 

Vem sendo freqüente também o 
assassinato e seqüestro de missio
nários que atuam na região. O mis
sionário comboniano Rafael de 
Bari, por exemplo, foi assassinado 
em 2001 durante um ataque dos 
rebeldes. No final de agosto de 
2002, três missionários combonia
nos, Tarcisio Pazzaglia, José Carlos 
Rodriguez Soto e Giulio Albanese 
se viram no meio de um tiroteio 
enquanto tentavam uma negocia
ção de paz entre as partes. 
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No norte de Uganda, a população se vê na 
linha de fogo entre os rebeldes do Exército de 
Resistência do Senhor, que pretendem chegar 
ao poder, e as tropas do governo Giovanni Battista Antonini 

Na entrevista que segue, padre 
Tarcisio lembra as horas de pânico 
que passou junto aos companheiros. 

Depois do 11 de setembro de 2001, o Exército 
de Resistência do Senhor foi incluído na lista dos 
movimentos terroristas. Oue efeito isso teve no 
seu líder Joseph Kony e em suas atividades do 
norte de Uganda? 

Tarcisio Pazzaglia - Joseph Kony, o 
chefe da LRA, está na lista dos ter
roristas procurados. Mas ele conti
nua morando no Sul do Sudão. 
Hoje, conta com o apoio do gover-

no sudanês e um exército formado 
também por 10 mil meninos-solda
dos e está decidido a derrubar o go
verno do presidente Museveni. 

Não há nenhum indício de esperança para um 
acordo de paz? 

- No dia 28 de junho, um dos 
chefes dos rebeldes , Tabuley, me 
escreveu uma carta bonita. Convi
dou-me a encontrá-lo onde e quan
do eu quisesse, para falar sobre 
como parar este derramamento de 
sangue e garantir a aplicação da 

anistia votada recentemente pelo 
parlamento ugandês. Dirigiu-se a 
mim porque não confia nem no 
Exército nem nos políticos. 

Por outro lado, o presidente 
ugandês continua repetindo que 
tudo está sob controle, mas na rea
lidade os rebeldes dominam parte 
do território, continuam a saquear 
e destruir. Quem paga a conta é o 
povo que mora em Namokora, Pa
tongo, Iceme e Alito, sinal de que 
a proteção do Exército é inexisten
te. Os soldados não estão motiva
dos. Quando os rebeldes chegam, 
muitas vezes eles fogem ou vão 
para outras regiões. 

Respondi a carta de Tabuley 
pedindo garantias e colocando al
gumas condições, como colocar um 
ponto final nas emboscadas, nos 
seqüestros, na disseminação de 
minas anti-homem e a liberação de 
um seminarista seqüestrado alguns 

Tarcisio Pazzaglia aponta marcas de tiros na casa onde mora, 
disparados por guerrilheiros, no norte do Uganda: acusado de ser inimigo 
do governo e amigo dos rebeldes 

dias antes. Ele me deu sua palavra 
de honra e eu aceitei encontrá-lo. 

De que maneira começou esse diálogo? 
- Faz tempo que a Igreja católi

ca e a Igreja protestante trabalham 
para começar um diálogo de paz. 
A minha iniciativa não era um fato 
isolado. Não agi sozinho. Informei 
as autoridades militares e pedi to
das as permissões para fazer acon
tecer o encontro. Depois do encon
tro, o arcebispo de Gulu, J.B. Oda
ma, contatou o presidente Muse
veni, que respondeu a Tabuley com 
uma carta muito dura, mas também 
aberta a um possível diálogo de 
paz. No entanto, ele impôs certas 
condições que os rebeldes não acei
taram. O fato é que para fazer sen
tir seu poder e superioridade no 
campo de batalha, os rebeldes es
tão multiplicando as emboscadas, 
tudo para chegar à mesa de nego
ciações não como derrotados que 
pedem perdão, mas em posição 
reforçada para fazer valer suas rei
vindicações. Eles continuam com 
os seqüestros de rapazes de 12 a 
15 anos. Se alguém foge, é morto 
junto com sua família. 

Dizem que os rebeldes o consideram um ami
go, isso é verdade? 

- Não é verdade que os rebel
des são meus amigos. Acontece 
que entre eles gozo de uma boa re
putação, confiam em mim e me 
pedem assistência. 

Numa dessas tentativas de di
álogo, fomos ao encontro de um 
grupo deles, em 28 de agosto. Éra
mos eu e os colegas José Carlos 
Rodriguez Soto e Giulio Albane
se. Tínhamos apenas começado a 
falar com um dos chefes, quando 
sentimos rajadas de metralhado
ra e explosão de granadas . Era 
uma ofensiva das tropas do gover
no. Nós nos estendemos no chão 
esperando não ser atingidos pe
las balas que chegavam de todo 
canto. Fiquei com muita raiva por 
constatar que fomos usados pelo 
Exército como isca para a arma
dilha. Depois, fomos presos, mal
tratados e liberados . Mas o qu e 
mais me feriu foi a atitude da 
imprensa local, que nos acusou 
de repassar armas e medicamen
tos aos rebeldes. Descreveram-nos 
como inimigos do governo e men
tirosos . • 
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A constante ameaça de um ataque 
ao Iraque e o conflito no Oriente Médio 
levam os Estados Unidos a se voltarem 
para o continente africano Angelo Turco 

Posta em movimento há me
ses para um eventual ataque 
contra o Iraque, a máquina 

de guerra dos Estado Unido e 
seus aliados pode a qualquer mo
mento entrar em ação. I o e não 
prevalecer o cenário recentemente 
previsto por Mohammed Sidi-Ah
med no jornal egípcio Al-Arham. 
de que pressões americanas con i
gam provocar uma revolta interna 
por parte dos militares que acham 
menos arriscado combater Saddam 
Hussein do que George W. Bush. 

Mas o que a África tem a er 
com tudo isso? A perspectiva de 
uma segunda guerra no Golfo ace
lerou uma dinâmica que já se ini
ciara após os atentados do 11 de 
Setembro. O elemento que mais 
salta aos olhos nesse jogo é certa
mente o petróleo. 

tes obretudo, da ig ria Arg lia e 
Angola. lém do mai , o peb.'ól o 
intere a à maior mpr a p tro
lífera americana , ntr a quai 
e tão a Ex:Yon Mobil e a h vron Te-

aco - amba em in gá el contato 
com o Congre o acional Iraquia
no, a federa ão do mo imento de 
opo ição a addam Hu ein. 

BASEMIUTAR - Um do objetivos da 
in e tida e taduniden e na África 
é elevar dentro de uns dez anos, a 
participação africana a 25% das 
importações americanas. Isso pelo 
fato dos países africanos, salvo a 
Argélia, não pertencerem à Orga
nização de Países Produtores e 
Exportadores de Petróleo (OPEP) e, 
portanto, não estarem sujeitos às 
políticas restritivas decretadas pelo 

o começo de setembro de 2002, 
no regresso de Joannesburgo, não 
escaparam a ninguém as visitas-re
lâmpago do secretário de estado 
Colin Powell a Angola e ao Gabão, 
uns dos mais importantes e "segu
ros" produtores de petróleo da Áfri
ca abaixo do Saara. Dias depois, 
Bush recebia em Washington nada 
menos que 11 chefes de Estados 
africanos. A pauta da conversa: in
vestimentos e ajuda financeira, luta 
contra a corrupção e a aids. O pre
sidente estadunidense deve ter pe
dido, naturalmente, contrapartidas 
energéticas. De fato, para os Esta
dos Unidos, que compram no exte
rior cerca de dois terços do que con
somem, o petróleo africano reves
te-se de grande importância, tanto 
no plano quantitativo quanto no 
estratégico. 

Secretário de Estado dos Estados Unidos (de cabelos brancos) 
em visita à Angola: petróleo mais barat o e seguro 

Estima-se que dos 8,5 milhões 
de barris que os Estados Unidos im
portam diariamente, a África, hoje, 
já fornece 1,3 milhões, provenien-
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cartel para manter o controle so
bre os preços do produto. 

É provável que o caminho mais 
certeiro para se chegar a isso seja, 
inicialmente, através do aumento 
da exploração nos países atualmen
te produtores, situados ao longo de 

todo o Golfo da Guiné, de Angola 
à Nigéria, passando pelo Congo
Brazzaville, Gabão e Camarões . 
Depois, reforçando as prospecções 
e a exploração sempre mais inten
siva das novas jazidas no Sudão, 
Chade e Guiné Equatorial. Este ú l-

timo registrou o aumento produti
vo mais espetacular nos últimos 
anos e, graças a esse tipo de negó
cio, n inguém mais se recorda que 
o comércio do ouro negro é con
trolado pelo grupo do presidente 
Teodoro Obiang Mbasogo, um di
tador n o poder há 23 anos . 

Esse é um dos elementos mais 
intrigantes do novo curso da polí
tica internacional do petróleo , que 
obrigará os países ricos a fechar 
os olhos aos mecanismos de cor-

rupção , às práticas repressivas e, 
aos atentados à democracia, que a 
comunidade internacional vinha 
denunciando ao longo dos anos 90 
como os grandes inimigos dos po
vos africanos. O envolvimento dos 
países africanos numa eventual se
gunda guerra do Golfo apresenta 
outros aspectos importantes. Um é 
de ordem militar e refere-se, antes 
de mais nada, à constituição de um 
comando regional aéreo e naval na 
região chamada de Chifre da Áfri-

ca, mais precisamente em Djibuti. 
Ali se encontra a terceira grande base 
militar que, depois do Afeganistão e 
do Qatar, deveria completar a sudo
este o cinturão de contenção de uma 
espécie de espaço do terror, aos 
olhos dos Estados Unidos. 

Uma segunda base prevista para 
São Tomé, no coração do Golfo da 
Guiné, deveria completar o dispo
sitivo militar americano, com a fi
nalidade de proteger os novos in
teresses em torno do petróleo. • 
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VIVÊNCIAS 

Um desejo de criança 
O mineiro Wellington Sousa conquista um sonho antigo: 
vai trabalhar na África como sacerdote missionário 

Texto e lotos Alcides Costa 

Aos 12 anos, em um encon
tro de catequese o mineiro 
Wellington Alves de Sousa 

ganhou um exemplar da revista 
SEM FRONTEIRAS. Ficou fascina
do com uma reportagem sobre o Su
dão, maior país africano, situado no 
centro-leste do continente. Mesmo 
sendo tão novo, decidiu que queria 
ir para lá como missionário. ão pen
sava ainda em trilhar o caminho do 
sacerdócio. O importante seria de
senvolver algum trabalho humani
tário em um país em pé de guerra. 

Suas idéias foram clareando ao 
mesmo tempo em que convivia com 
um grupo de padres da Congrega
ção dos Missionários Combonianos 
- os editores desta revista - que 
atuavam, na época, na paróquia Je
sus Operário, periferia de Conta
gem, na Grande Belo Horizonte. 
Não deu outra: Wellington decidiu 
entrar no instituto religioso. 

Dezoito anos depois de muitos 
encontros , cursos de Filosofia e 
Teologia e a vida no seminário, o 
jovem foi ordenado sacerdote. A 
cerimônia religiosa, que contou 
com centenas de pessoas, aconte
ceu em novembro passado na sua 
paróquia de origem. Para alegria do 
novo sacerdote, seus chefes o en
viaram para o Sudão, como sem
pre desejou. "Depois desses anos 
de preparação, percebi ainda mais 
que o Sudão é uma das realidades 
que desafiam nosso grupo hoje", 
diz, revelando as expectativas de 
ir trabalhar no país. "Vou tentar me 
colocar a serviço do povo de lá no 
que precisar." 
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Wellington com a família e em um momento de sua ordenação sacerdotal 

Wellington, ao contrário de mui
tas pessoas, não se preocupa com o 
fato de estar indo para uma região 
em conflito. "A tarefa do missioná
rio é mesmo ir onde mais precisam, 
e ele é sempre bem acolhido pelo 
povo. " Pesquisando, o jovem des
cobriu que só na cidade de São Pau
lo, num final de semana, morrem 
mais pessoas assassinadas do que 
em meses no Sudão. "A violência e 
outros problemas estão em todos os 
lugares. Quando a gente olha mais 
adiante, torna-se um dever ir para 
fora, porque é Jesus Cristo que nos 
envia como missionários." 

Afinal , qual a posição dos pais 
de Wellington diante de sua deci
são? Apoio total desde o começo, 
quando o garoto freqüentava as reu
niões promovidas pelos combonia
nos na paróquia. "Eles acham que 
os filhos têm que fazer aquilo que os 
façam felizes . Sempre apoiaram as 
opções que fiz com muita liberda
de, muita responsabilidade, mas com 
muito puxão de orelha também." 

Durante os anos de seminário, 
Wellington pôde participar de 
muitas experiências junto ao povo 
pobre e marginalizado. Passou dois 
meses na Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados 
(Apac), em ltaúna, interior de Mi
nas Gerais. Ali, aprendeu a convi
ver com os "recuperandos", como 
são chamados os detentos. 

Também experimentou na pele 
a dureza nos acampamentos dos 
sem-terra. Chegou a ocupar terras 
improdutivas e morar debaixo da 

lona preta. Outra experiência que 
lhe trouxe amadurecimento foi o 
fato de, durante os estudos de Teo
logia, ter morado fora do seminá
rio e vivido do próprio trabalho. 
"Essas experiências foram mos
trando que é possível uma forma
ção junto do povo e que é possível 
ser comboniano com esse espírito 
de estar ligado ao social, aos an
seios, às lutas populares e às ex
pectativas nesse mundo difícil em 
que vivemos", conta Wellington. 

Além disso, ele acompanhou as 
Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs) na periferia de São Paulo, 
os garotos em liberdade assistida e 
também os da Fundação Estadual
para o Bem Estar do Menor (Fe
bem). "Uma coisa é estudar Teolo
gia e morar no centro da cidade, sem 
ter um contato direto com o povo; 
outra é morar na periferia, com a 
criança que bate à sua porta a cada 
cinco minutos, pedindo comida ou 
outro tipo de ajuda", afirma. 

Wellington exalta característi
cas peculiares aos brasileiros que 
facilitam a vida do missionário em 
qualquer parte do mundo. "Temos 
um novo presidente que está nos 
dando o exemplo do diálogo. Ele 
está mostrando como deve ser o 
brasileiro: o homem do diálogo." 

Para ele, ser cristão é ter cons
ciência de que o mundo é, de fato , 
uma pequena aldeia e que "nela 
nós podemos estar em contato com 
outros povos, ajudando a nos hu
manizar mais, a ser mais respon
sáveis uns pelos outros". • 

Para informações sobre os Missionários Combonianos ou sobre vocação missionária, 
entre em contato com um dos seguintes endereços: 

Irmão Fábio e Padre José 
Missionários Combonianos 
Caixa Postal 040115 
29160-970 Serra (ES) 
Tel.: (27) 3228-4817 

Padre Alessandro 
Missionários Combonianos 
Caixa postal 2521 
88502-972 Lages(SC) 
Tel.: (49) 222-0223 

Padre José e Irmão Valentim 
Missionários Combonianos 
Caixa Postal 51 
78935-000 Cacoal (RO) 
Tel. (69) 441-2708 

Padre Gustavo 
Missionários Combonianos 
Av. Dom Severino 2667 
64051-200 Teresina (PI) 
Tel. (86) 232-4592 

Irmã Sílvia Piantoni 
Missionárias Combonianas 
Caixa Postal 9064 
80611-970 Curitiba (PR) 
Tel.: (41) 267-8282 

Bárbara Ludwig e Padre Luis 
Leigos Missionários Combonianos 
Rua Sete de Setembro, 52 
65010-120 São Luís (MA) 
Tels .: (98) 222-2648/ 235-1088 

Sem fronteiras - janeiro · fevereiro/200J 49 



1 

"' . 
1 ' 

vV 
Yv V 

50 Sem fronteiras - janeiro · fevereiro/2003 

HUMOR EM NOTÍCIA 

ALGUMA coi~ ESTA' 

vv 
V VV 

V 
V V 

) )J1, , 

i 
o 

i 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE , 

E ECONOMIA SOLIDARIA 

Valsas, memórias 
e roei~ and roll 
A história do tocador de pífano Alfredo Miranda, 
de 87 anos, é como a de tantos outros idosos 
no Brasil. Documentário para ajudar na reflexão 
sobre a Campanha da Fraternidade, cujo tema 
é "Fraternidade e pessoas idosas" e lema 
"Vida, dignidade e esperança". A iniciativa é 
promovida pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) . Duração: 20 min. 

TRÊS MULHERES, 
TRÊS HISTÓRIAS 

Conheça uma revolução silenciosa que está 
acontecendo no Grande Bom Jardim, 

um dos bairros mais pobres de Fortaleza, 
através da história de três lideranças populares. 

Elas desafiam a miséria e o preconceito, 
levando adiante a Agência de Desenvolvimento 

Local e Socioeconomia Solidária (Fundesol). 
Duração: 24 min. 



Promoção: Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados ~ --





PREPARE-SE PARA UM 
ENCONTRO COM MARIA 

Em 
GUJIOJU.UPE 
Vídeo em duas . 

partes. Na primeira: 

um filme de ficç ão conta 

a História -de Nossa 

Senhora de Guadalupe. 

Na Segunda: o renascer 
de um povo ... 

Em 
APJUIECIOA 
Este vídeo é um retrato 

vivo da devoção de nosso 

povo brasileiro à Nossa 

Senhora Aparecida. É uma 

oração feita de imagem, 

m úsica, cores, poesia e 

celebração ••• 

PROMOÇÃO VÁLIDA 
ATÉ 31 DE MAIO. 

Eni 
FJlf'IMA 
No ano de 1917, em 

Fátima - Portugal, 
aconteceram fatos 

que chamaram a 

atenção de todo o 
mundo ... 

Cantando o 
MAGIIIFICJlf' 
O Vídeo '"MAGNIFICAT'" 

procura mostrar a partici

pação das mulheres nas 

Comunidades, Igreja do 

Povo de Deus ••• 

~ COMPRE O PACOTE COM 
DESCONTO ESPECIAL 

~ PAGANDO 1$25,00 
EM CADA FITA 

R.Yerb Divino,691 Chac.Stº Antonio 
CER 04719-001 São Paulo - Capital 
Tel:.(011) 246.1867/ 548.5744 

SUMÁRIO 

13 Semana dos Povos Indígenas 
Índio não cabe no projeto 
lá de cima 

"Povos indigenas: resistência no 
neoliberalismo" é o tema da Semana dos 

Povos lndigenas de 1997 (14 a 19 de 
abri l). Novas ameaças pesam sobre os 

povos originários do Brasil, com a 
implantação do projeto neoliberal no pais. 

18 

Um olhar sobre o texto-base para a 
Semana, preparado pelo Cimi. 

Memória e resistência 
Morte e ressurreição de Canudos 

26 Guatemala 
Paz com Interrogações 

Uma guerra de mais de quatro décadas 
produziu 150 mil mortes e 50 mil 

desaparecidos no pais mais indígena da 
América Latina. Os acordos de paz de 
dezembro de 96 despertam alegria e 

esperança .. . , e também dúvidas. A paz 
exige mudanças de rumo na condução 

politica do pais. 

28 Peru 
O adeus de um homem bom 

33 Filipinas 
A bênção, meu Cristo Negro! 

A imagem foi levada do México para as 
Fi lipinas no século 17. Na festa do Cristo 

Negro de Quiapo, em janeiro, uma multidão 
incontável de filipinos se reúne para rezar, 
agradecer e pedir bênçãos. Festa popular, 

festa da religios idade das pessoas comuns . 
Vale tudo para ver e chegar perto da 

imagem. 

36 Sri Lanka 
Excomunhão anunciada 

40 Bíb lia 
Os amigos de Javé 
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Aldeia gu~rani do Morro 
da Saudade, em São Paulo: 

povos indígenas 
se mobilizam contra as 

novas formas de agressão. 

Jesus 
está vivo! 
Não, a morte não representa a última palavra! Se Cristo não 
tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã - ensina o apóstolo 
Paulo. Paix ão e morte podem fazer parte da história 
humana, mas a ressurreição, essa sim é que vale de verdade 
a pena ser celebrada, assumida, vivida. 

O projeto neoliberal do governo Fernando Henrique torna 
mais longo e penoso o Calvário dos indígenas do Brasil. 
Mas a reportagem de capa desta edição - Índio não cabe 
no projeto lá de cinia - é muito mais do que anúncio 
de pura desgraça . Afinal de contas, nunca como boje os 
povos indígenas se fizeram tão presentes, organizados e 
atuantes na história desta nação. Cobram, exigem, 
apontam caminhos. Querem viver. Querem ressuscitar. 

A morte provocada de Canudos, há cem anos, também não 
representa um ponto final. Violência e brutalidade podem 
ganhar uma batalha, mas não a guerra de dias e anos pela 
construção da paz e da justiça: Morte e ressurreição de 
Canudos. 

SEM FRONIEIRAS, ao celebrar os acordos de paz na 
Guatemala, contempla as dificuldades e desafios no caminho 
de transf armação das estruturas sociais desse país 
centro-americano: Paz com interrogações. A população 
indígena guatemalteca - maioria - , há séculos crucificada, 
ainda sofre, espera e trabalha pela ressurreição. 

A revista lembra de passagem a vida de luta e esperança 
do cardeal peruano Juan Landázuri Ricketts, falecido 
em janeiro, em O adeus de um homem bom. 
Nas Filipinas, o leitor acompanha a 'multidão na festa 
do Cristo Negro de Quiapo e pede, com o povo de lá, 
A bênção, meu Cristo Negro! 

Ainda na Ásia, a Excomunhão anunciada de um teólogo 
que, entre erros e acertos, tenta dialogar com um continente 
de poucos cristãos e muita sabedoria religiosa, de séculos 
e mais séculos. Cruz e sofrimento para uma teologia 
militante. Protestos e exigência de mudança de atitudes 
no exercício da autoridade. 

A página bíblica Os amigos de Javé encerra na esperança 
a edição deste mês: você também pode ser um deles, diz 
o salmista. 

Só resta desejar a todos os leitores e amigos uma Feliz 
Páscoa! Com fé na ressurreição. Com alegria. De braços 
dados com todos os homens e mulheres do mundo que 
Jazem da fé na ressurreição a razão superior do seu esforço 
para transformar este mundo. 
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Revista missionária 

Recebi o livro '·Pa o no 
diálogo", de Heitor Fri otti e 
"A alegria de e angelizar" de 
Enzo antângelo. enho agra
de er e parabenizar poi ão 
en aio que ajudam. Confio e 
faço voto de que também 

EM FRONTEIRA p a de 
novo r pr urada 
como boa re i ta mi ionária 
e pedalmente de anima ão 
nus ionãria como empre foi , 
me mo com um e tilo menos 
agre i o. - Dom Aldo Gerna 
- ão Mateu 

Elogios 

Parabén aos que fazem da· 
resistência a razão de viver. 
Manifesto aqui a minha alegria 
pela existência desta revista. 

a expectativa de um ano mais 
justo, avante SEM FRONTEI
RAS! - Walber Meirelles La
deira - Juiz de Fora/MG 

Gostamos muito de SEM 
FRONTEIRAS e experimenta
mos o bem que é realizado 
através dela. É a única revista 
que assinamos, pelo valor de 
seu conteúdo. - Irmã Letícia -
Conselheiro Lafaiete/ MG 

Pátria grande 

Parabéns a SEM FRONTEI
RAS pelo presente de Natal que 
nos ofereceu com a edição de 
dezembro/96. Principalmente 
pelas palavras do nosso profeta 
do Araguaia e da Pátria Grande, 
Pedro Casaldáliga. - Flávio 
Luís Alves - Barra Mansa/RJ 

Obrigada pelo capricho e 
esforço de produzir uma publi
cação conscientizadora, equili
brada e cada vez mais bonita. 
Que Deus mostre o melhor ca
minho para seu trabalho. 
Aniko Cser - São Paulo/SP 

CORREIO 

"Festa de adeus" 

Amazona . E tamo tri te , ma 
compreend mo e rezamo3 por 
ele. C rtamente, algun anos 
atrá , alguém teve que fazer 
e a "loucura" para que tivés e
mo o que temos em nossa co
munidade e em muitas outras. 
- Paróquia S. João Batista -
Belo Horizonte/ MG 

Saudades 

Irmã Sandra Berti, que esta
va a serviço do povo desta dio
cese, recolheu a tenda e foi 
armá-la em outro cantinho des
te imenso país. Lembramos 
com muita alegria o trabalho 
que realizou durante sua per
manência entre nós. Sempre ra
diante, dinânlica e muito entu
siasmada, revelou muito cari
nho para com a causa que 
abraçara. Estamos saudosos e 
lamentamos a sua transferên
cia. Entretanto, alegramo-nos 
por ela ter dado razões para 
sentirmos saudades de sua pes
soa. - Marcos José S. de Ma
galhães - Penedo/ AL 

Solidariedade 

Em solidariedade para com 
o povo cubano, que resiste há 
mais de trinta anos ao blo
queio econõnlico dos Estados 
Unidos, criamos a MediCuba
Suíça, uma associação que se 
dedica a romper esse embargo, 
atuando no campo da saúde. 
As iniciativas nascem sobretu
do de profissionais da área, 
mas já se estenderam também 
a outras pessoas e organiza-

ada em e solida-

m smo u alguém que vo ê 
onh e tiver inter sado em 

parti ipar d s a campanha de 
olidariedade e ajudar a fundar 

uma MediCuba~Brasil , entre 
em ontato conosco. - Sônia 
Jordi - Scheneegloggliweg, 52 
- 80 8 Zurique - Suíça . 
E-Ma il : cjordi@mail.logon.ch 
(Christian Jordi) 

Na biblioteca 

Agradeço a SEM FRONTEI
RAS por se dedicar a seus lei
tores e assinantes. Fiquei mui
to satisfeito em encontrar a re
vista na biblioteca de nlinha ci
dade, onde várias pessoas a 
lêem. O exemplar foi doado 
pelo assinante Adelmo Fausti
no, que ante me repassava a 
revista depois que lia. Hoje 
sou assinante, há mais de dois 
anos. A revista ajudou a dialo
gar sobre o tema da Campanha 
da Fraternidade deste ano, de 
como devemos entender esse 
assunto na comunidade. - Joa
quim Antônio de Faria 
Cândido Mota/SP 

Sugestões 

Gostaria de propor algu
mas matérias para SEM FRON
TEIRAS. Deveria falar mais so
bre o Brasil, mostrando as di
versas formas de organização e 
luta pela cidadania. Outro pon
to importante é o da ecologia e 
desenvolvimento, onde exis
tem inúmeros projetos que es
tão dando certo, conciliando 
progresso e respeito ao meio 
ambiente. É o caso da reserva 
extrativista "Chico Mendes", 
em Xapuri/ AC. - José Carlos 
P. da Silva - Santa Bárbara 
D'Oeste/SP 

cultura 

Arte da dupla visão 
Fascinado pelo mundo do invisível, ele entrou para a escola dos 

curandeiros tradicionais africanos. E acabou virando mestre. 

Emrnm: ERIC DE Rom 

C
orpo robusto, um espírito aberto e 
transparente, o padre jesuíta francês 
Eric de Rosny, 67 anos, não trans
nlite nem de longe a impressão de 
uma bandeirola que se deürn agitar 

pelo vento. Então como é que ele, que 
há quase quarenta anos se sente em casa 
na África, cedeu aos encantos dos "mes
tres da noite"? 

Em douala, a sua língua de adoção 
na República dos Camarões, eles são 
chamados nganga, curandeiros. Que 
ninguém jamais os chame de feiticeiros! 

Eric de Rosny é um apaixonado por 
tudo quanto possa unir povos e culturas. 
Por isso, entrou para a escola dos curan
deiro tradicionais da etnia douala. "Um 
desafio de todo tamanho", ele confessa, 
'·décadas antes do fenômeno hoje co
nhecido como inculturaçào." A crônica 

dessa experiência extraordinária virou 
assunto de um livro de enorme sucesso: 
"Les yeux de ma chevre" (Os olhos da 
nlinha cabra). 

Mas esse jesuíta singular tinha na ca
beça mais coisas para dizer. Num segun- · 
do livro, também apaixonante e talvez 
ainda mais inesperado, "La nuit, les yeux 
ouverts" (À noite, de olhos abertos), ele 
conta como, tendo sido iniciado na cul
tura douala, acabou se tornando mestre 
de iniciação, abrindo os olhos do anligo 
Nkongo, porque "não podia considerar 
como propriedade privada tudo o que 
havia recebido". O seu próprio mestre ti
nha falecido, sem transmitir a outros o 
seu poder. 

A entrevista a seguir foi concedida a 
Jean-Paul Guetny, da revista católica 
francesa "L'Actualité Religieuse". 
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No seu primeiro livro, o set1ho1· 
conta q11e o seu itinerário de vida 
é meio extravaga11te ... 

Eric de Rosny - Eu diria singular, 
não e:irtravagante. Entrei para a Compa
nhia de Jesus em 1949 com a e perança 
de ir para a China, mas as portas esta
vam fechada . Os uperiores respeitaram 
o meu desejo de ser nus ionário. Em 
1957, com 27 anos, destinaram-me ao 
colégio Libermann, em Douala, no oe te 
da República dos Camarões. 

Voltei à França, em seguida. para o 
curso de teologia. Também e tive em 
Abidjan, a capital da Co ta do Marfim. 
como diretor do Instituto Africano para 
o Desenvolvimento Econômíco e o
cial (!nades). Porém, com toda inceri
dade, posso garantir que o meu cora
ção está aqui, no Camarões, há qua e 
quarenta anos. 

Poderia ter vivido fechado 1zos 
círculos católicos. Entretanto, optoll 
por entrar no mundo das tradições 
africanas. Por quê? 

- Foi o desejo de compreender me
lhor os meus alunos. aquele tempo. eu 
ensinava inglês e sofria por não saber 
nada do mundo de onde eles vinham. 
Tive que esperar treze anos para apren
der uma língua local. 

Um dia, encontrei uma daquelas pes
soas a quem chamam erroneamente de 
feiticeiro. Na realidade, tratava-se de um 
antifeiticeiro. Era um curandeiro, um 
nganga. Na matriz lingüística ur-bantu, a 
raiz nga tem o sentido de cura, e não 
apenas em termos médicos. É uma pala
vra quase sagrada. 

Diante daquele nganga, o desejo de 
conhecer melhor os meus estudantes de
sembocou num outro desejo: o do en
contro, pura e simplesmente. Havia den
tro de mim, se assim posso dizer, uma 
espécie de fascínio pelo paganismo. 

Encontrou Din, um nganga Que 
tipo de pessoa ele era? 

- Fui encontrá-lo, uma tarde, na casa 
dele. Estava curando uma pessoa. Enten
di imediatamente que, para os nganga, 
o ser humano é constituído de um cor
po visível e de um invisível, de uma 
energia vital que, às vezes, abandona a 
sua moradia. 

Na época, Din tinha 50 anos. Era um 
homem próximo ao fim. Sim, porque a 
arte do nganga faz morrer cedo. Man
tém a pessoa num estado constante de 
tensão, de agressividade, de luta. É ne
cessário combater os que querem a mor
te do seu paciente. 
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Din era um per ona
gem comple..xo, um dan
çarino extraordinário. 
Tinha a beleza de um 
brilho eh·agem. Era um 
homem duro. que se 
embriagaYa por necessi
dade, que era obtigado 
a e drogar durante a 
longa e difícei e ões 
de cura. Era cri tào e 
polígamo. 

Até nào muito tem
po atrá . pelo meno .lté 
o Concílio \ "aticano II. o 
11ga 11ga era rejeitado 
pela Igreja, que o con i
derava ba tiào da reli
gião tradicional. Pior: 
era identificado com o 
feiti eira. O que aconte
ce. porém, é que o 
11ga11ga pa a a vida in
teira tentando arrancar 
a pe oas das garra do 
feiticeiro. 

Como distinguir 
11m feiticeiro de mn 
nganga? 

- Para mim, o feiti
ceiro é um anti nganga. 
Ele se esconde, não 
quer que as suas ações 
sejam vistas, trabalha 
durante a noite. É mal
vado. O nganga, ao 
contrário, tem a sua casa 
e todo mundo pode en
contrá-lo. Ele abre a por
ta a todos, rechaçando, 
evidentemente, os que 

"Um terço dos evangelhos fala 
de curas, embora a salvação trazida 

por Jesus seja mais ampla. 
Entretanto, acho bom, depois de 

ter falado tanto de salvação 
e pouco de cura, 

restabelecer o equilíbrio.,,, 

considera feiticeiros. Além disso, para se 
tornar nganga, faz-se necessário um lon
go período de aprendizagem. Fala-se em 
sete anos de formação, mas o número 7, 
nos Camarões, tem urna função simbóli
ca: representa um tempo muito longo. O 
mestre destila o seu saber gota a gota. 

Din lhe "abriu os olhos". Qual 
o verdadeiro significado dessa 
expressão? 

- Segundo a visão africana, uma 
criança nasce com quatro olhos: dois es
tão- abertos e dois, fechados. No mo
mento da morte, os olhos fechados 
substituem os outros dois olhos. É um 

, modo muito profundo de expressar a 
realidade. As sociedades africanas não 
falam de morte, e sim de passagem. A 
passagem do mundo dos antepassados 
ao mundo dos viventes, e vice-versa. 

Se uma criança nasce com os quatro 
olhos abertos, vive como se estivesse 
ainda no mundo dos antepassados . Os 
pais se assustam, porque o filho tem vi
sões. É preciso levá-lo a um especialista, 
para que feche os olhos místicos, diga
mos assim, até o momento da morte. 

Em todo caso, à parte essas exce
ções, a sociedade precisa de videntes, 
sentinelas, guardiões, protetores. Precisa 
de gente capaz de captar os pensamen
tos assassinos que as pessoas nutrem 
umas para com as outras. 

O que significa ver, para os nganga? 
- É difícil responder. Quando pratico 

a arte dessa dupla visão com as pessoas 
que chegam para me confiar os seus so
frimentos, me ocorre o seguinte: de re
pente, percebo uma imagem que não 
tem a ver com a pessoa que está diante 

de inim. É como um piscar de olhos, 
como uma advertência. Não é preciso 
atribuir a essa espécie de flashes maior 
importância do que merecem. 

Todos nós, guardado no nosso mun
do interior, possuímos um tesouro incrí
vel de imagens, um tesouro tantas vezes 
inexplorado. Alguns de nós recebemos 
do grupo a incumbência de abrir, diga
mos assim, as comportas para permitir à 
corrente que escorra. 

Pessoalmente, considero-me discípu
lo de duas escolas. A dos nganga tradi
cionais, eu freqüentei como adulto. Mas 
eu tinha os olhos abertos também quan
do, como religioso jovem, o nosso padre 
mestre nos ensinava a visualizar o Evan
gelho, segundo o método de Santo Iná
cio. É o que o nosso fundador chama de 
"visão imaginativa". Redescobri esse tipo 
de oração graças às pessoas que vêm me 
encontrar. Aprendi a liberar o meu olhar. 

No seu último livro, o senhor 
explica que é mais llm ngambi que 

um nganga Pode esclarecer isso 
melhor? 

- O ngambi é um adivinho, o que 
faz a diagnose. Depois, manda o pacien
te ao nganga para a cura. Há os que 
possuem os dois poderes. Eu, não. 

Qual é mesmo o poder do nganga? 
- Trata-se de algo recebido. Ne

nhum nganga dirá que tomou a deci
são de ser nganga. São os outros que 
decidem por ele. Mas é preciso que 
essa decisão seja ratificada por um sinal 
religioso, normalmente uma visão. Pre
firo falar de sinal sagrado. De resto, tem 
o fato de que a sociedade inteira neces
sita de médicos. Com certeza, para se 
curar, os africanos não tiveram que es
perar pela chegada dos europeus com 
os seus hospitais. 

Os nganga fazem uso de plantas 
tradicionais. Há quem acha que es
ses remédios não valem nada ... 

- Na minha visão, os remédios ex
traídos das plantas têm uma 
eficácia de 50 por cento. O 
resto depende dos ritos. Um 
grupo de especialistas da tra
dição, do qual faço parte, re
colheu durante quinze anos 
as receitas dos nganga. Con
seguimos identificar 405 
plantas e raízes que possuem 
valor medicinal. Sozinhas ou 
combinadas, são úteis para 
algo em torno de 2.500 pres
cricões médicas. 

A medicina tradicional 
africana não é de um efeito 
imediato, como a dos hospi
tais. É mais complexa. Ajuda 
o corpo a se defender. 

O senhor escrevell qHe 
Douala é t1tna cidade co11-
sumida pelo desejo incu
rável de curar ... 

"O povo africano tem a capacidade 
de viver o momento presente, 

aconteça o que acontecer. 

- Todas as religiões tradi
cionais africanas possuem 
um caráter terapêutico. Tam
bém Jesus curou muita gen
te. Um terço dos evangelhos 
fala de curas. O episódio da 
mulher que sofria de perda 
contúma de sangue (Me 5,23-
34) sempre me seduziu. No 
momento em que ela toca 
Cristo, ele "percebe que uma 
força tinha saído dele". 

Sabe esquecer por um instante 
a miséria para dar uma 

saudável risada. É isso que 
o salva da depressão.,,, 

Jesus, porém, quando se 
dá conta de que as pessoas 
querem transformá-lo num 

mero curandeiro, foge para as monta
nhas, atravessa o lago para rezar ao Pai. 
A salvação trazida por Jesus abraça uma 
realidade muito mais ampla que a sim
ples cura da doença. Entretanto, consi
dero uma boa coisa, depois de ter fala
do tanto de salvação e · pouco de cura, 
restabelecer o equilíbrio. 

Ninguém jamais o reprovou 
por essa aproximação com o 
"paganismo"? 

- Tenho sido prudente para não cho
car os cristãos mais idosos, formados de 
acordo com um catecismo mais rigoro
so. Sempre fiz tudo com prévia autoriza
ção do meu superior provincial, calcu
lando os riscos, os possíveis escândalos, 
os perigos. 

No momento da iniciação de Nkon
go, eu me perguntei: "Qual a dose cor
reta do suco que devo lhe jogar nos 
olhos'". Fiz eu mesmo a experiência, de 
forma a sentir o mesmo que senti duran
te a minha iniciação. Isso não me impe
diu de pegar uma forte conjuntivite. 
Imagine se eu tivesse cegado um pai de 
sete filhos! No final deu tudo certo. 
Nkongo é hoje um nganga. Jamais lhe 
perguntei se ele "vê". São coisas que não 
se perguntam. 

O senhor tem se irritado freqüen
temente diante das pessoas que in
sistem em apresentar de maneira 
pessimista a realidade africana. O 
célebre livro de René Dumont diz 
que "A África negra começou mal". O 
se11hor não concorda? 

- Começou mal politicamente. Co
meçou mal econonlicamente. Mas o 
povo africano continua estranhamente 
sadio e surpreendentemente tolerante . A 
sua força reside na capacidade de viver 
o momento presente, aconteça o que 
acontecer. 

Alguém chega para dizer que o pai 
está morre não morre. Ou que o filho foi 
expulso da escola porque não tinha di
nheiro para os exames. Conta tudo, e, 
não passam mais de três minutos, já dá 
uma bela de uma risada. 

É isso que caracteriza os africanos e 
os salva da depressão: a capacidade de 
esquecer por um momento a nliséria 
para dar uma saudável risada, para pas
sar um minuto de alegria com os ami
gos, com a ajuda de uma cerveja, uma 
castanha, uma fruta. 

Nunca vi nada de semelhante nas 
sociedades ocidentais, onde o sofri
mento parece que obedece a um 
programa.• 
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Remédio 
chamado amor 
Carinho e solidariedade no trabalho com crianças 

portadoras do vírus da Aids na Etiópia. 

O 
Centro lefiker Sutota, criado em 1991 , não passa de uma casa 
muito simples, com um jardim verde e florido, num bairro de 
Adis Abeba, a capital da Etiópia. O nome vem do amárico, a lín
gua oficial , e quer dizer "dom de amor". 
Ali se respira um ar de ternura e, sobretudo, de compromisso. É 

preciso vencer o medo e o preconceito que pesam sobre os portadores 
do HIV, o vírus da Aids. São cinqüenta as crianças atendidas. 

VIDA NORMAL- O principal objetivo do centro é ajudar as crianças a le
var uma vida normal. Quatro religiosas da congregação de Madre Teresa 
de Calcutá, mais algumas voluntárias etíopes, estão à frente do trabalho. 

Os meninos e meninas vivem e crescem num ambiente semelhante 
ao de uma família etíope numerosa. Recebem amor e carinho.durante 
o tempo de vida que lhes resta, com muitos jogos e brincadeiras, cân
ticos, danças e estudo. 

"O isolamento constitui um dos piores castigos para uma criança · 
com Aids", diz Irmã Niarica, coordenadora do lefiker Sutota. "É impor
tante que ela leve uma vida igual à das outras crianças, sem ser tratada 
como doente." Controle médico constante e uma rica alimentação ten
tam prolongar ao máximo a vida das crianças. 

Em Adis Abeba, poucos conhecem o trabalho do centro. Também 
porque as Irmãs querem evitar que as crianças se tornem um caso na 
imprensa ou na boca do povo. Gostariam, sim, que houvesse maior 
compreensão. Que as pessoas trocassem o preconceito pelo carinho e 
participassem mais do projeto. 

MuITo AMOR - Na breve entrevista a seguir, Irmã Niarica responde às 
perguntas do repórter, o padre Giovanni Antonini , da Comboni Press: 

lefiker Sutota (= Dom de'arnor) . Por que escolheram esse nome para o centro? 
- Porque define bem a finalidade do nosso trabalho. Enquanto não 

for encontrado um remédio eficaz contra a Aids, essas crianças estarão 
condenadas a morrer. Procuramos oferecer a elas o que mais conta e 
ajuda a levar uma vida com naturalidade: amor, muito amor. 

Corno as crianças vêm parar aqui? 
- São todas órfãs e não têm ninguém que tome conta delas. A maio

ria foi rejeitada pelos orfanatos da cidade. Os nomes delas foram corta
dos das listas de adoção, assim que um exame médico identificou a 
presença do vírus da Aids. O nosso centro se tornou a única porta aber
ta para elas. A gente virou a família delas, o mundo delas. 

Qual a idade dessas crianças? 
- Algumas vêm diretamente da maternidade para cá, mas a maioria 

tem entre 7 e 12 anos. 

Elas sabem que estão doentes? 
- Não, ninguém fala de doença por aqui. Até mesmo a transferên-
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eia do orfanato para o centro ocorre de maneira natural, sem traumas. 
Além do ambiente familiar, procuramos proporcionar muita atenção, 
afeto, amor e ternura. 

As crianças também freqüentam a escola. Recebem aulas no centro 
mesmo, com professores preparados para a tarefa e programas espe
ciais, de acordo com a situação e a capacidade de concentração de cada 
uma delas. 

"Fllttos E FILHAS" - Que esperança de vida vocês oferecem para essas crianças? 
- É difícil responder, mas há meninos e meninas que já chegaram à 

idade de l 2 anos. Infelizmente, são exceções, porque a morte em geral 
chega antes. 

Como as autoridades locais vêem o lefiker Sutota? 
- Há um certo reconhecimento e admiração pelo trabalho que faze

mos. Recentemente, recebemos a visita da mulher do chefe de Estado, 
que se mostrou muito interessada. Ela afirmou que se trata da melhor 
iniciativa em favor das vítimas da Aids no país. Prometeu apoio, que 
ainda estamos esperando. 

A nossa maior preocupação é com a importação 
e compra de medicamentos. Se 
isso fosse facilitado, tería-~ 
mos mais condições dei , 
cuidar do bem-estar e 
da felicidade desses 
nossos filhos e fi- .... -..;~ ,.-,n:w --.,,.,,.., 
lhas, que continuam .. ... 
morrendo inocen- ' 
tese muito jovens. 

DIA MUNDIAL 

DE ORAÇÃO 

PELAS VOCAÇÕES 

(20 DE ABRIL) 

"É sobretudo a vós, 
jovens, que eu gostaria 
de me dirigir agora: 
Cristo precisa de vós 
para realizar o seu 
projeto de salvação! 
Cristo precisa da 
vossa juventude 
e do vosso generoso 
entusiasmo para 
anunciar o Evangelho! 
Respondei a esse apelo, 
entregando a vossa 
vida a Ele e aos irmãos. 
Entregai-vos a Cristo, 
e Ele não irá desiludir 
os vossos desejos 
e os vossos projetos, 
mas haverá de 
enchê-los de sentido 
e de alegria. " 

Da Mensagem 
do papa João Paulo li 

Outdoor do Vicariato da Comunicação em São Paulo: 
protestos da Embaixada da Indonésia. 

(: Tiijiii,Leste 

Embaixador indonésio 
desaprova campanha 

C
omo parte de uma campanha 
nacional de solidariedade 
com o Timor Leste - ex-co

lônia portuguesa invadida pela 
Indonésia em 1975 - , o Vicaria
to da Comunicação da Arqui
diocese de São Paulo, em de
zembro, espalhou outdoors pela 
cidade, com os dizeres: "Timor · 
Leste: este país quer ser livre". 

A Embaixada da Indonésia 
no Brasil protestou, em carta 
endereçada ao Vicariato, ane
xando "material informativo so
bre a real situação do Timor 
Leste" e lamentando o fato de 
que, "em um país democrático, 
não houve nenhuma consulta 
anterior ao fato, para que os 
dois lados da questão pudessem 
se expressar". 

Democracia não é o forte da 
Indonésia do ditador Suharto. 
Os 21 anos de invasão do Timor 
já custaram a morte de 310 mil 
pessoas, o que representa cerca 
de 44% da população do país. 

TIMOR LESTE 

Notícias veiculadas pela 
agência Ecclesia, de Portugal, 
dão conta de que a capital timo
rense, Dili, "cheira a sangue, a 
mentira e a hlpocrisia". 

O Gabinente de Imprensa da 
Companhia de Jesus informa 
que "a decomposição de corpos, 
dentro de sacos" e "os apelos de 
mães que choram sem que nin
guém as ajude" são imagens co
tidianas de um ambiente em que 
se notam, por todos os lados, a 
polícia secreta, a polícia armada 
e os carros do exército invasor. 

O regime indonésio também 
não gostou nada da atribuição 
do Prêmio Nobel da Paz de 96 a 
dois timorenses: Carlos Xiine
nes Belo, bispo de Dili, e José 
Ramos-Horta, representante do 
líder máximo da resistência, 
Xanana Gusmão, que está preso 
na Indonésia desde novembro 
de 92. Uma campanha interna
cional, até agora sem efeito, 
exige a sua libertação. 

( ./) Sim, eu quero ver este país livre! 

P
articipe você também da campanha pela libertação do líder timorense Xanana Gusmão 
(conhecido como "o Nélson Mandela do Timor") e pela autodeterminação do Timor Leste. 
• Não compre produtos fabricados na Indonésia. 
• Escreva ao presidente Fernando Henrique Cardoso (Palácio do Planalto - Praça dos Três 

Poderes - Brasília/DF), pedindo que o Brasil apóie com decisão a causa do Timor Leste. 
• Escreva ao líder Xanana Gusmão (L.P Cipinang - Jalan Raya Bekasi - Jakarta Timur -

INDONÉSIA), manifestando-lhe solidariedade. Nota: pode ser em português, língua que é fa
lada no Timor Leste. 

• Informe-se: Clamor por Timor - Rua Haddock Lobo, 7370, apto. 42 - 07474-002 São 
Paulo -SP. 

CAVALO 
DE TRÓIA 

São os dias quentes do 
debate sobre a reelei
ção. Quando este meu 

desabafo chegar aos leito
res, talvez tudo tenha vol
tado à temperatura nor
mal. Mas desabafo é de
sabafo. Não se importa. 
com prazos. 

Sou velho e vivido, e 
digo francamente: sinto 
compaixão de Fernando 
Henrique. Acompanhei a 
trajetória dele. Tive admi
ração. Alimentei esperan
ça. Passei pela decepção. 
Agora, sinto compaixão. 

Ele foi perdendo, pe
daço por pedaço, a perso
nalidade que todos pensa
vam que tivesse e que, tal
vez, tivesse de verdade. 
Virou a -alegria dos antigos 
adversários. Virou cavalo 
de Tróia, para entrar nas 
fileiras das massas que 
acreditam em cavalos e 
não sabem o que foi o ca
valo de Tróia. 

Alguém poderia adivi
nhar que, no ventre desse 
cavalo, estavam escondi
dos os inimigos, e que o 
grande inimigo de hoje é o 
neoliberalismo? 

Como foi possível tan
ta mudança em FHC? Pa
rece pesadelo. 

Mas não há mistério. 
Ele mesmo explicou, no 
início de sua corrida ao 
Planalto: "Para ganhar, 
vale tudo". 

Desde sempre o orgu
lho fez perder a cabeça 
de gente de bem. 

O debate continua. 
Mas, para mim, não há 
surpresa. O homem será 
reeleito. E já está em 
campanha ... 

O POVO GOSTA 
TANTO DE CAVALOS, E 

NÃO ADIANTA EXPLICAR 
A HISTÓRIA DO 

CAVALO DE TRÓIA! 



Sapatos do 
presidente 

FREI Brno 

O 
governo FHC completa 
dois anos de costas para 
o social. Na campanha 

presidencial, FHC prometeu 
mundos e fundos. Disse que 
defenderia a Petrobrás (ci
tou inclusive o empenho de 
seus antepassados na defesa 
do monopólio estatal) e que 
não mudaria a Constituição 
para reeleger-se. "Esqueçam 
o que eu disse", deve argu
mentar hoje. Os mundos 
quedaram como miragens 
no deserto brasiliense e, os 
fundos, o gato comeu. Ou 
os ratos, os anões que vira
ram gigantes às custas do 
orçamento federal. 

Não fica bem um soció
logo no poder ignorar as 
questões sociais. Assim, 
para salvar as aparências, 
criou-se o programa Co
munidade Solidária, inau
gurado com direito a trom
betas, artistas e, inclusive, 
a participação de Betinho. 
Em pouco tempo, a comu
nidade ficou solitária. Beti
nho, Renato Aragão e ou
tros escafederam-se,, antes 
de serem contamina- M 
dos pelo vírus da ~ 
cooptação. 
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O governo alega que 
está repleto de boas inten
ções. A culpa é do Congres
so, lerdo e esquivo na hora 
de aprovar os projetos. 
Ledo engano. Tivesse von
tade política, o governo 
priorizaria o social com o 
mesmo empenho com que 
socorre bancos falidos. Ou 
iria à TV cone/amar-no à 
mobilização nacional con
tra aqueles que, no Parla
mento, repre entam apenas 
os próprios intere se . A na
ção não derrubou o Collor 
sem um gesto de violência? 

Henfil perdeu o encanto 
por FHC no dia em que 
percebeu que os sapatos do 
sociólogo tinham solas li
sas, como de quem só pisa 
carpetes e tapetes. a ob
servação humorada trans
parece a crítica contunden
te: este governo, como 
aquele outro, não suporta o 
cheiro do povo. O Brasil 
real (não o do Real) - das 
crianças de rua, dos sem
terra, dos desempregados, 
das favelas, das mães que 
perdem bebês por descaso 
do sistema de saúde - fica 
muito distante do Palácio 
do Planalto. 

Gostaria que os institu
tos de pesquisa fossem até 
os alagados, as palafitas, os 
morros, as vilas e as perife
rias, e repetissem as mes
mas perguntas que fazem 
pelo telefone. Ouviriam, 
com certeza, como respos
ta, a pergunta do menino 
cearense que agonizava por 
subnutrição, diante do con
solo da mãe que lhe assegu
rava a vida eterna: "Mãe, 
no céu tem pão ?". 

Frei Betto é escritor, autor de 
Alucinado som de tuba (Editora 
Ática), entre outros livros. 

PRtM1O OA PAZ - Pedro Casal
dáliga, bispo de São Félix do Ara
guaia/MT, recebeu da Associação 
das Nações Unidas na Espanha,. 
em fevereiro, o Prêmio pela Paz, 
que já foi entregue a personalida
des como Mikhail Gorbachov e a 
entidades como Justiça e Paz e 
Médicos Sem Fronteiras. O prê
mio fo i recebido por familiares de 
Casaldáliga, pois o bispo, que é 
espanhol, não pôde comparecer 
ao ato. Agradeceu, porém, aos 
doadores e enviou uma mensa
gem em vídeo. - CNBB 

MAIS PRtM1O - A Fundação Rei 
Balduíno, da Bélgica, conferiu ao 
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) o Prêmio 
Internacional de Desenvolvimento 
Rei Balduíno. Representantes da 
entidade estiveram no Brasil, em 
janeiro, para explicar os motivos 
da escolha. A cerimônia oficial de 
entrega aconteceu na Bélgica, em 
março, com a presença de três re
presentantes do MST. 

PRtMIO DE NOVO - A Pastoral da 
Criança concorre neste ano a dois 
prêmios internacionais: o "Prêmio 
Humanitário 1977", concedido 
pelo Lions Clube Internacional, e o 
"Conrad N. Hilton Humanitarian 
Prize", da Fundação Conrad Hil
ton. Os dois prêmios são entre
gues anualmente a entidades be
neficentes que se destacam por 
seu trabalho em favor dos excluí
dos. O sucesso do trabalho da 
Pastoral da Criança em todo o 
Brasil, sobretudo na redução da 
mortalidade infantil , atravessa 

fronteiras. Países da África estão 
interessados. A experiência brasi
leira já começou a ser implantada 
em Angola. - CNBB 

Novo M1LtN1O - A revista "Fa
mília Cristã" quer preparar o seu 
público-leitor para a chegada do 
terceiro milênio. De 1997 a 1999, 
suplementos gratuitos e auto-en
cadernáveis serão encartados nas 
edições mensais da revista, abor
dando temas ligados a Jesus Cris
to (97), ao Espírito Santo (98) e a 
Deus Pai (99), em sintonia com as 
diretrizes do papa João Paulo 11 , 
em sua Carta Apostólica "Advento 
do Terceiro Milênio", e com a 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil. Uma introdução à leitu
ra da bíblia e outros assuntos 
completam o quadro de propostas 
do projeto, intitulado "A caminho 
do novo milênio". 

ROMARIA DA TERRA - A Comis
são Pastoral da Terra (CPT) do 
Ceará já definiu o tema da Oitava 
Romaria da Terra daquele Estado 
(11 de outubro, em lguatu). Serão 
lembradas a organização e a resis
tência da população de Canudos, 
a cidade de Antônio Conselhei ro e 
sua gente, no interior da Bahia, 
destruída por tropas do exército 
brasi leiro há cem anos. "Na luta 
por terra e água, o renascer de Ca
nudos" é o tema da Romaria da 
Terra, que acontece de dois em 
dois anos. - ANOTE 

Um santo para 
cada missão 

A alegria de evangelizar 
De Enzo Santângelo, 
São Paulo, Loyola, 7 997, 
748 págs. 
Coleção Enviados 
Especiais n° 6 

Minibiografias de santos e 
santas que andam por aí, mas 
que nós às vezes não vemos. 

Acompanhe os títulos: 
- Irmão Josué de Cás: 

Um anjo no "inferno" 
- Padre Gianni Bartesaghi : 

Um m issionário no lixão 
- Padre Clementino Lóimoi 

Logwe: Aríkori, o "dois 
de paus" 

- Irmão Alfredo Fiorini: 
Um sina l profético 

- Maria Teresa Lazzarotto: 
Um bisturi de amor 

- Satoko: uma favelada 
especial 

- Irmã Liliana Rivetta: 
Se tiver de morrer .. . 

"Ainda hoje há santos e 
santas que emprestam com 
alegria sua voz àqueles que 
não têm voz, para defender 
os seus direitos. Emprestam 

suas mãos àqueles que as 
têm acorrentadas por 

escravidões de todo tipo. 
Emprestam seu coração 
àqueles que não sabem 

Pedidos: 

mais amar. 
Oferecem sua 

vida por 
aqueles que 

não têm mais 
esperança de 

viver e 
aceitam a 

morte para 
sa lvar a vida 
de muitos." 

SEM FRONTEIRAS 
Caixa Postal 241 
06751-970 Taboão da Serra - SP 
Fone: (011) 843-1221 
Fax: (011) 842-1093/844-7423 

PREÇO DE 
LANÇAMENTO: 
Apenas 

R$5 00 
o exel ptar, incluídas as 
despesas postais. 

A MEAÇADO DE MORTE - Xavier Paolillo - ou padre Savério ·-, 34 anos, coor
denador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Parque 
Santa Madalena, na Zona Leste de São Paulo. Fi rme e decidido no t ra
balho, virou alvo constante de agressões e ameaças policiais. Em janei
ro , foi vítima de uma tentativa de extorsão por parte de dois policiais do 
Denarc (Departamento Estadual de Investigação sobre Narcóticos). A im
prensa tomou conhecimento do fato . Xavier denunciou os policiais à Ou
vidoria de Polícia do Estado. A partir daí, ele e seus colaboradores pas
saram a receber ameaças de morte. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE - Abertura da Campanha da Fraternidade 97 
em João Pessoa, no mês de fevereiro. A celebração da missa, prepara
da pela Pastoral Carcerária e presidida pelo arcebispo da Paraíba, Mar
celo Carvalheira, aconteceu no pátio interno da Penitenciária Média de 
Mangabeira, de regime semi-aberto. No momento do Ofertório (foto), os 
presidiários levaram uma cruz até ao altar e, através de cartazes , cobra
ram das autoridades competentes o cumprimento da lei que regulamen
ta a vida nos presídios. Ao final da celebração, como informa Manoel Iná
cio Neto, da Pastoral Carcerária de João Pessoa, foi assinado um convé
nio entre a Secretaria de Educação do Município e a Secretaria de Justi
ça do Estado, garantindo trabalho aos presidiários , sobretudo na recupe
ração de carteiras e prédios escolares. 

;.1.;i..:.:;;;:;;;;i VISITA DE CORTESIA - Ex-presidente 
Jimmy Carter, dos Estados Unidos, vi
sita o amigo Paulo Evaristo Ams, car
deal-arcebispo de São Paulo, na Cú
ria Metropolitana. Na pauta da con
versa-, entre out ros assuntos, a ques
tão do Timor Leste (veja notícia à 
pág. 9), o drama africano, global iza
ção, direitos humanos. Na opinião de 
Carter, melhorou muito a sit uação 
dos direitos humanos no Brasil em 
relação ao passado. Arns concorda 
apenas em parte: "A classe média 
não sente mais as prisões arbitrárias 
e a tortura. Mas a fome e a miséria 
também são formas de tortura" . 

MOTIVAÇÕES 
E ESTIMULO$ 

L1mn 

U 
ma das coisas que tornam 
agradável o trabalho na 
direção e administração 

de nossas revistas é ler as 
cartas dos assinantes. É 
grande a lista de motivações 
que apresentam para assinar 
ou renovar a assinatura. E 
cada idade tem as suas. 

É a jovem mãe de família 
que diz tirar de SEM FRON
TEIRAS informações e estí
mulos para saber que atitu
des cultivar na educação dos 
filhos. 

É o aposentado que diz 
envelhecer contente, porque 
sabe que continuam valen
do os grandes ideais da jus
tiça, da atenção aos peque
nos e fracos, do amor que 
sabe se sacrificar em favor 
dos outros. 

São muitos os agentes 
de pastoral a quem SEM 
FRONTEIRAS alerta a não fi
carem simplesmente fecha
dos e atarefados num mundo 
que acaba virando pequeno, 
quando não se alimenta o co
nhecimento e o anseio pelo 
mundo grande, de todos os 
irmãos. 

E muitas, muitas outras 
motivações, às vezes expres
sas com umas poucas e sim
ples palavras! 

E também uma constata
ção sofrida: muitos outros 
gostariam de assinar SEM 
FRONTEIRAS, mas o dinhei
ro é curto ... 

Mais uma vez, portanto, 
lanço um convite: após ter 
lido a revista, não a deixe jo
gada por aí. Sinta o prazer de 
repassá-la adiante, para que 
outras pessoas possam 
igualmente se alimentar e se 
deixar sacudir pela leitura de 
SEM FRONTEIRAS. 

De nossa parte, todo dia 
estudamos novas maneiras 
de fazer SEM FRONTEIRAS 
chegar a mais pessoas, lu
gares e ambientes. Somos 
missionários. O desafio é 
não ficarmos parados. É co
ragem de vençer dificuldades 
e fronteiras. E gosto de criar 
e sentir uma fraternidade 
cada vez maior .. . 

Fiquemos juntos! Reno
vem sua assinatura e con
quistem novos assinantes! 
Obrigado! 
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O POVO DA TERRA - Ato público na Praça da Sê, em São Paulo, no dia 17 de fevereiro, marca início da Marcha 
Nacional pela Reforma Agrária, Justiça e Emprego em direção a Brasflia. Outros dois grupos de sem-terra 

partem no mesmo dill de Governardor Vala· 
dares/MG e de Rondonópolis/MT. São ao 
todo 1.300 lavradores do Movimento 
Sem Terra, de doze Estados brasileiros. A 
chegada a Brasilia está prevista para o 
dia 17 de abril, data que marca um ano 
do massacre de Eldorado dos Carajás . 
Comunidades, Igrejas, sindicatos e pre
feituras garantem repouso e alimentação 
aos manifestantes durante o percurso. 
Artistas solidários com a luta pela refor-
ma agrária animam a marcha dos sem
terra. Os movimentos populares de cada ! 
cidade acompanham os caminheiros atê g 
o pró imo município. ~ L----~-11!'...._- L_J 

Ainda é tempo! 
Manifesto da Marcha Nacional pela 
Reforma Agrária, Justiça e Emprego. 

S 
omos o povo que há anos luta pela reforma agrária, fa
zendo ocupações de terra, manifestações, caminhadas ... , 
em busca de um pedaço de chão para plantar e de me

lhores condições de vida para todos. 
São muitos anos de teimosia, de resistência, de conflitos, 

de conquistas e de incansável caminhada. 
Desta vez, vamos a Brasília, mais de mil quilômetros ca

minhando, cone/amando a você - operário, estudante, 
dona de casa, professor, desempregado, sem casa, aposen
tado - a lutar pela construção de um novo Brasil. 
Um Brasil sem desemprego. 
Um Brasil com direito à saúde, onde pessoas não morram 
em corredores de hospitais. 
Um Brasil com reforma agrária. 
Um Brasil que dê direito à educação a todos. 
Um Brasil que respeite seus aposentados. 
Um Brasil que respeite suas crianças. 
Um Brasil em que o povo tenha comida farta e barata. 
Um Brasil sem massacres de sem-terra, de meninos de rua. 
Um Brasil com justiça! 

Infelizmente, o presidente Fernando Henrique Cardoso 
não tem nada disso em seus compromissos. Preocupa-se 
apenas com a sua reeleição e com as privatizações das em
presas elétricas, a Petrobrás e a Vale do Rio Doce, entregan
do para o capital estrangeiro um patrimônio de todo o povo 
brasileiro. 

O destino de nosso país não pode ficar nas mãos de 
quem não possui nenhum compromisso com os brasileiros, 
e muito menos com os pobres. 

Somos nós, os trabalhadores, que sofremos esta situação 
de miséria, de desemprego, e só nós podemos mudar isso. 

Lutando, nos mobilizando e discutindo nosso futuro é 
que construiremos um Brasil para todos os brasileiros. 

AINDA É TEMPO! 
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Cimi comemora 
vinte e cinco anos 
de luta do lado dos 
povos indígenas 

O Con elho Indigenista 
Mi sionário (Cirni) está com
pletando 25 anos de ativida
des. Fundado em 23 de abril de 
1972, "o Cimi colocou a ques
tão indígena, com toda a sua 
força política explosiva, na 
pauta da nação, numa época 
em que a sociedade civil esta
va praticamente sufocada", 
analisa Paulo Suess, um dos 
nomes de peso na história da 
entidade. 

O Cimi é um organismo 
anexo à Conferência Nacional 

dos Bi po do Bra il. Para 
Egydio Schwade, do Cimi Nor
te I, o trabalho dos missioná
rios do Cimi acudiu uma men
talidade indigenista e indígena 
reinante desde 1500. "Pela pri
meira vez, o índio pôde discu
tir com inteira reciprocidade a 
sua ituação." 

"Nestes 25 anos de cami
nhada, o índio foi se levantan
do, reconquistando a sua identi
dade e o seu espaço físico e cul
tural", continua Schwade, para 
quem o índio, de pária, passou 
a companheiro. "Quando o 
Cimi promoveu a primeira as
sembléia indígena, em Diaman
tino/MT, ninguém conhecia or
ganização indígena alguma 
neste país. Hoje, pipocam de 
norte a sul." 

OPÇÃO PELOS POBRES 

"A Igreja atuará sempre na defesa 
dos mais necessitados, dos pobres e dos 
marginalizados, sem descuidar de qualquer 
segmento da sociedade, rico ou pobre, 
pois todos são filhos de Deus. 
Porém, é claro que o seu eiforço em 
colaborar na implantação da justiça e 
da paz deverá redundar preferentemente na 
proteção dos menos f avorecidos, dos 
abandonados, dos anciãos e, em geral, 
de todos aqueles que clamam por um maior 
respeito pelos seus direitos naturais." 

Do discurso do papa João Paulo li durante a visita de 
Fernando Henrique Cardoso ao Vaticano, em fevereiro. 

C_ Se. a dos Povos Indígenas 

--lndio 
não cabe 

no projeto 
á de cima 
"Povos indígenas: resistência 

neoli lis " e este 
~'l;Cl-.u., o os indígenas 
do Brasil celebram a sua 

na, de 14 a 19 de abril. 
O que diz o texto-base, 

elaborado pelo 
Conselho Indigenista 
M. sionário (Cimi) 
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DIHAS R. HüNSCH 

O 
s povo indígena ão '·pre cindí
veis". Eles "não têm nenhum pa
pel" no projeto neoliberal do go
verno Fernando Henrique. e não 
existis em, não fariam falta algu

ma. Como no caso de outros setore da 
população, que compõem o numero o e 
desventurado bloco dos excluídos. 

A denúncia do Con elho Indigenista 
Missionário (Cirni) é parte do texto-base 
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para a emana dos Po o Indígenas de 
1997, que tem como tema: "Povo indí
genas: re i tência no neoliberalismo". 

a análise do Cirni, um organi mo da 
Igreja católica no Bra il, o neoliberalismo 
contribui para agravar, e muito, a situa
ção indígena. obram pobreza, doenças, 
analfabeti mo, de nutrição e alcoolismo. 
Crescem os números da violência contra 
a população indígena 

Novas caravelas 

eoliberalismo tem a ver com globa
lização da economia. O mundo se trans
forma num grande mercado, onde os 
bens de consumo e o dinheiro não têm 
pátria. Cai de moda a idéia de que o Es
tado - governo e suas instituições - deve 
zelar pelo bem comum, com ações, in
vestimentos, projetos. 

Quanto menos Estado, melhor! "En
xugamento do Estado", "privatização" e 
"abertura do mercado" viram conceitos 
mágicos, ocupando a agenda diária dos 
profetas da "nova ordem". 

E é assim que a economia brasileira 
leva a pior e os interesses transnacio
nais fazem a festa - na visão do Cimi. 
Fiel ao novo modelo, o governo reduz 
investimentos nas áreas sociais. Terra e 
renda se concentram, e quem já é rico 

"A situação dos 
tem se agrcwado no 
do colonialismo neol' 

Eles enfrentam mais uma 
ele agressões a suas formas 
tradicionais ele organização 
ICJCJ~JLtMral e ele produção, 

aa integridade física 
mu/nito exclusivo 

não tem do que reclamar. Trabalhar fica 
sendo um privilégio reservado a pou
cos, e o valor pago pela força de traba
lho despenca. 

"Neste contexto, os povo indígenas 
enfrentam mais uma onda de agressões 
a suas formas tradicionais de organiza
ção sócio-cultural e de produção, ã sua 
integridade física e étnica, ao usufruto 
exclusivo de suas terras e recursos natu
rais, ao seu direito ã autonomia." 

O Cirni apresenta uma lista de proble
mas que ameaçam a integridade indígena 

ne s s tempos de euforia neoliberal. A 
min ração, a implantação de grandes 
pr j to , a xploração de madeira e de 
outro recursos naturais, por exemplo. E 
também a pirataria da abedoria milenar 
do povos inclígena com relação ãs plan
tas medicinai , o "ecoturi mo" e a criação 
d zonas franca - ou de livre comércio 
- próxima a área indígenas. 

O efeitos, reais e pos íveis, podem 
ser imaginados: e paliação das terras tra
dicionai indígenas do seus recursos 
naturais. O índio, de repente, vira assa
lariado. Ocorrem divi õe no seio das 
comunidade indígenas. A identidade 

des es po-
vos fica 
compro
metida. 

Ímpeto preservaclonlsta 

Preservar é bom e faz bem pra todo 
mundo. "Não há dúvida de que é impor
tante preservar espécies ameaçadas de 
extinção", afirma o Cirni. O problema é 
o modo como isso é feito . Uma política 
preservacionista baseada apenas em 
princípios de ordem econômica, feita de 
cima para baixo e desconsiderando a 
presença humana no contexto da preser
vação ambiental, essa política não serve. 

"O pior é quando os recursos da sel
va são comercializados sem o consenti
mento dos povos e comunidades indíge
nas ou rurais, cujo conhecimento secular 
do meio ambiente e de técnicas de pro
dução milenar não é reconhecido, nem 
compensado, pelos governos e corpora
ções internacionais interessados em seus 
recursos." 

Nesse contexto, uma nova ameaça 
pesa sobre os povos indígenas: a 

de serem removidos de seus 
territórios tradicionais, ten-

do em vista a "necessida
de de criar zonas de pro
teção para a 'preserva
ção' de espécies animais 
e vegetais". 

"Não é que os povos 
indígenas .se oponham a 
partilhar seus conheci

mentos em benefício da 
humanidade, ou que a 

ciência, sobretudo a biotec
nologia, não tenha que se 

desenvolver." 
Mais uma vez: o problema 

está no modo como isso vem 
sendo feito . Quando quem manda é 

o dinheiro, deixando-se de fora tudo o 
que tem a ver com princípios éticos, per
dem os povos indígenas, perde o Brasil 
e perde o mundo. 

Turismo alternatlvo 

A proposta de preservação ambiental 
é atraente, como também é atraente o 
chamado "ecoturismo", "turismo ecoló
gico" ou "turismo orientado à natureza". 
A intenção parece ótima. Segundo os 
defensores da idéia, trata-se de uma for
ma alternativa de turismo, que preserva 
ao invés de destruir. Representa uma 
mudança de comportamento. Melhora a 
qualidade de vida das pessoas. 

Portanto, viva o ecoturismo! Que ve
nham os estrangeiros, com os seus dó
lare , apreciar a beleza de nossas flores
ta , rios, cachoeiras! Venham conhecer 
e se deliciar com a originalidade do 

ou piratear - os ecossistemas, 
explorados e alterados, 

.onde transitam, 

modo de vida indígena! Tudo muito bo
nito e gostoso! 

O Cirni alerta: é preciso tomar cuida
do! A grande dúvida é saber quem se 
beneficia realmente com essa proposta 
"alternativa". 

Fonte importantíssima de divisas 
para os países que adotaram essa forma 
alternativa de turismo - como Costa 
Rica, Quênia, Equador e Venezuela -, o 
ecoturismo "não necessariamente bene
ficia as populações locais". Essas popu
lações são afetadas pela presença dos 
mais variados tipos de turistas, que nem 
sempre viajam apenas para ter contato 
com a natureza, observar, se deliciar. 

"É difícil saber o quanto os turistas 
ecológicos estão de fato interessados em 
conservar - e não contaminar, depredar 
ou piratear - os ecossistemas, pouco ex
plorados e alterados, por onde transi
tam, e muito menos em respeitar os di
reitos e valores, os padrões e o modo de 
vida da população humana local." 

A população local - continua o tex
to-base -, "muitas vezes, é objeto de in
tervenção, manipulação, folclorização (o 
uso dos costumes indígenas como espe
táculo), comercialização e exploração 
sexual". 

Ecoturismo ou turismo tradicional, 
massivo? Na análise do Cimi, fica difícil 
saber os limites entre um e outro. Uma 
coisa é certa: como indústria em expan
são, o turismo, no ano 2000, pode virar 
a maior fonte de dinheiro no mundo. 
Um negócio da China! 

E turismo - mesmo o ecoturismo - , 
por enquanto, depende de agências de 
turismo, atalhos, pistas de pouso, ho
téis, centros de treinamento e profissio
nalização de intérpretes e guias, restau
rantes, postos de saúde, instalações sa-
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POPULACÃO INDÍGENA 
NO MUNDO: 219.130.000 

INDÍGENAS DAS 
TERRAS ALTAS 

17.500.000 

FONTE: 'IWCIA • El MU DO INOIGENA 1995-96" 

INDÍGENAS DAS 
TERRAS BAIXAS 

1.000.000 

nitárias, etc. O Cimi acha complicado 
conciliar o intere e de toda e a má
quina de fazer dinheiro com a idéia de 
preservação ambiental e de re p ito à 
população local. 

· Agressão vem de longe 

O Cimi quer aber e o governo "é 
capaz de admini trar e manejar as área 
naturais, e dispõe de uma legi lação 
correta obre a matéria, e tem um pia-

SAN E 
BASARWA 
100.000 

ÁSIA 
ORIENTAL 
67.000.000 

POVOS DO 
PACIFICO 

15000.000 

SUDESTE 
~ASIÁTICO 
111111' ' 30.000.00 

' NÔMADES DA - MAORI ÁFRICA ORIENTAL 350.000 
6000.000 1 

" ABOR1GENES AUSTRALIANOS • ~ 
250.000 

nejamemo adequado e política Iara e 
oncr ta obr a que tão". 

ma política correta - ·plica o tex
to-ba e - d ve pre rvar, de fat , a na
tureza e a população lo ai. D e tam
bém I ar em ama "prin ipalmeme, a 
perspectiva do autod envol unemo, a 
autonomia e o re peito ao direito territo
rial-cultural do po o indígena ". 

O Cimi que tiona: "Poderá o ecotu
ri mo er compatível com a demarcação 
da terra indígena conforme estabele-

te mantêm om o p vo indígena ". 
O Cimi convo a para a solidariedad 

Lembra qu o povo indíg nas não es
tão parado , d braços ruzados (veja 
matéria seguinte). E faz uma profissão de 
fé: "Ap ar das adversidades, os povos 
indígena marcam, junto a outros setores 
excluídos da ociedade, um sinal de es
perança, rumo à construção de uma 
nova ociedade, justa e pluriétnica". 

Cobrando mudanças 
Um ano de muita movimentação no mundo indígena. 

R 
insatisfação frente à política indige
nista do governo Fernando Henri
que Cardoso gerou reações, revol
tas e mobilizações indígenas de 
norte a sul do Brasil em 1996. É o 

que lembra o Conselho Indigenista Mis
sionário (Cimi) no fexto-base para a Se
mana dos Povos Indígenas de 1997 (14 
a 19 de abril). 

Primeiro foi a omissão do governo 
frente às questões assistenciais, como 
saúde, educação, atividades produtivas e 
outras. No campo da demarcação e re
gularização das terras indígenas, tudo fi
cou parado durante o primeiro ano do 
governo FHC. 

Aí veio o Decreto 1775, de janeiro 
de 1996, alterando o procedimento ad
ministrativo da demarcação de terras in
dígenas. Com ele, o governo mostrava 
as unhas no campo da política indige
nista. Qualquer interessado em terras 
indígenas poderia sustar a demarcação 
que ainda não tivesse sido registrada 
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em cartório. O poder econômico e po
lítico contrário aos direitos ancestrais 
dos povos indígenas bateu palmas para 
o presidente. 

MoBIIJZAçõES - Para o Cimi, o Decre
to 1775/96 "choca-se frontalmente com o 
artigo 231 da Constituição Federal, que re
conhece o direito originário dos índios so
bre as terras ocupadas tradicionalmente". 

ão foi o único golpe. O governo 
também fechou a torneira dos recursos 
financeiros destinados a atividades assis
tenciais junto às comunidades indígenas 
e para as demarcações e regularizações 
das terras. 

"Os povos indígenas, aterrorizados 
com a ameaça de serem subjugados e 
espoliados dentro de sua própria terra, 
foram à luta, mobilizaram-se para pres
sionar o governo, amadureceram na ca
pacidade de negociação e articulação, 
entre si e com outros setores, obtendo 
grandes conquistas." 

"As ações Te~ 
retomadas de ten-as, 

expulsão de int1CJSOTes, 
experiências de 

autodemarcação, passeatas, 
assembléias, ocupação 

de administrações 
Tegionais da Funai, etc. 
- et!Ítaram que os efeitos 

do Decreto 1775/96 

Ainda m janeiro de 1996, no 
dia 17, os índios e fiz ram pre
s nte m Br'tsília , prote tando 
contra o novo d ereto. Voltaram 

m março, de 24 a 28, numa ma
ni~ sta ão em que o Conselho de 
Articulação de Povos e Organiza
à s Indíg na do Bra il (Capoib) 

r uniu mai de trez nta lideran
ça na capital ~ d ral. 

"Mas foram as aç - e r gionais 
- atravé d r tomadas de terra, 
expul ão de invasore , experiên
cia de autodemarca ão, passea
ta , a embléia , ocupação de ad
mini trações regionai da Funai, 
etc. - que evitaram que os efeitos 
do Decreto 1775/96 fos em con
solidado a favor do interes es 
contrário à demarcação das terras 
indígenas." 

No CAMPO INTERNACIONAL - Os 
povos indígena e tã ituaclos en
tre os mai empobrecidos e excluí
dos, mas nem por i o ão fracos. 
Dentro e fora do Brasil , esses po
vos têm se tomado os "principai 
opa itores" do neoliberalismo e da 
onda de globalização. 

"Portadores de sabedoria mile
nar e valores ance trai - escreve 
o Ciini no texto-ba e -, constituem 
uma reserva ética e podem contri
buir na construção de um futuro 
diferente para a humanidade." 

Aumenta o número de organi
zações indígenas. No México, na 
Guatemala e no Equador - para ci
tar algun exemplo -, a popula
ção indígena chega a avançar pro
postas alternativa perante o Esta
do e o modelo neoliberal. Quer 
pre ervar a identidade. Exige o di
reito à cidadania e outro direitos 
coletivos. Re gata o sonho de um 
novo modelo político, econômico, 
social e cultural. 

I 
~ 
~ 
z 
g 
~L---

"Apesar de sua diversidade, 
parece evidente que o movimen Aqui e na foto de abertura, manifestação em Brasília, em janeiro de 96, contra o 

Decreto 1775/96: evitando o pior. 
to indígena latino-americano se 
apropria cada vez mai de uma 
plataforma comum de lutas, pro
postas e reivindicações. Entre estas de -
tacam-se a luta pela identidade enquan
to povos, a defesa do território e o di
reito à livre determinação, na sua forma 
de autonomia no marco do Estados 
nacionais." 

Para o Cimi, um outro avanço pode 
ser visto na participação indígena em di
ferentes instâncias da Organização das 
Nações Unidas (ONU), através de instru-

menta como o Grupo de Trabalho so
bre Populaçõe Indígenas, o Projeto de 
Declaração Universal dos Direitos dos 
Povos Indígenas, a Cantis ão de Direito 
Humano , a Convenção 169 da Organi
zação Internacional do Trabalho (OIT) e 
ouu·os fóruns de articulação continental. 

A Convenção 169 da OIT define vá
rio direito dos povo indígenas do 
mundo. Os países que a adotaram a to-

mam como base de sua legislação indí
gena. Um fato curioso: mesmo não ten
do população indígena em seu territó
rio, a Suíça decidiu assinar es a Conven
ção. Já o Brasil se recusa a fazê-lo. Entre 
outro motivos, porque o governo não 
concorda em chamar de "povos indíge
nas" es es que a Constituição brasileira 
detemtinou que devem ser considerados 
apenas "sociedades indígenas". - DAK 
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C_ Mei}ria e resislência 

Morte· e ressurreição 
de Canudos 

Tmo: SRULO Fmm - Fom: SER6IO Hmos 

O 
utubro de 1996. Um ano ante do 
centenário do ma acre de Canu
dos, as águas da barragem do Co
corobó baixam, pela primeira vez, 
e os escombros da velha cidade 

emergem num apocalíptico cenário nor
destino, sob o sol vermelho do sertão. 

A torre da igreja construída por Con
selheiro e seus seguidores, única parte 
em alvenaria a resistir aos canhões, rea
parece solitária. Ao longe vê-se o cemi
tério, totalmente ressurreto. É como se 
reclamasse os milhares de cadáveres in
sepultos após o massacre final , quando 
os mortos foram queimados. 

"De tudo isso partia um vago chiado 
de gordura e emanações enjoativas de 
carne assada em começo de putrefação. 
À noite, os ventres decompostos e putre
fatos estouravam, e as lufadas mornas da 
aragem traziam o nauseante cheiro da
quelas horríveis podridões ... ", como nar
rou uma testemunha. 

DUAS VEZES DESTRlJÍDA - Canudos foi 
destruída em 1897 pelo exército brasilei-
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ro, depois de quase um ano de guerra 
intensiva contra eus habitante . 

Ao todo, 12 mil homens participaram 
da campanha militar, onde foram em
pregadas "sofisticadas" práticas de vio
lência, já utilizadas na Guerra do Para
guai (1865-1870), contra a gente imples 
dos sertões. Ao término da campanha, 
as tropas militares estavam reduzidas a 5 
mil soldados. 

"Canudos não se rendeu. Exemplo 
único em toda a História, resistiu até ao 
esaotamento completo. 
Expugnado palmo a pal-

Em outubro 
próximo, 

o massacre 
de Canudos 

completa cem anos. 

A maior luta civil 
do país foi distorcida 
pela história oficial. 
, 

E preciso resgatá-la 
para se compreender 
o Brasil. 

gar a memona daquel que vivencia
ram a experiência de terra livre, os pri
sioneiros adultos foram punido com o 
crime da degola, e a crianças, vendidas 
para a pro tituição. 

Durante a ditadura militar (1964-
1985), Canudo foi destruída pela se
gunda vez. No local, em 1969, foi cons
truído o açude de Cocorobó. Com a ci
dade submer a, pretendiam eliminar to
dos os vestígio do mais cruel e san
grento episódio da história da Repúbli-

ca brasileira. 

mo, na precisão integral 
do termo, caiu no dia 5, 
ao entardecer, quando 
caíram os seus últimos 
defensores, que todos 
morreram. Eram quatro, 
apenas: um velho, dois 
homens feitos e uma 
criança, na frente dos 
quais rugiam raivosa
mente 5 mil homens", 
narra Euclides da Cunha 
em "Os Sertões". 

"Canudos ESPERANÇA PARA OS 

DESERDADOS - Em sua 
breve existência, Canu
dos conseguiu aglutinar 
as aspirações materiais e 
espirituais dos povos de
se perançados do Nor
deste brasileiro. 

Como forma de apa-

não se rendeu. 
Exemplo único 

em toda 
a História, 
resistiu até 

ao esgotamento 
completo", 

escreveu Euclides 
da Cunha em 
"Os Sertões". 

Guardadas as devi
das ressalvas, pode-se 
afirmar que constitu iu 
uma sociedade campo
ne a pluriétnica e mul
tirracial. Documentos 

Quem realmente somos 
"pouco ou quase nada se alterou na região onde um c;f1a exi tlu Canudos A 

seca é braba a miséria é imensa e muitos ainda prometem leite e cuscuz 
em abundân 1a. 

Cem anos depois, ainda é possível encontrar vestígios do maior conflito c1v;J 
da história do Brasil. Marcas de um passado qu.e persiste por ser ignorado 

Muito já se escreveu sobre o assunto é verdade Mas pouco se fez para que 
a população conhecesse e se 1dentif1casse com a tragédia v1v1da 

A Guerra de Canudos é um pedaço indisfarçável de nossa história e precisa 
ser levada ao mais inculto, ao canto mais afastado 

É assim que pensam, pelo menos os que acrec:htatn que somente dessa for
ma será possível entender quem realmente somos. 

Cláudio Marques, no Jornal #Coisas de cineman. 

históricos comprovam que negros e ín
dios con tituíram fortes agrupamentos 
da sociedade canud ns . 

Há registro de qu pelo menos três 
etnias (Ka imbé, Kiriri e Tuxá) aderiram 
ao projeto canuden e de comunidade. 
O responsável pelo atendimento à saú
de era um índio tuxá, grande conhece
dor das ervas e de suas propriedades 
terapêutica . 

Durante a resistência, o grande es
trategista foi o "caboclo" Pajeú, que 
conseguiu derrotar várias expedições 
militares . No final, ao lado de muitos 
cadávere foram ncontrados arcos e 
fl chas. 

"De repente, parecia que todos os 
ertões queriam migrar para a nova Ca

naã . Eram pe soas de recur os que ven
diam ua terra e seu gado, homens e 
mulhere paupérrimo , índio do aldea
mento de Mirandela e Rodela , preto li
bertados pela Lei Áurea, doentes men
tais, aleijados e incapacitado ", relata 
João Arruda, em "Canudo : messiani mo 
e conflito socia l". 

LEITE E cuscuz - Em 1896, Canudos 
era a segunda cidade da Bahia, com 
uma população aproximada de 30 mil 
pessoas vivendo sob a égide da proprie
dade coletiva. 

Toda a área agricultável era trabalha
da. Além da atividade agrícola em gran
de escala, os canudenses tinham vários 
curtumes de couro de bode. Considera
dos os melhores produtos da região, 
eram inclusive exportados para o mer
cado europeu, gerando receitas para o 
Estado. 

A prosperidade do arraial era tanta, 
que entre as populações regionais corria 
a notícia de que o rio Vaza-Barris era de 
leite e suas margens, de cuscuz. Lá nin
guém pa ava fome. 

O esvaziamento da grandes fazen
da provocou a crise da mão-de-obra 
rural e também acabou com as milícias 
particulare . Os jagunços migravam 
para Canudos, onde se convertiam em 
cidadão . 

"O impacto de Canudos era crescen
te", escreve João Arruda na obra citada. 

O exemplo de Canudos 
permanece vivo na luta dos 

povos indigenas, dos 
remanescentes de quilombos, 

dos sem-terra, de todos os 
movimentos populares. 

" um espaço de poucos meses, num 
raio de mais de 100 quilômetros do ar
raial, as vilas e povoados pareciam ficar 
desertos, tal a migração maciça para o 
santo povoado. " 

O autor continua: "As fazendas vão 
se esvaziando. O sistema produtivo da 
região, quase todo baseado no trabalho 
semi-servil, ameaça entrar em colapso. 
A elites locais passam a entrar em pâ
nico. Estava em jogo o próprio poder 
tradicional, poder este que se estrutura
va a partir de um conjunto de relações 
tácitas de dominação/ subordinação, 
produto do monopólio da terra e da re
lativa abundância de mão-de-obra bara
ta nos sertões." 

Torre da igreja construída 
sob o comando do Conselheiro: 
única parte de alvenaria a resistir 
aos canhões. 
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AMEAÇA NAOO AL - ão resta dúvida 
alguma quanto à cau a reai da de -
truição de Canudos. O modelo de ocie
dade ali experimentado foi tran fom1a
do numa "ameaça nacional" pela elite 
brasileira . 

O jomai do Rio de Janeiro - então 
capital federal - e da principai cidad 
brasileira de encadearam uma enom1 
campanha contra o canuden e . ale
gação: tratava- e de um reduto anti-repu
blicano, financiado pelo monarqui ta . 

É a im que con eguiram conven r 
a opinião pública da nece idade de in
tervenção do exército. Diziam que era 
preci o garantir a con olidaçào da r -
cém-proclamada República (1 9). 

]amai e con eguiu provar a exi -
tência de relações do grupo monar
qui ta com Antônio Con elheiro e u 
seguidore . Tudo não pa ou de uma 
farsa. 

Entre o e combro 
truída foran1 encontrados e crito de An
tônio Con elheiro. Dentre e e , o d.i -

A história na tela 

O 
cinea ta Sérgio Rezende e tá filmando "A Guerra de Canudos" , a maior pro
dução ja realizada no paí . Só para a pe qui a e realizaçao do roteiro foram 
ga to 80 mil reai e trê ano de trabalho. A produção total e t estimada em 

6 milhões de reai . 
O filme conta om um elen o de grande e trela , orno Marieta Severo, José 

Wilker, Paulo Betti e Cláudia Abreu. 
ão e um documentário. guerra é mo trada atrav s de um casal de serta

neJo (Paulo Betti e Marieta evero) e pela filha (Cláudia Abreu). Enquanto o ca
al segue Antônio Con elheiro (lo é Wilker), a filha decide fugir de Canudos. O 

lançamento do filme e tá pre i to para o egundo eme tre de te ano. 

ur o de de pedida. i ito no - últim 
dia de ua ,;da: 

Ruínas da 
igreja e do 
cemitério 
construídos 
no local da 
primeira 
Canudos 
reaparecem 
das águas da 
barragem de 
Cocorobó: 
dupla destruição. 

da I mbran a 

d -

mado -, o ad u do Con elheiro r vela 
quão bela e promi ora fora Canudo . 
Um sentimento qu ra d todos que ali 
viviam. 

CANuoos SEMPRE - Por esse motivo, 
Canudo permanece viva na memória 
popular. Da Bahia ao Ceará - Estados 
que integraram o itinerário do peregri
no -, as comunidades rurais con er
vam benditos, repentes e hinos evoca
tivos de fatos envolvendo a história de 
Canudos. 

O local para onde os guerrilheiros 
canuden e atraíam tropas do exército 
e as encurralavam é decantado em 
versos. 

Um dos benditos ainda hoje canta
do é dirigido ao mestre Con elheiro 
como um aviso, um alerta: "Meu Antô
nio Con elheiro / que mora no pé da 
Serra / olhai o om das trombeta / e 
olhai o toque da caixa de guerra". 

É como se fosse possível retroceder 
no tempo histórico, na tentativa de pro
teger o me tre e o povo dos horrores da 
guerra anunciada. 

Canudos permanece viva na luta dos 
povos Kiriri, Kairnbé e Tuxá. Na luta do 
remanescentes de quilombos. Na luta 
dos trabalhadores rurais sem terra . Em 
todas as luta populares, no campo e na 
cidade. 

Mais do que nunca, os referenciais 
de terra livre permanecem presentes, na 
aproximação do dia em em que se cum
prirá a profecia: "E o sertão vai virar 
mar". 

Saulo Feitosa ê secretário nacional do 
Conselho lndigenista Missionário (Cimi). 

lorubá 

Povo de comerciantes 
e artistas 

Os Iorubá 
habitam o sudoeste 

da Nigéria, 
onde são entre 

12 e 14 milhões, 
e o sul do Benin 

( cerca de 1 milhão). 
A maioria vive 

em cidades 
com mais de 20 mil 

habitantes. 
Uma das mais 

importantes 
civilitações da 

história africana. 

Estátua de Xangô 
em Lagos, Nigéria: 
forte sentido 
da presença divina. 
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Estudos arqueológicos 

da região oferecem 

testemunhos artísticos 

que não ficam detiendo 

nada às culturas clássicas 

de qualquer outra 

região do mundo. 

As cabeças de bronze 

e as peças de cerâmica 

de lfé figuram 

entre as obras-primas 

da arte mundial. 

Onde vivem 
os lorubá 
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O 
s_ rein?s iorubás flo_rescerarn ao ui do 
no 1ger. ua ongen · en ontram-se 
numa antiga popula ão indígena que ti
nha como centro a cidade de Ifé. De
poi chegaram o conqui tadores, guia

do por Oduduwa, o legendário antepassado 
fundador. 

O filho de Oduduwa iniciaram as diver
sas dina tia iorubá que e instalaram na r -
giào entre os ano 600 e 900 da no ·a Em, 
proveniente provavelmente do Alto ilo. 

Algun e peciali ta afirmam que a ultura 
iorubá tem parente co com a eg1p ia, e ou
tro . com a da úbia . Amba as opini -e · con-
ideram também a po ibilidade de que, atra

vé da bi · mia (região onde fica .1 atual Etio
pia). a cultura ioruba tenha parente, co com a 
heleni ta. 

Há. por ftm, os que u. tentam que Ifé, ci
dade anta do Iorubá, eja Ufa. a idade men
cionada na bíblia onde o ferncio - adquiriam 
ouro a pedido do rei alomào. 

Até hoje. no entanto, nenhuma das hipóte
e foi comprovada. 

MUNDO COMEÇA EM IFÉ, 
A CIDADE SAGRADA 

Capital do primeiro reino, Ifé alcançou ra
pidamente um notável de envolvimento reli
gio o e político, de empenhando numerosas 
funçõe no eio do - diversos reino iorubá , 
e pecialmente no campo espiritual. 

Ifé atingiu o auge do resplendor entre os 
éculo 12 e 14. eu apogeu foi no século 13. 

A partir do éculo 14, deixa de ser o centro 
político da potência iorubá, ma continua a 
exercer o papel de cidade santa. 

O rei de Ifé é considerado o pai de todos 
os reis iorubás. cidade e aindrt apitai do 
reino ongmano e , egundo se acredita, 
con titui o centro da terra . Ali, a terra Leria 
come _ ado ,1 se formar e ali teria des ·ido a 
di\'indade pai - ou nüe - de tod s os viven
te · para fundar e rein,tr sobre "sua" primei
ra cidade. 

De fat , um mito mes ·!ando hist ria e 
lenda afirma que duduwa , o ancestral divi
no de todos os loruba, desceu do céu e de
p sitou obre a · águas um pouco de terra e 
uma galinha . Esta, ao ci ·car, lançou terra em 
diver -as direçõe . É a ·sim que , ao redor de 
Ifé . o mundo começou a ser criado. 

ão é de se e ·tranhar, portanto, que os Io
rub.í tenh~un como centro de ua religio ida
de um Deu · criador e que po uam um forte 
·entido da on cante presença divina em sua 
vida cotidiana . O que não os impede, no en
tanto, de eguir uma religião politeí ta , com 
ociedade iniciática e reta nas quais se ce

lebravam festas com sacrifícios humanos. 
I · o explica também o motivo de, ainda 

hoje, o Iorubá serem muito religio os, embo
ra pluralistas no que diz respeito a que reli
g1ao praticar. Há, por exemplo, famílias nas 
quai o pai é muçulmano, a mãe segue a reli
gião tradicional e os filhos são católicos ou 
protestantes. 

OBRAS DE ARTE 
DA MEIHOR QUALIDADE 

A história da região ocupada pelos lorubá 
é particularmente interessante. Estados e im
périos se formaram na faixa entre o deserto e 
a grande selva, favorecido pela abundância 

de água e de outros recursos naturais. 
E também pelo fato de er rota obri
gatória de pessoas e mercadorias pro
venientes dos desertos do norte em 
direção ao oceano. 

Ifé, ainda em tempos antigos, logo 
se transformou em terra de intensos 
intercâmbios comerciais e em berço 
de uma civilização florescente. Seus 
artistas utilizavam a arte para celebrar 
e transmitir valores considerados es
senciais. 

A arte de Ifé, tipicamente ligada à 
corte, cria máscaras, cabeças e figuras 
de bronze, latão ou barro cozido, car
regados de valor vital e modelados 
com tal sensibilidade, habilidade téc
nica e forma que chegam quase a 
atingir a perfeição absoluta. 

Numerosos estudos arqueológicos 
da região oferecem testemunhos artís
ticos que não ficam devendo nada às 
culturas clássicas de qualquer outra 
região do mundo. As cabeças de 
bronze e as peças de cerâmica de Ifé, 

, 
' 
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bem como os soldados de bronze de Benin -
reino antigo que não deve ser confundido 
com o paí que hoje leva este nome-, figuram 
entre as obras-primas da arte mundial. 

Tudo leva a crer que as peças de bronze 
sejam retratos mais ou menos idealizados de 
grandes personagens, feitos após a sua mor
te e utilizados em cerimônias fúnebres ou 
comemorativas. 

A arte iorubá e de envolveu a partir do 
século 14, tendo seu momento de ~moes
plendor entre 1575 e 1650. 

MODELO DE ORGAMZAÇÃO 
DURA SÉCULOS 

Os tecidos de ráfia e algodão, as jóias de 
ouro, as cerâmica decorada e as grandes e 
populo a cidades eram características de uma 
civilização eminentemente urbana. Seu eixo 
econômico e militar e tava a entado sobre o 
uso do cavalo, que foi introduzido a partir do 
norte do continente. 

A unidade pohtica da região se baseava na 
suposta unidade mítica originária de todos os 
Iorubá. Estes constituiriam, assim, uma grande 
família, dirigida por chefes religiosos e sociais. 

Na sociedade, cada Iorubá tinha seu lugar 
respeitado e sua função definida, em proble
mas. Prova disso é que esse modelo de orga
nização social durou éculo . 

Sem dúvida, os distintos Estados iorubás 
possuíam diferenças em termos de formas de 
governo. No Estado de Oyo, considerado mo
delo das estruturas político-militares iorubás, o 
rei - Alafin - governava com poderes seme
lhante aos de uma divindade. Era escolhido 
entre os suces ores por um conselho de sete 
ábios - os Oyo Mesi -, que exerciam a função 

de ministros. 
Em Ifé quem mandava era o rei - Oni-, 

assessorado pelos Obá (chefes). A posição 

que cada chefe ocupava dependia da su
posta data de fundação de sua respectiva 
comunidade. 

O Oni representava o ponto mais alto de 
toda autoridade política e religiosa, por ser 
descendente direto do Herói Primeiro, Odudu
wa, que era , por sua vez, instrumento do Ser 
Supremo. Mesmo tendo vida autônoma, as di
versas comunidades tributavam homenagens à 
supremacia de Oni. 

Em Benin houve um período de adminis
tração republicana e, em seguida, uma dinas
tia de reis originários de Ifé. Por volta de 1485-
86, sob o reinado de Oba Ozolua, chegou a 
Benin um português, Alfonso de Aveiro, o 
qual, ao retomar a Lisboa, levou consigo um 
embaixador de Oba. Tiveram início, assim, re
lações comerciais estáveis entre os dois países. 

POVO HÁBIL NA ARTE DE 
COMPRAR E VENDER 

Sendo a cultura iorubá tipicamente urba
na, a organização do Estado repousa sobre as 
cidades. 

Oduduwa, o ancestral 

dwirw de todos 

os Iorubá, desceu do 

céu e depositou 

sobre as águas um 

pouco de terra 

e uma galinha. 

Esta, ao ciscar, 

lançou terra em 

diversas direções. 

É assim que, 

ao redor de Ifé, 

o mundo começou 

a ser criado. 
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Arrancados de sua terra 

para trabalhar como 

escravos no Novo Mundo, 

os Iorubá trouxeram 

consigo toda a enonne 

riqueia de sua cultura. 

A ca a iorubá possui planta retangular, 
com uma entrada simples que da acesso a um 
pátio interior, ao redor do qual há várias ha
bitaçõe -. Os patios cobertos sustentam-se so
bre pilares. geralmente decorados. .is casas 
do chefe e nos palácios, os pilares ·ão escul
turas de figuras humana ·. 

As grandes culturas 

africanas não são 

plantas frágeis, 

que morrem 

O Yesniario dos homen é fom1at!o por 
três pe a ·: calça, cami -a e uma e ·péde de 
túnica. u -ada como capa. J;í as mulheres ves
tem blusa e envoh·em a, co ' tas com uma 
peça de tecido. Tanto mulheres como ho
men cobrem a cabe a. As mulheres, com 
lenços muito \'isto -os. Os homens, com gor
ro - upico- . 

ao serem tocadas. 

Podem adaptar-se 

e absoroer novas 

influências. 

A , ·ida social é um de\'er do qual ningu ;m 
imagina ser pos ·1,·el escapar. Famosos por seu 
grande tino para negócio-, o · Iorulxí ,·:lo mer
c-adore - nato -. que compram e Yendem de 
tudo. Moram na cidade, mas \'Oltam :em pro
blema a -eu · férteis campos na época do tra
balho agncola. 

CULTURAIORUBÁSOBREVIVE 
À DESTRUIÇÃO 

A decadência da civilização iombá teve 
inicio no final do século 17 e começo do 18, 
com guerra fratricidas, a chegada dos euro-

Raízes das religiões 
afro-brasileiras 

R 
s religiões afro-brasileiras têm 
suas raízes em duas importan
tes culturas africanas: banto e 

nagô. 
A cultura banto predomina em 

grandes espaços do território africa
no. Um terço da população negro
africana é banto. Como gmpo lin
güístico e cultural, o banto se esten
de da República dos Camarões até 
o sul do continente, incluindo An
gola e Congo. 

Dos antigos territórios desses 
dois países foi trazido um grande 
número de escravos para o Brasil, 
sobretudo para o Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Moçambique e toda a 
região sul da África é também de 
cultura banto. 

Os elementos fundantes das re
ligiões afro-brasileiras, porém, pro
cedem das culturas sudanesas, so
bretudo nagô. A contribuição nagô 
constitui p raticamente a base des
sas religiões. 

Os Nagô - ou lorubá - fazem 
parte do grupo cultural sudanês, 
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que ocupou tradicionalmente a re
gião do Daomé, 1gena e udão, 
toda uma área que vai do Oceano 
Atlântico, a chamada Costa dos Es
cravo , até o limites do Egito. 

Entre os udaneses se de taca
ram, além dos , agô, os Gêge, os 
Fanti-ashanti (negros-mina) e os 
Haussá, de culto islamizado. Todos 
contribuíram para a confecção des
se vasto tecido religioso, ainda que 
os Haussá tenham sido fortemente 
rep rimidos no século passado, che
gando quase à extinção. 

Sudaneses e banto, entrando no 
Brasil, misturaram-se em considerá
veis proporções, resu ltando em 
cruzamentos biológicos, culturais e 
religiosos. 

Já os Nagô reconstruíram suas 
práticas religiosas de origem com 
grande sucesso e fidelidade. O 
culto nagô - a religião dos orixás 
- está presente sobretudo na Ba
hia, onde mantém e preserva suas 
raízes africanas. - Antônio A. da 
Silva 

peus, o tráfico de escravos e a pressão exerci
da pelo povo peul. De religião muçulmana, os 
Peul acabaram com a prosperidade agrícola e 
comercial da região. 

Em 1897, o soldados britânicos arrasaram 
a cidade de Benin e se apoderaram das me
lhores obras de arte . 

Tendo sido a rrancados de sua terra para 
trabalhar como escravos no Novo Mu ndo, os 
Iorubá trouxeram consigo toda a enorme ri
queza de sua cultura. Foi as im que legaram 
como herança a este continente a música afro
americana, o blues dos Estados Unidos e o 
carnaval do Brasil. 

Escreve Kevin Carrol: "Os estudiosos afir
mam que uma arte não pode ser adaptada a 
outra fé , já que cultura e religião formam um 
todo unitário. Trata-se de uma visão mu ito es
treita. As grandes cu lturas africanas não são 
plantas frágeis, que morrem ao serem tocadas. 
Podem, pelo contrário, adaptar-se e absorver 
novas infl uências". 

A cultura iorubá demonstrou toda sua for
ça ao aceitar a fé crista e produzir arte, ritos e 
músicas que, sem deixar de ser iorubás, são 
também profundamente cristãos. • 

MULHERES 
E HOMENS 
SEM 
FRONTEIRAS 

Clarissas Franciscanas Missionárias 
do Santíssimo Sacramento 

Pão descido 
do Céu 

R 
uxiliad~ra F. B_randão, 80 
anos, e pe rsiste nte na 
o pção de viver como po

bre junto aos excluídos. Os 
moradores da rua do Açude, 

Contato: 

Centro Vocacional 
Rua Ângelo Marcelo 
de Paoli, 865 
Luxemburgo - 35702-350 
Sete Lagoas - MG 
Fone: (031)773.6553 

Clarissas Franciscanas 
Missionárias 
Rua Manoel Pessoa 
Juvenal, 55 
Indiano - Caixa Postal 97 
55290-000 
Garanhuns - PE 

Irmã Zaíra Lopes 
Rua Estudante ldalvo 
Ribeiro Fi lho, 47 
Quadra 122 -
Mangabeira 4 
58057-450 
:João Pessoa - PB 

ou "da Mundiça", em 
lati/ PE, lembram bem dela. 
Ali , na favela, ela passou 
parte de sua vida e de sua 
mis ào , na luta por água e 
moradia, na conscientização 
po lítica , na evangelização . 
Ajudou os pobres no resga
te de sua dignidade. 

A idade não a assusta. 
Hoje, vive na periferia de 
Sete Lagoas/MG com outras 
colegas de congregação, 
numa comunidade inserida 
no meio dos pobres. Está a 
serviço do Reino de Deus 
com a mesma coragem de 
sua juventude. 

Também Jovina é uma 
lutadora em favor da vida. 
Desenvolve práticas alterna
tivas na área da saúde , 
orientando grupos de agen
tes sanitários. Os pobres 
ocupam o centro de suas 
preocupações. O grande de
safio é fazer com que as 
pessoas carentes façam valer 
o direito de serem atendidas 
dignamente pelos poderes 
públicos. Jovina, antes de ir 

para Minas Gerais, trabalho u 
na Bahia e na Paraíba. Mis
são de amor. 

Já Cecília, Raquel, Patrí
cia e Mercedes Viana são 
edu cad o ras po r o pção, 
sempre com simpatia e o u
vidos atentos às necessida
des de crianças, a do lescen
tes e jovens. Buscam no 
método Paulo Fre ire e em 
outros uma fe rramenta para 
melhor servir à educação 
libe rtadora. 

E
ssas e tantas outras Irmãs 
vão seguindo o ideal mis
sionário de Madre Serafi

na de Jesus, uma italiana 
que, em 1 º de maio de 1898, 
fundou o Instituto das Cla
rissas Franciscanas Missioná
rias do Santíssimo Sacra
mento. O amigo dom Polo
ni, os franciscanos e os ca
puchinhos a ajudaram em 
sua resposta ao apelo de Je
sus, a quem amou com to
das as suas forças. 

O espírito contemplativo 
e missionário de Serafina 
desconhecia fronteíras. Três 
anos após a fundação do 
grupo, ela envia as primeiras 
Irmãs à Índia, onde enfren
tam toda espécie de desafios 
culturais, sociais e religiosos. 
Hoje são duas as províncias 
da congregação naquele 
país, a serviço do anúncio do 
Evangelho. 

Serafina preferiu os países 
da América Latina aos da 
América do Norte . O motivo: 
as inúmeras carências, a po
breza da população. Nove 
anos após a fundação, quatro 
religiosas chegam ao Brasil. 
Vão trabalhar na aldeia indí
gena dos Botocudo de Itam
bacuri, em Minas Gerais . 

Desafios? Inúmeros! 

O 
nome que Serafina legou 
ao Instituto é um progra
ma de vida, expressão de 

seu amor a Jesus Eucaristia. 
DeL'<:ou-se inspirar em São 
Francisco de Assis e Santa 
Clara. O projeto só podia 
mesmo ser missionário. 

Na Bolívia, um gmpo de 
Irmãs se dedica à educação e 
ao trabalho em favor das cau
sas do povo do lugar, incultu
rando-se para servir melhor. 
Na Argentina e na .Itália, 
atuam na educação de crian
ças e adolescentes. 

Mas o sonho de Serafina 
era chegar um dia à África. 
Um sonho que se realizou 
em 1981, com as brasileiras 
Maria José, de origem afro, 
Maria de Lourdes Melo e Dé
bora, mais a italiana Carmem. 
Foram para a Guiné-Bissau, 
um dos menores e mais po
bres países africanos. 

É assim que ressoa forte, 
no mundo inteiro, o "Ide, 
acendei e levai o amor de Je
sus a todos", ou o "porto i 
misterl' ("levo os mistérios") 
de Serafina de Jesus. 

No mês de dezembro de 
1995, a guineense Florinda 
fez sua consagração religio
sa em sua terra natal, depois 
de passar dois anos no Bra
sil . Simpatia e ardor missio
nário se completam nessa 
jovem clarissa franciscana 
missionária . 

N 
o Nordeste do Brasil , Eli
zete, Luzia e Maria José, 
três jovens postulantes , 

sonham com a rrussao "ad 
gentes", além-fronteiras. Para 
isso se preparam, vivendo 
com alegria junto aos pobres, 
conciliando momentos de 
oração, formação, trabalho, 
estudos profissionalizantes e 
pastoral. 

Em 1998, as Clarissas 
Franciscanas Missionárias 
do Santíssimo Sacramento 
(CFMSS) vão celebrar o cen
tenário de sua fundação. A 
contemplação ativa foi e 
continuará sendo a caracte
rística forte dessas Irmãs, 
que querem ser como pão e 
vinho , servas doadas a todos 
e todas . 

A companheira de luta é 
Maria, a Mãe de Jesus, que 
está presente junto às mu
lheres dos lugares onde as 
Irmãs trabalham. • 
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• O ASSUfffO É VOCAÇÃO 
MISSIONARIA? 
Entre em contato com um desses 
endereços: 

Irmãs Cabrini 
Rua Caiacanga, 125 
Mirandópolis 
04051-040 São Paulo - SP 
Fone: (011) 275.2885 

Irmãs Franciscanas da 
Providência de Deus 
Promotora Vocacional 
Rua Colégio Pio XII, 233 - 05657-140 
São Paulo - SP - Fone: (011) 844.1 029 

Missionárias da Imaculada 
Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 580 
Parque Jabaquara 
04344-010 São Paulo - SP 
Fone: (011) 578-5726 

Irmãs do Bom Pastor 
Rua Correia de Andrade, 255 - Brás 
03008-020 São Paulo - SP 
Fone: (011) 229.9109 
Fax: (011) 284.9542 

Irmãs Oblatas da Assunção 
Rua Serra das Vertentes, 256 
Jardim Paranapanema 
13095-380 Campinas - SP 
Fone: (0192) 53.7385 

Missionários do Imaculado 
Coração de Maria 
Caixa Postal 77291 
26001-970 Nova Iguaçu - RJ 
Fone: (021) 767.5680 

Missionários Xaverianos 
Rua Gregório Serrão, 157 
04106-040 São Paulo - SP 
Fone: (011) 570.2757 

Missionárias do Imaculado 
Coração de Maria 
Caixa Postal 77063 
26001-970 Nova Iguaçu - RJ 
Fone: (021) 767.8957 

Padres Teatinos 
Avenida Guarulhos, 3570 
Ponte Grande 
07030-001 Guarulhos - SP. 
Fone: (011) 601.5460 

Irmãzinhas da Assunção 
Rua das Cigarreiras (atual Pires 
de Camargo) , 500 
06790-000 Taboão da Serra - SP 
Fone: (011) 491 .6117 

• MULHERES E HOMENS 
SEM FRONTEIRAS 
Entre em contato conosco para 
saber como dispor de espaço na 
revista para divulgar o trabalho e 
falar do carisma e da história do 
seu grupo missionário. O endereço: 

SEM FRONTEIRAS 
Página Vocacional Missionária 
Caixa Postal 241 
06751-970 Taboão da Serra - SP 
Fone: (011) 843.1221 
Fax: (011) 842.1093 e 844.7423 
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Paz com 
interrogações 

A pa bem qu merece uma festa. 
Foram quase quarenta ano de guerra, 

com mai de 15 O mil morto . 
A dú ida: a pa definitiva não depende só de acordos. 

PRO L Jmm 

e 
idad da Gumemala, 2 de dezem
bro d 1996. 

im que a inar.un o acordo 
que pu eram fim à guerra, o pre i
dente ÁJyaro Arzú e o comandante 

guerrilheiro Ricardo Ramirez airam do 
Palácio • 'acional para anunciar o hi tóri
co compromi o diante de milhare de 
guatemalteco que aguardavam do lado 
de fora. 

Com a ajuda de uma menina em ca
deira de roda - ela perdeu toda a famí
lia durante a guerra -, Arzú e Ramírez 
acenderam uma chama perpétua em 
honra à inumeráveis vítima do conflito 
armado. 

o dia eguinte, o vento apagou a 
chama. Funcionário apressado trata
ram de ajustar o gás, e a chama voltou a 
queimar. 

Apó 36 anos de conflito armado, 
será difícil manter acesa a chama da paz 
na Guatemala. São muitos, e bastante sé
rios, os desafios que os lídere políticos 
têm pela frente. 

ÜTIMISMO E DESCRENÇA - o primeiro 
grande desafio será superar o sentimen
to generalizado de de crença em relação 
ã viabilidade do que foi negociado entre 
as partes. 

o mesmo dia em que foi assinado o 
acordo final, o jornal diário "La Prensa" 
publicou uma sondagem indicando que 
apenas 38% da população guatemalteca 
consideravam que os acordos de paz "se
riam respeitados". 

Entre os 1.200 convidados para a 
assinatura dos acordos - incluídos re
presentantes de quarenta países e da 
Oiganização das Nações Unidas -, o 

clima ra de otimismo. Resta sab r se 
e e otimi ·mo se traduzirá m ajuda 
financeira. 

Fun i nários governamenta i sti-
mam que pa ·sa de 2,5 bilhõ de dóla
re o preço final a ser pago pela imple
mentação do acordo . Espera-se que 
doi terços de a quantia provenham da 
comunidade internacional. Para muitos, 
em dinheiro não há paz. 

MEXER COM os RICOS - " ão acredi
to numa paz sem investimentos, em 
dinheiro. T mos que enfrenta r os é
rios problemas econômicos e sociais 
que afetam a maioria . São e ses pro
blema que causaram a guerra", disse 
Rigoberta Menchú, Prêmio obel da 
Paz de 1992. 

Para cobrir a sua parte nos custo da 
paz, o governo deverá aumentar em 60% 
os impostos que recaem sobre o rico . 
A oligarquia guatemalteca está acostu
mada a pagar os mais baixos tributo do 
hemisfério. 

São muito os que acreditam na fir
me determinação de Arzú em pôr fim ã 
guerra. O presidente deverá dar prova 
disso quando tiver que mexer com o 
ricos. 

Se atuar rapidamente, Arzú poderá 
tirar vantagem do clima de euforia de
pois de um fato hi tórico que poucos 
guatemaltecos acreditavam poder tes
temunhar. 

Quando, por exemplo, os lídere da 
Unidade Revolucionária Nacional Guate
malteca (URNG) chegaram à Guatemala, 
em 28 de dezembro, provenientes cio 
México, foram recebido no aeroporto 
por milhare de eguiclores e uma ban
da militar de marimba. 

Com lágrimas nos olhos, Menchú 

Indígenas da Guatemala -
mais de 50% da 
população - ausentes nas 
negociações de paz: 
debilidade dos acordos. 

saudou os velhos comandantes, dizen
do-lhes: "Bem-vindo , companheiros!". 

INDÍGENAS DE FORA - Menchú também 
e teve no palácio, no dia seguinte. Po-

rém, num país onde mais da metade da 
população é de origem maia, era uma 
das poucas indígenas presentes. 

Das oito pes oas que fm11aran1 o 
acordo - quatro comandante guerrilhei
ro e quatro negociadores do governo -, 
nenhuma era indígena. E havia apenas 
uma mulher. 

"Uma debilidade dos acordos pôde 
ser vi ta na não-representatividade dos 
que o firmaram", comentou Cario Alda
na, porta-voz da Arquidiocese da Cidade 
da Guatemala. 

Durante a manhã, numerosos líderes 
indígenas iniciaram uma marcha ao ce
mitério público da cidade, onde recorda
ram as vítimas da guerra. 

Muitos colocaram cravos vermelhos 
na tumba de Jacobo Arbenz, cujo gover
no foi derrubado, em 1954, com a ajuda 
dos Estados Unidos. 

Os militares que tomaram o poder 
foram considerados responsáveis pela 
grande maioria dos 150 mil mortos e 
50 mil desaparecido deixados pelo 
conflito. 
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EsQUERDA EM DIFICUIDADE - A falta de 
répre entatividade indígena é apena 
um do muitos ob táculos que o e.""<
guerrilheiros deverão enfrentar no que 
diz respeito ao seu futuro político. 

O sonho de um partido de e querela 
unificado enfrenta dificuldade . Como 
por exemplo, ten õe internas dentro do 
ex-movimento guerrilheiro e uma rela
ção pouco tran parente com o uruco 
partido de esquerda exi tente, a Frente 
Democrática ova Guatemala. 

Os ex-rebeldes também deverão ar
car com os·custos político do eqüe tro 
em ago to do ano pa ado de uma ido
sa endinheirada, no qual participou um 
dos dirigentes de um do grupo que in
tegram a URNG. 

O líder guerrilheiro Rodrigo turia 
que a umiu a re pon abilidade política 
pelo ato foi um do grande au ent na 
assinatura do acordo . 

Também há re entimento em rela
ção ao projeto de ani tia negociado pe
las partes e aprovado pelo Congre o 
em 18 de dezembro. 

A "Lei de Reconciliação acional" 
possibilita a volta do guerrilheiros para 
casa. Mas também permite que o mui
to militares envolvido com tortura e 
desaparecimento forçados não ejam 
julgados. 

"A anistia aumenta a cultura da impu
nidade .. . Algum tipo de ani tia é nece -
sário. Porém, o que foi aprovado apenas 
garante que a impunidade e a corrupção 
continuem vigentes", manifestou Carlos 
Salinas, da Anistia Internacional. 

CoNFUSÃO À VISTA - Certo que a anis
tia exclui os culpados de "crimes de lesa 
humanidade". Para abrir um processo, 
porém, as provas a serem apresentadas 
pelos familiares das vítimas devem ser 
absolutamente contundentes. 

O corrupto e temeroso sistema judi
ciário guatemalteco será posto à prova 
assim que receber um desses casos. 

A única avaliação honesta sobre a 
violência poderia vir da Igreja católica, 
que, em dezembro, concluiu centenas 
de entrevistas a vítimas de guerra. 

Foi anunciado que o Projeto para a 
Recuperação da Memória Histórica 
publicaria os resultados em breve. A 
expectativa, no começo do ano, era 
de que o documento conteria os no
mes dos principais responsáveis pela 
violência. 

Com certeza, haverá controvérsias, 
que podem pôr em perigo a chama da 
paz, mais que o vento em frente ao Pa
lácio Nacional. - NOTICIAS ALIADAS 
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O adeus de um 
homem bom 

Morre Landá un, o "cardeal dos polJres". 

R 
migo do • luído e dd n r do 
direit humano , o card ai perua
no Juan Landázuri Ri k tts fale eu 
em Lima, ao 3 ano , em janeiro 
último. 

1 mbro da família fran i cana, e te
e à frent da arquidioce e d Lima por 

mai de trinta ano . empr pri ilegiou 
mai nece itados em ua ação pa co

ral. Por i o era conhecido como o "car
deal do pobres". 

HOMDt DO Co duo - "Procurei vi
ver o E angelho e minha vocação fran-
ci cana ao lado do povo, de modo sim
pie e trabalhando com os mais caren- o 
te ", dis e ele numa entrevista ao com- i 
pletar 80 anos . ~ 

omeado cardeal em 1962 pelo i 
papa João XXIII, foi membro da comis- w 

são que preparou o Concílio Vaticano II. ~ 
Esforçou-se para pôr em prática as 
idéias inovadoras do Concílio, principal
mente a renovação litúrgica e a opção 
preferencial pelos pobres. 

Como presidente da conferência 
episcopal peruana, participou ativamen
te de grandes acontecimentos da Igreja 
católica latino-americana, como as con
ferências de Medellin (1968) e Puebla 
(1979). 

Temas como pobreza, injustiça social 
e nova evangelização ocuparam o centro 
de suas preocupações e de sua pregação 
como cardeal. Landázuri virou figura de 
destaque na história recente da Igreja ca
tólica de seu país e do continente. 

CARINHO E FIRMEZA - O teólogo pe
ruano Gustavo Gutiérrez lembra que o 
cardeal era uma pessoa muito delicada 
no trato com todo mundo, mas, ao mes
mo tempo, firme e sincero em suas op
ções e discursos. Especialmente quando 
se tratava de defender os direitos dos 
empobrecidos e mostrar a realidade 
como ela é. 

"A Igreja latino-americana se fez 
adulta em Medellín , e isso se deve 
muito à atuação de Landázuri", atesta 
Gutiérrez, considerado o fundador da 
Teologia da libertação. A presença do 
cardeal em Puebla também foi deci i
va para conciliar os espíritos e avançar 
na linha da opção preferencial pelos 
pobres. 

Landázuri se mostrou prudente em 
relação aos diversos governos do Peru, 
mas atuou com determinação na defesa 
dos trabalhadores e dos direitos huma
nos. Denunciou o desaparecimento de 
presos e o encarceramento de inocentes. 

Gutiérrez lembra que o cardeal teve 
urna participação decisiva na vida da 
Igreja peruana. Foi um grande amigo de 
Deus e da pessoas. "Não é atrevimento 
dizer que ele era tido como uma das 
pessoas mais querida do país ." 

Com a morte do cardeal dos pobres, 
resta apenas um cardeal peruano, Au
gusto Vargas Alzamora, arcebispo de 
Lima. • 

Cristãos do 
bairro de Dorushab 

sem ação frente 
aos militares: 

três escolas católicas 
destruídas no espaço 

de um mês. 

Demolição da torre da catedral anglicana de Cartum, confiscada 
pelo governo em 1970. A ação teve inicio em setembro de 1996, 
logo após a visita do presidente iraniano Rafsanjani , para eliminar 
um sinal por demais visfvel do cristianismo nas vizinhanças do palã
cio presidencial. 

Polícia 
destrói 
escolas 

católicas 
CARTUM (COMBONI PIIBSS) 

- Quando, no dia 7 de dezem
bro, o chefe de polícia disse que 
voltaria para completar a sua 
obra, os cristãos do bairro peri
férico de Dorushab, na capital, 
Cartum, não quiseram acreditar. 
Moharnmad Barakat cumpriu 
porém a promessa, num domin
go, 29 de dezembro: a escola ca
tólica, que era freqüentada por 
650 alunos de primeiro grau, foi 
completamente demolida. Ne
nhum mandado judicial. Nenhu
ma explicação convincente. 

Dorushab é uma das muitas 
favelas habitadas por fanu1ias 
que fugiram da guerra no Sul 
do Sudão, onde o governo mu
çulmano de Cartum tenta impor 
o islamismo à força. No Sul do 
Sudão, ao contrário do Norte 
muçulmano, a maioria da popu
lação professa o cristianismo 
ou alguma religião tradicional 
africana. 

Segundo observadores, a 
destruição da escola de Doru
shab - que também servia de 
igreja, posto de saúde e centro 
de atividades sociais e recreati
vas - faz parte do plano do go
verno de desalojar os refugiados 
sul-sudaneses para mantê-los o 
mais longe possível da capital. 
A idéia, já executada em outras 
ocasiões, é a de empurrá-los 
para dentro do deserto, longe da 
água e dos postos de trabalho. 

Nos primeiros dias de janei
ro, mais duas escolas foram 
completamente destruídas pela 
polícia, desta vez na periferia de 
Omdurman, que fica próxima à 
capital. Como no caso anterior, 
policiais e soldados fortemente 
armados, com a ajuda de um 
trator, mantiveram-se irredutí
veis frente aos protestos da po
pulação local. Houve prisões de 
professores e catequistas. Os lí
deres católico de Cartum pro
testaram junto ao governo do 
presidente e general Ahmed 
Omar Hassan EI Bashir. 

23 
missionários católicos foram 
assassinados em 1996 (3 
bispos, 9 sacerdotes, 7 reli
giosos não padres, 3 religio
sas e 1 seminarista) , segun
do lista divulgada pelo "L'Os
servatore Romano". Com ex
ceção do seminarista, morto 
nas Filipinas, e de uma das 
religiosas, na Bósnia, todos 
os outros morreram na África, 
nos seguintes países: Argé
lia, Burundi, Zaire, Ruanda e 
Tanzânia. 

leigos e 2.000 religiosos de
verão ser "enviados em mis
são" na cidade de Roma até 
o ano 2000. Irão de porta em 
porta, visitando cada família 
das trezentas paróquias da 
Cidade Eterna, que conta 
atualmente com 3 milhões de 
habitantes. Está prevista a 
distribuição de 1 milhão de 
bíblias. 

7 
MILHÕES 

de africanos sofrem de des
nutrição, segundo a Organi
zação Mundial da Saúde 
(OMS). A malária é responsá
vel por 30% das mortes de 
crianças. No final de 1995, 12 
milhões de africanos tinham o 
vírus da Aids. O Comitê Re
gional da OMS para a África 
atribui a degradação das con
dições sanitárias do continen
te aq fracasso dos sistemas 
de saúde, aos baixos salários 
pagos aos agentes sanitários 
e à má administração dos re
cursos financeiros e humanos 
disponíveis. 
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Campeã argentina 
de xadrez troca 

tabuleiro pelo hábito 
Cláudia Amura, 26 ano , a 

número I do xadrez feminino da 
Argentina e da América do Sul. 
resolveu mudar radicalmente de 
vida. ingre ando no ln tituto 
Mercedário Jesu Menino. O 
motivo pes oai de ua deci ão 
ão de conhecido . ma Amura 

declarou à impren a que "e tá 
muito bem. tranqüila e fazendo 
o que queria fazer". o conven
to, quando obra tempo, anali a 
partidas e en ina as companhei
ras a jogar. 

B1blia é ótima para 
perder peso, garante 

médica estadunidense 
Para perder pe o e manter a 

forma. basta e tar de bem com 
Deu . garante a nutricioni ta 
Gwen Shamblin. que criou um 
programa de emagrecimento 
in pirado na bíblia. egundo ob
erva, obe idade é que tão de 

idolatria: as pe oas amam mai 
a comida que a Deu . O progra
ma de emagrecimento, que faz 
suce o no Estado Unido , já 
chegou ao Canadá, México, paí
e da Europa e Á ia. 

Ex-presidente haitiano 
recebe da ONU prêmio 
de direitos humanos 

O ex-pre idente haitiano 
Jean-Bertrand Ari ride recebeu 
em janeiro. da Une co (o orga
ni mo da ONU para a Educação. 
Ciência e Cultura), o Prêmio 
Educação para o Direitos Hu
manos, como reconhecimento 
ao seu trabalho pelos direitos 
humanos e a democracia no 
Haiti. No momento. Aristide di
rige uma fundação que cuida de 
alfabetização e educação para a 
democracia, diálogo e reconci
liação do povo haitiano. 

Número de pobres em 
Hong Kong revela o 

outro lado da fantasia 
Segundo pesquisa recente, 

cerca de 650 mil dos 6 milhões 
de habitantes de Hong Kong vi
vem em condições de miséria. 
Alto custo de vida, falta de mo
radia, desemprego e baixos salá
rios têm contribuído para agra
var a situação dos que vivem às 
margens do paraíso financeiro 
em que se transformou esse ter
ritório britânico do Sudeste 
Asiático que, no dia 1º de julho 
próximo, passa para o domínio 
da China. 

30 SEM FRONTEIRAS 

ador 

Arcebispo agora é 
general-de-brigada 

DA AGÊNCIA - o final do 
mê d janeiro, o Mini tério de 
Defe a al adorenho outorgou 
o grau de general-de-brigada ao 
arcebi po de San Sal ador. Fer
nando Sáenz La alie, durante 
cerimônia pecial elebrada no 
Comando de Doutrina e Educa
ção Militar (Codem). 

Lacalle, qu trabalhou du
rante ano como bi po castren-
e. ocupa de de julho de 1996 o 

cargo de Adrnini trador po -
tóli o junto à Força Armadru , 
enquanto aguarda qu o ati a
no de igne um no o bi po para 
a fun ão. Anteriormente, o ten
ta a o grau de coronel. 

Amplo etore da omuni
dade católica e da ociedade 
alvadorenha ficaram indigna

do diante do fato. Cobram da 
Igreja que renuncie a tai pri i
légio . Um con ênio firmado 
em 1968 entre o Vaticano e a 
República de E! Salvador ga
rante ao membro da Igreja a 
erviço da Forças Armadas os 

me mo grau di putados pelos 
militares. 

Membro da Opu Dei La
call le antou ontr ér ia n 
interior da Igreja cat lica salva
dorenha de d qu foi nomeado 
pelo papa para upar o po to 
que um dia foi do arcebi po e 
mártir O ar Arnulfo Romero -
a a inado pelo militare em 
março d 19 O - e, em eguida, 
do arcebi po Artur Rivera y Da
ma . já fale ido. 

O etore e lesiai identifi
ado com a omunidade d 

ba e e a luta populare acu-
am La alie de promover o de -

monte do trabalho pa torai an
terior e de per eguir pe oa e 
grupo que comungam a idéias 
da Teologia da libertação. 

O mártir Romero e, no detalhe, o sucessor Lacalle: 
atitudes diferentes frente aos militares. 

Primeiro da história - No dia 4 de maio próximo, 
em Roma, o papa João Paulo II vai proclamar 
bem-aventurado o espanhol Ceferino Jimenez Mal/a, que 
foi fuzilado em 1936, durante a guerra civil espanhola. 
Um acontecimento freqüente, nos últimos tempos, não 
fosse o fato de que se trata do primeiro cigano a ser 
proclamado bem-aventurado na história da [greja. - AP1c 

dos 8 bilhões de habitantes 
do mundo, no ano de 2025, 
pertencerão a duas grandes 
religiões: cristianismo e isla
mismo, indicam as projeções. 
Os cristãos serão cerca de 3 
bilhões (36,8% da população 
mundial) , e os muçulmanos, 
2 bilhões (23,6%). O islamis
mo cresce mais rápido. Em 
1970, os muçulmanos soma
vam 15,3% da população do 
planeta. 

espanhóis não têm onde mo
rar, anunciou a Cáritas do 
país às vésperas da "Jornada 
dos sem-teto", celebrada no 
dia 2 de fevereiro. O organis
mo católico administra em 
torno de 670 centros de aco
lhida e ajuda aos sem-teto na 
Espanha. 

de pessoas visitaram os mu
seus do Vaticano em 1996. 
Os responsáveis vão precisar 
quebrar a cabeça para facilitar 
o ingresso de uma multidão 
de peregrinos que deverá visi
tar Roma para o Jubileu do 
ano 2000. Fala-se em 20 mi
lhões de pessoas. 

é o número de missionários 
italianos católicos no mundo, 
segundo os últimos dados. 
Um deles, Paolucci Alfredo, 
80 anos, missionário combo
niano que tinha retornado à 
Itália em 1994, jamais se ha
bituou à vida de asilo. Desde 
janeiro, está de novo no 
Equador. 

á 

Pepsi decide 
se retirar do país 

NOVA YORK (APIC) - Fo
ram anos de esforço e mobili 
zação, mas valeu a pena. Em 
janeiro, grupos religiosos e de 
militantes contra o regime mi
litar da União de Mianmá - an
tiga Birmânia - comemoraram 
a decisão da Pep i Cola de in
terromper a venda do seu pro
duto nesse país do Sudeste 
Asiático. 

A nota oficial da empre a 
estadunidense foi enviada ao 
padre Joseph P. La Mar, da so
ciedade missionária Maryknoll , 
um dos mai ardoro os defenso
res da campanha internacional 
para denunciar a situação do 
direitos humanos e os atentado 
à democracia em Mianmá. 

Os missionários de 
Maryknoll possuem seis
centas ações da Pepsi
Co. La Mar se utilizou 
desse direito acionário 
para fazer pressão junto 
à direção nas assem
bléias anuais da empre
sa. Uma campanha na
cional de boicote aos 
produtos Pepsi recebeu 
o apoio do Estado de Massa
chusetts, das autoridades de 
diversas cidades estaduniden
ses e de associações de estu
dantes universitários. 

A decisão da Pepsi foi sau
dada pela oposição ao regime 
birmanês como uma vitória im
portante. La Mar agora investe 

Mulheres no poder 

P 
ela primeira vez na história republicana do Equador 
uma mulher ocupou a presidência, ainda que por ape
nas dois dias. A vice-presidente Rosalía Arteaga assu

miu interinamente o cargo após a derrubada do presiden
te Abdalá Bucaram pelo Congresso, em 6 de fevereiro. Ela 
se transformou assim na sexta mulher na história da Amé
rica Latina e do Caribe a assumir tão alto cargo. 

MULHERES CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO 

" 

EQUADOR 
Rosalía Arteaga 

9-11/2197 

FONTE. NOTICIAS ALIADAS 

Pequeno comércio 
perto de Yangon: 

vai faltar Pepsi Cola. 

sobre as companhias petrolífe
ras que negociam com o gover
no ditadorial de Mianmá. A 
idéia é forçá-las a seguir o 
exemplo da Pepsi. 

Maridos oprimidos, 
uni-vos! - "Como homens, 
também sofremos agressões 
físicas e psicológicas por 
parte de algumas mulheres, 
ainda mais agora, depois 
que se constituiu a brigada 
de proteção à mulher 
e à criança, porque a 
polícia e os juízes sempre 
dão razão ao grupo 
feminino." 
A reclamação é do 
presidente da Organização 
Livre de Esposos Oprimidos, 
fundada há poucos 
meses no município 
boliviano de EI Alto. · 
Os cerca de cem integrantes 
pretendem primeiro se 
fazer conhecidos para, 
em seguida, apresentar 
um anteprojeto de lei 
à Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos 
Deputados, propondo 
a defesa dos ma1idos. -
NOTICIA ALIADAS 

Vendemos e compramos moedas estrangeiras, em cash ou em cheques, sempre 
• pelo melhor preço de mercado. Somos credenciados pelo Banco Central do Brasil {~~i!gi (número 1552/00266-M.E.) a operar no mercado flutuante (dólar turismo). 

-t'(ingstur 
Consultas e informações: pelos telefones (011) 605-0150, 605-0157, 
605-0158 e 605-0159. Ou, pessoalmente, com o Sr. ltaís de Angelo, Av. 
São João, 51 - Centro, São Paulo, Brasil. · 

João Paulo li eleito 
Homem do Ano 96 
pela "Newsweek" 
A presença marcante no ce

nário internacional no ano pas
sado fez com que João Paulo II 
recebesse da revista estaduni
dense "Newsweek" o título de 
Homem do Ano 96. Também re
ceberam votos dos leitores, en
tre outros, o presidente iraquia
no Saddam Hussein e o ator de 
cinema Tom Cruise. Em 1994, o 
Papa foi eleito personalidade do 
ano, pela revista "Time Magazi
ne", também dos EUA. 

Candidato venezuelano 
à beatificação terá que 
esperar mais um tempo 

Os três milagres que apoia
vam a causa de beatificação do 
médico venezuelano José Gre
gorio Hernández foram rejeita
dos pelo Vaticano. Quando João 
Paulo II visitou a Venezuela em 
fevereiro de 96, o presidente Ra
fael Caldera lbe pediu publica
mente que intercedesse para 
acelerar a beatificação de Her
nández. Chamado "o servo de 
Deus", Hernández, falecido em 
1919, é venerado em milhões de 
altares domésticos da Venezuela 
e países vizinhos. 

Comunidade católica 
protesta contra morte 
de bispo nas Filipinas 

Nem missas nem aulas nos 
colégios católicos, até que o cri
me seja esclarecido. A decisão 
foi tomada pelo Vicariato Apos
tólico da ilha de Joio, sul das Fi
lipinas. em protesto contra o as
sassinato do seu bispo, Benja
min de Jesus, 56 anos, ocorrido 
em fevereiro. Apenas 2,3% dos 
habitantes de Joio são católicos, 
contra 90,8% de muçulmanos. 
O crime está sendo explicado 
como uma tática de grupos fun
damentalistas para forçar a Igre
ja católica a deixar a ilha. 

Maioria dos católicos 
portugueses apóia 

sacerdócio feminino 
Pesquisa do Instituto de Ciên

cias Sociais da Universidade de 
Évora mostra que 59,4% dos cató
licos portugueses se declaram fa
voráveis ao acesso das mulheres 
ao sacerdócio, e 65,8% apoiariam 
a abolição do celibato obrigatório 
para os padres. Somam 87 .8% os 
adultos que se declaram católicos, 
o que faz de Portugal um dos paí
ses mais católicos do mundo. 
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Exemplo 
chinês 

D 
izem que não há saída 
para • as_ dificulda~~s 
econom,cas e soc,a,s 

fora da privatização e do li
vre mercado. Dizem, tam
_bém, que tudo o que vem 
do Estado é ineficiente e 
corrupto. O sacrifícios im
posto aos pobre são apre
sentados como nece ário 
e inevitávei . Dizem que 
ão exigência das lei do 

mercado. Algun teólogo 
da libertação chamam i o 
de idolatria do mercado. 

Ao mesmo tempo em 
que pregam es a ab oluta 
liberdade do mercado, 
muitas empre as inve tem 
pesadamente na China, 
um país com um mercado 
interno, atual e potencial, 
extremamente atraente -
os habitantes pas am de 
1,2 bilhão - e, segundo al
guns economistas, uma 
das mais dinâmicas econo
mias da atualidade e uma 
das potências econômicas 
do futuro. 

Só que a China não 
obedece cegamente às leis 
do mercado. O governo 
impõe regras às empresas 
transnacionais ávidas para 
investir no país. O governo 
chinês sabe que precisa 
das empresas transnacio
nais, mas sabe igualmente 
que essas empresas tam
bém "precisam" do povo e 
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Jm Mo Sm 

do E tado chinê . Da, por
que pratica politica eco
nômicas que defendem o· 
interes e nacionai . 

, a China não ha priva
tização de empre_ a · e_·ta
tai , e ·im transformaç.'io e 
"aliança" com empresa 
privada . reforma eco
nômica chine a é bem di
ferente do aju ·te.· neoli
berai realizado por aqui. 
É in pirada mai no mode
lo japonê , que trabalha 
com a idéia de comple
mentaridade entre o eto
re público e pri\ ado. 

É claro que ha outro 
ério problemas na Chi

na, em particular no cam
po da liberdade polftica e 
civil. Contudo, a experiên
cia chine a de hoje - e as 
expenencias similares, 
como a japonesa e a co
reana - mostra que toda 
propaganda neoliberal 
que vemos nos meios de 
comunicação não passa 
de "meia verdade", pois 
mascara os interesses dos 
grandes capitalistas. 

Globalização da eco
nomia não significa neces
sariamente perda de capa
cidade de intervenção do 
Estado nacional na econo
mia. Ficou mais difícil, 
mas o exemplo chinês 
prova que sempre há es
paços de manobra. Basta 
ter vontade e competência 
política. 

Jung Mo Sung é teólogo, autor 
de vários livros. Entre eles, 
Deus: ilusão ou realidade? 
(Ática), Se Deus existe, por 
que há pobreza? (Paulinas) e 
Conversando sobre ética 
e sociedade (Vozes). 

MENEM PENSA EM NOVA REELEI
ÇÃO - "Não sei se não terei de me 
candidatar novamente para con
solidar o modelo." Com estas pa
lavras, o presidente argentino 
Carlos Menem teria anunciado, 
em janeiro, o desejo de se reele
ger pela segunda vez, assumindo 
um terceiro mandato consecutivo 
a partir de 1999, informou o jor
nal "Clarín". Menem iniciou o ano 
de 97 do mesmo modo que con
cluiu o anterior: com uma popu
laridade decrescente. A inflação 
(menos de 1 %) é a mais baixa da 
América Latina, mas o desempre
go assusta. Na primeira sonda
gem do ano, 79% dos argentinos 
desaprovaram a gestão do presi
dente. Para 53% dos entrevista
dos, o que mais lhes preocupa é 
exatamente o alto índice de de
semprego, que atinge 17 em cada 
100 trabalhadores argentinos. -
NOTICIAS ALIADAS 

PAPA EM CUBA SÕ EM 98 - 0 Va
ticano postergou a visita do papa 
João Paulo li a Cuba, que havia 
sido anunciada para este ano. A 
viagem está prevista para janeiro 
de 1998. Cuba é o único país da 
América Latina que o pontífice de 
76 anos de idade ainda não visi
tou. João Paulo li deverá visitar o 
Brasil em outubro, por ocasião do 
li Encontro Mundial do Papa com 
as Famílias (Rio de Janeiro, 4 e 5 
de outubro), e se comenta que ele 
aproveitará a viagem para ir à Ar
gentina. O jornal oficial do regime 
cubano, "Granma", publicou ma: 
téria afirmando que o país "rece
berá João Paulo li com toda a 
consideração e o respeito que me
rece o Sumo Pontífice da Igreja 
católica e soberano do Estado da 
Cidade do Vaticano, com quem 
Cuba mantém relações diplomáti
cas ininterruptas desde 1935". -
NOTICIAS ALIADAS 

SAfOAS E RETORNOS - o bispo 
anglicano de Fulham, na Grã-Bre
tanha, John Klyberg, 59 anos, 
abandonou a sua Igreja para ser 
ordenado sacerdote católico no 
último mês de dezembro. Quando 
o sínodo anglicano da Grã-Breta
nha tomou a decisão de permitir 
o acesso das mulheres ao sacer
dócio, em novembro de 92, 
Klyberg foi nomeado responsável 
episcopal pela pastoral dos fiéis 
contrários a essa medida. En
quanto isso, dezesseis padres 
que tinham deixado a Igreja an
glicana pelo mesmo motivo re
tornaram e foram novamente 
aceitos. A informação é do diário 
inglês "The Times". Segundo a 
mesma fonte, é de 391 o número 
de padres que abandonaram a 
Igreja anglicana por causa da or
denação sacerdotal de mulheres. 
Desse total , 221 se tornaram sa
cerdotes católicos. - AP1c 

ÃMÉRICA LATINA ENVELHECE - 0 
número de latino-americanos com 
idade superior a 60 anos cresce 
mais rapidamente do que o pre
visto, segundo relatório do Banco 
lnteramericano de Desenvolvi
mento (BID). O crescimento, que 
foi de 1,5% nas últimas quatro dé
cadas, deverá se manter em torno 
de 5% até o ano 2020, fazendo 
saltar de 33 milhões para 70 mi
lhões o número de latino-america
nos dessa faixa etária. O aumento 
da média de vida representa uma 
vitória contra a morte precoce, 
mas parece não haver muito para 
celebrar. Os especialistas calcu
lam que a mudança significará 
uma sobrecarga intolerável para 
os sistemas de aposentadorias, 
que já mostram sinais evidentes 
de uma grave crise, com déficits 
crônicos e o pagamento de pen
sões que estão abaixo do salário 
mínimo. - NOTICIAS ALIADAS 

Carregar O andor, ainda que por uns segundos, representa um ato supremo de glória. 

A multidão tenta se aproximar o mais que pode da imagem. 

Receber uma bênção especial do Cristo Negro vale qualquer esforço. 
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T
odo ano o e onomi ta Ariel Ortilla 
tem um compromi o inadiável em 
ua agenda lotada. ão é nenhum 

encontro com empre ário , co~ -
rência ou aula de economia na uni

ver idade. O compromi so é em Quia
po, um di trito de Manila, a capital da 
Filipina . A origem é uma panata (pre
me a ou oto) pe oal para com o a
zareno egro. 

Ariel nunca fugiu de e compromi -
o, de de que o pai o levou pela prim i

ra vez à proci ão. Ele na ceu om um 
problema no coração, e o médi o , ga
rantiram que, e não fo e operado, não 
pa aria do 7 ano de idade. 

A mãe uma médica, e opô a lfUr
gia. Era muito arri cado. O pai, homem 
de uma fé inquebrantáv 1, le ou então o 
filho à proci ão do azareno. 

"Acredito profundamente que o a
zareno me ajuda" confe a Ariel. '· e 
não fo e a im, eu não teria motivo 
para participar todo ano da proci ão 
de de que o meu pai faleceu ." 

LurA PARA CHEGAR PERTO - Ariel é 
apena um do milhare e milhare de 
devoto e eguidore de '· ue tro Pa
dre Je ú azareno" que todo dia 9 de 
janeiro acompanham a imagem do 
Cri to ofredor pela rua e becos de 
Quiapo. Trata- e de uma da proci -
sões mai concorrida , mais espetacu
lare e repre entativas de uma fé que 
os seguidore do azareno expre am 
ao seu estilo. 

Com cami a branca calças arregaça
das, pés descalço e uma toalha branca 
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Dar graças, pedir bênçãos ... A festa em honra do Cristo Negro é uma 

manifestação da fé popular. É preciso agradecer pelo ano que passou. 

É preciso pedir bênção e proteção divinas para o ano que inicia. 

amarrada à cabeça, uma multidão in
contável de homen cerca o andor que 
leva a imagem com a intenção de reali
zar o ato upremo de glória: ajudar a 
carregar e se andor, ainda que por uns 
poucos segundos. 

Enquanto is o, muitas outras pessoas 
se aproximam o mais que podem para 
passar uma toalha ou lenço no rosto de 

osso Senhor. É como se qui essem aju
dar a. diminuir o seu sofrimento. É, tam
bém, para receber a sua bênção. 

Muitos outros, ainda, tentam se 
agarrar a uma das duas longas cordas 
presas ao andor. 

Receber uma bênção especial do 
Cristo egro vale qualquer esforço: o ca
lor insuportável, a dificuldade para res
pirar, os empurrões e as cotoveladas. 

Ariel explica que se sente "muito es
piritual" toda vez que vê o andor sair ou 
entrar na igreja. Chega a chorar. Não 
tenta subir no andor para tocar o rosto 
do Cristo, porque ficaria pesado para os 
carregadores. "Sempre que consegui car
regar o andor por uns segundos, me 
senti muito forte. Nunca senti nenhum 
tipo de fraqueza ." 

DIA INfEIRO DE FESTA - A proci ão co
meça ao meio-dia e não termina ante das 
nove ou dez da noite. osso Senhor Jesu 

azareno visita a igrejas do distrito na 
companhia dos eus fiéis devotos. Ao cair 
da noite, a multidão acende velas. Entre 
as luzes das velas caminha também a Vir
gem, Mãe de Deus, num andor decorado 
com produto do campo, flores e planta . 

Réplicas do "autêntico" Nazareno são 
carregadas por diferentes confrarias e ir
mandades. Centenas de estandartes de 
fundo vermelho-escuro e letras douradas 
ou negras dão um colorido especial à 
procissão. Aqui e ali aparecem outras 
imagens veneradas pelo povo, como a 
do Menino Jesus. 

A procissão termina altas horas da 
noite, mas a festa continua, com muita 
música, danças, barraquinhas. Tudo em 
honra do Nazareno. 

Os vizinhos se reencontram, famil ia
res e amigos dão uma prova da simpatia 
e cordialidade do filipino. Vale dançar, 
rir e, inclusive, tomar uma ou outra cer
veja a mais ... 

PRE.ssÃGIOS - Os ritos em honra do 
Nazareno têm início no dia de Ano-

ra 
uro, Deu m livre! 

No dia da ~ ta de Quiapo, os fiéis fi
cam de novo atentos. Não é nada bom 
quando o Cristo Negro d mora muito 
para sair da igreja. Uma 1 ve inclinação 
da imagem para o lado esquerdo, duran
te a proci ão, indica que algo terrível 
pode acontecer. 

"Não ei e exist gente que acredita 
ne a coisas" , r sponde Ariel, quando 
interrogado sobre o a unto. Não está 
preocupado com isso. "O que eu sei é 
por que venho aqui, há mai de 
25 anos: para agradecer ao Naza-
reno por me manter vivo." 

Dar graças, pedir bênçãos ... A 
festa em honra do Cristo N gro é 
uma manifestação da fé popular. 
Ali se pode perceber muito bem 
como o filipino comum sente e 
vive a própria fé. É preciso agra
decer pelo ano que pa sou. É 
preciso pedir bênção e proteção 
divinas para o ano que inicia. 

O Cristo Negro merece mais do que 
umas horas ou uma manhã. Um dia in
teiro na companhia dele. Vale a pena! 

BATISTA DESALOJADO - Talhada e pin
tada por um artista asteca, a imagem do 
Cristo Negro chegou a Manila de barco, 
no século 17, diretamente de Acapulco. 
Um século depois foi parar em Quiapo, 
a pedido do então cardeal-arcebispo de 
Manila, Basílio Sancho. 

O padroeiro da igreja de Quiapo -
que desde 1988 virou basílica - era 
São João Batista. Pouco a pouco, po
rém, o Nazareno foi ganhando celebri
dade. Hoje, preside o altar, e o Batista 
pode ser visto numa das laterais da 
igreja. 

Transeuntes sem rumo fixo, estudantes, 

donas de casa, empregadas domésticas, 

aposentados ... Em Quiapo e sua igreja, 

todos se sentem acolhidos. Dentro e fora, 

devoção e tumulto, numa mistura 

dos mundos espiritual e material. 

Para a praça da basílica de Quiapo 
convergem ônibus e lotações do próprio 
distrito e de povoados vizinhos. Por ali 
passam diariamente milhares de veícu
los, sob o olhar atento dos santos Felipe, 
Simão, Estêvão, Santiago o Maior e San
tiago o Menor. 

As ruas, vielas e becos de Quiapo 
são cheias de sabor e de vida, a vida 
cotidiana do filipino comum. Nas feiras 
e mercados pode-se encontrar de tudo: 
calçados, velas, estampas, frutas, rou
pas, loteria ... Na entrada da igreja, ven
dedores ambulantes oferecem todo 
tipo de objetos religiosos: cruzes, ima
gens, medalhas, santinhos, velas e tam
bém os clássicos colares de sampagui
ta, flor nacional muito usada para en-

feitar e perfumar santos e ima
gens religiosas. Os vendedores . 
mirins são os mais insistentes. 

Também há lugar para a "me
dicina tradicional", com seus lí
quidos milagrosos e uma infini
dade de amuletos. Pode-se com
prar ali, bem na porta da igreja, 
tudo quanto é "produto mágico": 
ervas misteriosas, remédios para 
todos os males, pomadas, talis
mãs da sorte ... 

SEM FRONTEIRAS 35 



D EVOÇÃO E ALVOROÇO - É en ano 
pensar que a devoção a o o enhor 

azareno ó e manife ta uma vez por 
ano. A igreja de Quiapo está empre 
abarrotada, em qualquer hora de qual
quer dia do ano. - exta -feiras, porque 
tem novena. Ao domingo porque tem 
mi a. o re to do dia , porque o fiéi 
sempre encontram um tempinho para 
uma vi ita ao azareno. 

Mulhere caminham de joelho do 
fundo da igreja até o altar. Outro fazem 
fila para beijar o pé do Cri to egro, 
que já e tão branco de tanto beijo e de 
tanto lenço esfregado obre ele . 

A igreja de Quiapo é um contínuo 
vaivém. Gente que e ajoelha, que e 
enta para rezar, meditar, pedir bênção 

ao enhor. O incessante "tráfego·· que 
há dentro do templo é um reflexo do tu
multo e alvoroço do lado de fora. 

Espiritualidade e vida cotidiana se 
misturam ao redor da igreja, de maneira 
muito normal e espontânea. O povo de 
Manila integra gestos e manifestações re
ligiosas à vida de todo dia: jovens carre
gam escapulários pendurados ao pesco
ço, há gente que reza o rosário nas lota
ções, não se deve passar perto de uma 
igreja sem fazer genuflexão ... 

Quiapo e seus arredores são um re
trato fiel do modo de ser do povo de 
Manila. Gente por tudo quanto é lugar. 
Transeuntes sem rumo fixo, como que 
perdidos. Estudantes, donas de casa, 
empregadas domésticas, aposentados ... 

Em Quiapo e sua igreja, todos se 
sentem acolhidos. Dentro e fora, devo
ção e tumulto, numa mistura dos mun
dos espiritual e material. • 
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ka 

Excomunhão 
anunciada 

Sacerdote e teólogo asiático é excomungado da Igreja. 
Uma oz incômoda. 

Hmon Fn1som 

O 
ano de l <r não m ou nada 
b m para s r ' lo . Em _ d ja-
n iro, a onte u que muitos te-
miam: Ti a Bala uri •a, 2 ano , 
do ri Lanka - antigo Ceilão -, re

cebeu a notícia oficial de ua excomu
nhão. O motivo: afirmaçõe contida no 
eu livro .. faria e a libertação humana" 

de 1990, foram con iderada contrária à 
fé católica. 

Bala uriya - religio o da congrega
ção do Oblato de Maria Imaculada e 
um do maiore repre entanre da nova 
teologia a iática - é natural de um país 
ui-a iático atingido por profundo con

flito étnicos e injustiça oc1a1 . 
A nota da Congregação para a Dou

trina da Fé, assinada pelo cardeal Jo eph 
Ratzinger, afirma que o teólogo não re
conhece "o caráter obrenatural , único e 
irrepetível da revelação de Jesus Cristo". 
Ele apresenta Jesus como " upremo 
mestre", mas ignora explicitamente sua 
"filiação divina". 

LISTA DE "PECADOS" - ão é tudo. 
De acordo com o pensamento da Dou
trina da Fé, Balasuriya não leva devi
damente em conta a necessidade da 
Igreja para a salvação e, conseqüente
mente, "nega também a necessidade 
do batismo". 

Ele nega "a natureza do dogma cató
lico" e relativiza "as verdades nele conti
das", em particular no que diz respeito 
ao pecado original, "considerado por ele 
simplesmente uma produção do pensa-
mento teológico ocidental". · 

~ Ao querer apresentar a figura de Ma- :i 
z 

ria tal e qual aparece nas Escrituras, isto ,!i 

o 
rito d Balasuriya . Haveria uma ma

n ira de fazer o teólogo a iático mudar 
de idéia? 

A han es '1 uram, egundo a 
mesma nota . Doutrina da Fé ofer c u 
ao teólogo vária po ibilidade de e 
retratar, ma a re postas foram insati fa
tória . Além disso, Balasuriya se negou a 
assinar o texto da "Profissão de Fé" -
uma declaração que reúne, de forma 
mai ampla do que o Credo, os conteú
dos teológicos da fé católica. 

O re ultado foi a excomunhão auto
mática (em latim: "latae sentenliae'?. 
Uma pena severa, que não só o afasta 
do ensino, ma também o exclui do a
cerdócio, de ua congregação religiosa e 
da comunhão eclesial. 

"N ÃO DISSE ISSO" - Balasuriya e de
fende: "Eu não di se o que eles afir
mam que eu disse". Em sua ava liação, 
a Cúria Romana fez uma leitura meio 

é, isenta de qualquer elaboração teológi- ? '""--~"-'==-=--
ca, o teólogo cingalês comete o erro de Tissa Balasuriya: problemas com a 
negar os dogmas marianos. Doutrina da Fé e excomunhão. 

Atendimento a refugiados que retornam ao Sri Lanka: conflitos étnicos e injustiças sociais. 

torta de sua tese teológicas, isolando
as do contexto. Inclu ive, teria havido 

rro de interpretação por causa de tra
duçõe malfe ita do texto o riginai , 

m inglês. 
Ele conta que, m março de 95, 

tentou responder à acu ações, num 
e tudo de 55 páginas em que retomou 
e comentou cada um dos eu textos 
em questão. "Encontrei também 58 
mal-entendidos, exposições errônea , 
distorçõe e fa l ifica õe do meus 
textos." 

Roma achou que não ra sufici nte. 
Como resposta , em novembro do mes
mo ano chegou à mãos do teólogo a 
Profi são de Fé, para que e le a assinas-
e. Ao que parece, o texto foi especial

mente elaborado para ele , pois inclui 
ponto que não constam de outra 
Profissões de Fé. Um dele é o que se 
refere à possibilidade de a mulheres 
receberem o mi nistério sacerdo tal: 
"Aceito e creio fi rmeme nte que a Igre
ja não po ui d modo algum a fac ul
dade de conferir a o rde nação acerdo
ta l às mulhe re ". 

Balasuriya não assinou. Preferiu assi
nar uma outra Profi ão de Fé, a que foi 
elaborada por Paulo VI m 1968. Roma 
não aceitou, e o teólogo comenta: "Ain
da devem me explicar o que tem de irn-

perfeito na Profissão de Fé, tão ampla, 
do papa Paulo VI". 

Para Balasuriya, uma "versão espe
cial" da Profis ão de Fé não constitu i um 
instrumento válido para medir a sua fé, 
"nem pode substituir . uma indagação 
teológica imparcial sobre o a sunto, o 
que repetidamente pedi". 

O Direito Canônico - lembra o teólo
go - prevê a instalação de um tri
bunal para julgar se uma determi
nada obra está ou não de acordo 
com os fundamentos da fé católica, 
ma i so não fo i feito. " ão me ou
viram, não dialogaram comigo. Por 
que foi negada à Conferência Epis
copal do Sri Lanka a autoridade de 
tentar chegar a uma solução?" 

SOLIDARIEDADE - A condenação 
de Balasuriya foi recebida com 
descontentamento e profunda 
preocupação no mai diver os 
ambiente . 

Reunida nas Filipinas no mês 
de dezembro, a Associação Ecu
mênica do Teólogo do Terceiro 
Mundo (Asett) creveu um mani
fes to de solida riedade para com 
Balasuriya, um dos teólogos fun
dadore da Asett e coordenador 
do grupo de teólogos asiáticos. 

"Os escritos de Tissa Balasuriya ajudam 
a Igreja a descobrir a mensagem de 
Cristo em nossa situação particular", 
disseram os teólogos. 

Além disso, acrescentam as teólogas, 
o livro "Maria e a libertação humana" é 
"uma manifestação de profunda solida
riedade para com as mulheres, por par
te de um teólogo homem", porque, nele, 

SEM FRONTEIRAS 37 



Freio na caminhada 

n deci ão de Roma chega num mo
mento delicado para as comunida
des católicas da Ásia. Ao atingir um 

dos seus melhores teólogos e a e sor 
de bispos, parece querer redirecionar 
não apenas a teologia, mas também o 
rumos da pastoral no continente. 

Não é de hoje que as posições de 
alguns teólogos asiáticos têm u cita
do preocupações em Roma, principal
mente no que diz respeito ao diálogo 
com as outras religiões. a bu ca de 
novos caminho , esses teólogo en
tem o difícil desafio de conciliar a 
afirmaçõe obre a nece idade da 
Igreja e a propo ta universal de salva
ção em Cristo com a sabedoria, a cul
tura e a fé de tanto fiéi não-cri tão . 

Outro campo de preocupaçõe diz 
respeito à atuação da Igreja diante da 
pobreza e das graves injustiça saciai 
no continente, o que fez nascer uma 

teologia e uma pa torai da libertação 
a iática . ão são pouca a comuni
dades e os teólogo convencidos de 
que o anúncio da al1·açào em ri to 
não pode estar de ligado da luta por 
ju tiça e da olidariedade para com o. 
mai pobre . "Uma Igreja pobre e ao 
lado do pobre - chegaram a afirmar 
- é a única chance de credibilidade 
que temo . O pol'O a iatico não 1·,Jo 
acreditar em nenhuma outra I erdade. " 

Ja em ·ua primeira obra - "Je u 
Cri:to e a libertação humana"-, lan a
da em 1976, Bala uri1 a e ocupa com 
es e problema . ·o eu último livro, 
tenta dar um pa · o à frente, ao abordar 
outra que t,'io pofemica: a di crimina
ç,10 d,l mulhere · e a nece · ·idade de 
repen ar o ·eu papel na Igreja. Faz i so 
refletindo obre /\ faria, apresentada 
como mulher companheira e humilde, 
defen ora do amor de Deus pelos mais 
pobre . ada da figura tradicional de 

1aria como soberana revestida de gló
ria, à I eze alheia aos conflitos e in
ju tiça oc,a,s. 

uma só obra, três novos caminhos 
pastorais: diálogo intercultural e inter
religioso, justiça social e solidariedade 
com as mulheres. São temas pouco 
simpáticos aos setores mais conserva
dores da Igreja. Na Ásia, porém - em 
países onde a Igreja católica sente o 
peso de sua fragilidade frente aos enor
mes desafios que se impõem -, a dis
cussão desses temas tem sido vista 
como promissora, porque abre novos 
campos para a ação evangelizadora e 
missionária da Igreja. 

Isso talvez explique por que a con
denação romana tem sido considerada 
tão grave pelos setores católicos mais 
abertos. E também a estranheza do 
mesmo Balasuriya, que, numa nota de 
esclarecimento e defesa, afirma: "Mui
tos outros escritores, especialmente no 
Ocidente, expressaram opiniões seme
lhantes ou idênticas às minhas. Ne
nhum deles, que se saiba, foi tratado 
tão severamente e com a ameaça de 
excomunhão automática, sem provas. 

~ Por que eu me tornei vítima de uma 
111--~----~ -------------' ê única e exclusiva discriminação, con

Tem pio budista em Kandy: 
desafio do diálogo com as grandes 

religiões do continente asiático. 

38 SEM FRONTEIRAS 

tra as normas canônicas da eqüidade? 
Acaso, usa-se um critério diferente 
para os teólogos asiáticos?". - H.F. 

"INACEITÁVEL" - Este é também ó po
sicionamento da Broederl ijk Delen, uma 
associação belga encarregada da Campa
nha da Quare ma no paí . O engajamen
to social e o testemunho de fé do sacer
dote e teólogo Balasuriya "contribuem 
para reforçar a solidariedade entre as 
populações do ui e as do Norte". Ele é 
um "aliado íntegro na luta contra toda 
forma de injustiça, na sociedade e na 
Igreja". Para a Broederlijk Delen, "é ina
ceitável que Roma coloque para fora da 
Igreja um cristão convicto". 

A associação decidiu também apoiar 
uma declaração do Fórum Internacional 
dos Religiosos para a Sociedade Global, 
que, em Colombo, capital do Sri Lanka, 
tomou a iniciativa de fazer um pedido 
ao papa João Paulo II. 

Diz o texto da declaração: "Sua San
tidade sempre intercedeu em favor do 
respeito aos direitos humanos, da verda
de e da justiça. O nosso apelo é para 
que haja um processo justo, conforme o 
Direito Canônico, no caso do livro 'Ma
ria e a libertação humana', do padre Tis
sa Balasuriya, e da excomunhão da qual 
foi vítima". • 

LIVROS 
VOZES 
Rua Frei Luís, 100 
25689-900 Petrópolis - Rj 
Fone: (0242) 43-51.12 
Fax: (02 2) 42-0692 

- Filosofia 
para jo
vens (Maria 
Luiza ilvei
ra Teles, 
91p.) - Es
crito em 
linguagem 
imp les, 

quer mos
trar ao jo
vem que 
filosofia é 
algo gosto
so de se estudar. Aborda assun
tos como liberdade, religião, fe
licidade, amor e paixão, além 
de traçar a trajetória histórica 
da filosofia . 

PAULINAS 
Rua Domingo de Moraes, 678 
Térreo - 04010-100 
São Paulo - SP 
Fone: (011) 574.8 99 
Fax: (011) 572.7702 

- Conflitos famillares: como 
enfrentá-los (Manuel D. Alva
rez, 126p.) - Incompreensão, 
falta de confiança e infidelida
de no casamento são alguns 
dos problemas que geram con
fl ito em família . O autor uge
re conselhos e pistas para pre
venir erros e enfrenta r a crises. 

- História de Paquito: tornar
se mãe (Mariateresa Zarroni 
Gillini, 165p,) - De creve o tra
balho psicoterapêutico que a 
autora levou a cabo para con
seguir que Martina e Paqu ito, 
fil ho adotivo, supera sem o 
trauma da adoção e se tornas
sem mãe e fil ho de fato. 

. PAULUS 
Caixa Postal 12899 
04117-270 ão Paulo - P 

Fone: (011) 
571.9416 

1 Fax: (011) 
1m~~~~ 570.3627 

- A história 
perdida e 
recuperada 
de Jesus de 
Nazarê: 
dos slnóti
cos a Pau-

RECOMENDAMOS 
ESPA_9O ABERTO PARA A DIVULGAÇÃO DE SUAS 

PRODUÇOES, CURSOS, SEMINÁRIOS. ENVIE Ã REDAÇÃO 
CÓPIA DO MATERIAL IMPRESSO E AUDIOVISUAL. A REDAÇÃO 

NÃO SE OBRIGA A RECOMENDAR O QUE CONSIDERA EM 
DESACORDO COM A LINHA EDITORIAL DA REVISTA. 

lo Quan Luís Segundo, 676p.) -
Jesus foi fundador de uma das 
grandes religiões da humanida
de ou um crítico rigoroso e li
vre de rodo sistema religioso? 
Para o autor uruguaio, um dos 
principais representantes da 
Teologia da libertação, o cris
tianismo propõe valores uni
versa is que vão além das reli
giões e da teologia. 

CURSOS 
Centro Cultural Missionário 
SGAN - Q. 905 - Conj . C 
70790-050 Brasília - DF 
Fone: (061) 274.3009 
Fax: (061) 340.1232 

- Curso de formação missio
nária "ad gentes" - Para mis
sionários brasileiros enviados 
em missão fora do país. De 30 
de novembro a 20 de dezem
bro de 1997. 

VÍDEOS 
VERBO FilMES 
Rua Verbo Divino, 691 
O 719-000 ão Paulo - SP 
Fone: (011) 548.5744 
Fax: (011) 521.6135 

- Ceia no cárcere - O drama 
dos encarcerados, visto a partir 
da passagem de Cristo pela pri
são na noite anterior ao Calvá
rio. Uma contribuição para a 
Campanha da Frare_rnidade 97. 
Um retrato da realidade carce
rãria de São Paulo, com entre
vistas a detentos, autoridades e 
agente da Pastora l Carcerã ria 
(40'). 

REDE RUA 
Rua Sampaio Moreira, 110 
Casa 09 - 03008-010 
São Paulo - SP 
Fone/ fax: (011) 227.8683 

- Curso de 
Verão-97: 
Por uma 
êtica.da li
berdade e 
da liberta
ção - An
seio de li
berdade e 
de liberta
ção, rejei
ção dos falsos 
moralismo e exigência de rei
venta r a ética na política, na 
economia e nas relações pes-

soais. O documentário traz a 
reflexão dos assessores e conta 
com a participaçiio especial dos 
cursistas do Décimo Curso de 
Verão, que foi realizado em São 
Paulo, no mês de janeiro (118'). 

Sa mp a io -------
Filho (Conjuntura nacional) e 
Maria Emília Guerra Ferreira 
(Pastoral Carcerária), além do 
filme "O menino, a favela e a 
rampa de panela" (83'). 

NOSSO CHÃO 
Rua João Melo; 522 
60436-050 Fortaleza - CE 
Fone/ fax: (085) 225.0321 

um presi
diário con
fi n a d o 
numa pe
q u e n a 
cela . De
poimen
tos sobre 
o encar

cerado e suas implica
ções sociais e humanitárias. Si
_ruações de aprisionamento e 
desrespeito aos direitos huma
nos que ultrapassam o limite 
do cárcere institucionalizado 
(18') . 

APAC 
Travessa Francisco Almada, 81 
12201-970 São José dos 
Campos - São Paulo - SP 
Fone: (012) 321.0532 
Fax: (012) 322.2813 

- APAC: um projeto a serviço 
da vida - Experiência realizada 
pela Associação de Proteção e 
Assistê ncia aos Condenado 
(APAC), em eus 25 anos de 
história. Uma metodologia apli
cada no Presídio Modelo de 
Humaitá , com repercussão in
ternacional. Ótimo subsídio 
para aprofundar o tema da 
Campanha da Fraternidade des
te ano, sobre os encarcerados 
(40'). 

SEM 
FRONTEIRAS 
A IGREJA NO BRASIL ABERTA AO MUNDO 

CUPOM DE 
ASSINATURA 

E RENOVAÇÃO 

É MUITO FÁCIL FAZER OU 
RENOVAR A ASSINATURA DA 

SUA REVISTA SEM FRONTEIRAS 

t/ Basta preencher e nos enviar 
o cupom que está no verso. 

t/ Para o pagamento, escolha 
uma das seguintes opções: 

1. CHEQUE NOMINAL e cruzado 
em favor de SEM FRONTEIRAS. 

2. DEPÓSITO INSTANTÂNEO 
numa das agências dos seguintes 
bancos, em qualquer parte do 
Brasil: 

BANCO DO BRASIL - Ag. 2700-6 
Taboão da Serra/SP 
C/c 110.121-8 

BRADESCO - Ag. 3084-8 
Taboão da Serra/SP 
C/c 24993-9 

BANESPA - Ag. 336 
Taboão da Serra/SP 
C/c 13-000486-4 

ITAÚ - Ag. 0572 
Taboão da Serra/SP 
C/c 08460-6 

Importante: 
Envie-nos, por fax ou correio 
- junto com o cupom que está no 
verso, devidamente preenchido -, 
o comprovante (ou cópia) do 
seu depósito. 

3. CARTÃO DE CRÉDITO 
(CREDICARD - VISA) 

4. VALE POSTAL em favor de 
SEM FRONTEIRAS, pagável na 
Agência 72300-710 - Taboão da 
Serra/SP 
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Os amigos 
de Javé 

Breve comentário do Salmo 128 ( 127) . 

FREI Cmos Mmm 

1 Felizes todos os que temem a. Ja.vé. 
Tu poderás ser um deles 
se a.ncia.res em seus ca.minhos! 

2 T - -ua.s ma.os tera.o que tra.ba.lha.r, 
ma.s esse tra.ba.lho te cia.rá o sustento, 
e, a.inda., felicicia.cie e bem-esta.r. 

3 Tua. esposa. será como vinha. fecunda., 
na. intimicia.cie cio teu la.r. 
Teus filhos, rebentos cie oliveira. 
a.o redor cie tua. mesa.. 

4 E' • - b a.ss1m que sera.o a. ençoa.cios 
os que temem a. 1 a. vé. 

S Assim ta.mbém Ele te a.bençoe ciescie Siêio, 
e te fa.ça. ver a. prospericia.cie cie J erusa.lém 
todos os ciia.s eia. tua. vicia.. 

6 E na. tua. velhice, 
possa.s ver os filhos cie teus filhos. 
Fa.z sobre Isra.el. 

O 
almo 128 ind ica o caminho da 

fe liciclacl . ~ fra e inicial in i te 
m dua 1 a : temer a Javé e 

andar em seus caminhos. As duas 
têm o m mo sentido: teme a Javé 
qu m anela em eus caminhos. 
Anelando p lo caminhos ele Javé, 
eh ga- à feliciclad e recebe-se a 
bênção cl D u . 

Mas, atenção: temer a Deus não é o 
m mo que ter medo de Deus. É o 
contrário! Quem interpreta temor por 
medo, deve lembrar o que diz São 
João: "No amor não exi te medo. 
Pelo contrário! O amor perfeito lança 
fora o medo, porque o medo supõe 
ca tigo. Aquele que tem medo de 
Deus ainda não chegou à perfeição 
do amor" (lJo 4,18). 

O 
s caminhos de Deus estão 
descrito na Lei de Deus. 
Teme a Deus e anda nos 

caminhos de Deus aquele que 
observa a Lei de Deu . 
No Novo Testamento, a Lei de Deus 
foi resumida no doi mandamentos 
do amor: amor a Deus e amor ao 
próximo. 

Jesus disse: "De te doi 
mandamento dependem toda a Lei e 
os profetas" (Mt 22,40). E disse ainda: 
"Tudo aquilo que você gostariam 
que os outros fize em a vocês, 
façam ao outros. Esta é a 
Lei e os profeta " (Mt 7,12). 
Com outra palavra , para nós que 
acreditamos em Jesus, temer a Deu e 
andar nos eus caminhos é o mesmo 
que praticar a lei do amor. 

O 
epois de ta mensagem inicial, o 
salmo se dirige ao leitor e 
descreve qua l a felicidade ou 

bênção que ele poderá receber se 
andar nos caminho de Deus. Com 
outras palavra , a ob ervância da Lei 
de Deus traz benefício para todos os 
setores da vida humana. 

Para o trabalho : ele vai poder 
viver do fru to do trabalho de suas 
próprias mão . 

Para afamília: a esposa será vinha 
fecunda no interior do lar. 

Para a comunidade: os filhos 
estarão bem unidos ao redor da 
mesa. Trata-se aqui da grande 
familia , do clã, da comunidade. 

Para a política : andando nos 
caminhos de Deus, ele contribuirá 
para a prosperidade de Jerusalém. 

Os versos 2 a 5 revelam, assim, a 
grandeza da experiência que o povo 
daquele tempo tinha de Deus e da 
vida. Mostram como o temor de 
Deus era uma fonte de 
bênção para todos 
os setores da vida 
humana. 

Hoje, para muitos de 
nós, acontece o 
contrário. O trabalho 
da próprias mãos 
rende tão pouco que muita 
gente não consegue ter o que 
comer. O trabalhador se gasta 
trabalhando, mas são os outros que 
enriquecem com o trabalho das 
mãos dele! 

O Salmo 128 reflete uma sociedade 
bem mais justa do que a nossa. 

M 
as o mesmos versos 2 a 5 
revelam também os limites da 
sociedade e da cultura do 

povo daquele tempo. Eles se 
dirigem só ao homem, e não à 

mulher. É ó através do homem, o 
chefe da família , que o salmo olha 
para a esposa e os filhos. 

aquele tempo, a cultura colocava 
o homem no centro, como 
chefe e porta-voz. Os outros se 
definiam só a partir e em 
função do homem. 

Ne te ponto, Jesus trouxe uma 
mudança muito grande ... para 
melhor. Falta muito para realizarmos 
o ideal que Jesus sonhou! Se fosse 
hoje - quem abe? - , o salmo diria: 
"Marido e mulher serão 
companheiros. Juntos tomarão conta 
do lar. Criarão os filhos na harmonia 

da comunidade. Esta é a bênção 
para toda pessoa humana que 
teme a Javé". 

N 
o fim, o salmo se dirige à 

pessoa que reza, isto é, a 
você e a mim, pedindo duas 

coisas: uma para si, para a 
família , para a comunidade, e 
outra para o povo, para 
Jerusalém, para Israel. 

Como as nossas Campanhas da 
Fraternidade, os salmos não 
separam a pessoa do povo. Nunca 
se fecham no individualismo, nem 
num mundo só espiritual, mas 
englobam tudo: pessoa, 
comunidade e povo, o material e o 
espiritual, fé e política. Pois tudo é 
criatura de Deus, expressão da sua 
palavra, apelo para a nossa 
consciência. 

Frei Carlos Meste~ ê biblista, autor de 
diversos livros. Há anos acompanha a 
caminhada das comunidades eclesiais do 
Brasil. Atualmente , trabalha no Instituto 
Bíblico de Angra dos Reis/ RJ . 
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ESPACO 
MISSIONÁRIO 
COMBONIANO 

Daniel Comboni (1831-1881), 
fundador dos Missionários e 
Missionárias Combonianos 

meiros encontros vocacio
nais, Nadi resolveu pôr o pé 
na estrada e continuar os es
tudos, que tinham sido inter
rompidos. Em 1992, foi morar 
com sua irmã em Curitiba. 
onde passou a freqüentar 
também uma das casas de 
formação das combonianas. 
Um ano depois, junto com 
um grupo de moças, começou 
a se preparar para fazer parte 
da congregação. 

quia formada por 86 comuni
dades do campo e da cidade. 
Desde abril do ano passado, 
acompanha toda essa gente. 
cuida da formação de lideran
ças e apóia a luta dos lavra
dores sem terra da região. 

O sonho 
das meninas 

"Tudo era novidade para 
mim Mas sentia uma grande 
força para seguir em frente, 
pois lia na revista SEM FRON
TEIRAS os, testemunhos das 
missionárias que trabalha
vam na Africa. Isso me dava 
coragem" 

Uma das coisas que mais 
chama a atenção dela nesse 
trabalho é o clima de festa . 
Parece uma extensão do que 
viveram os primeiros cristãos. 
compara Josefina. "É bonito 
ver um grande número de 
pessoas assumindo tarefas na 
comunidade e, muitas vezes. 
até ajudando a organizar ou
tras comunidades que pas
sam por momentos difíceis." 

PAULO LIHR 

isita às comunidades do 
campo e da cidade, co
mungando da vidas e lutas 

do povo É desse modo que a 
paranaense Nadi Maria de Al
meida vai aprendendo uma 
das tantas lições importantes 
para se tornar missionária de 
verdade. 

Foi assim quando chegou 
em Rolim de Moura/RO, em 
maio do ano passado, para 
conhecer de perto o trabalho 
das Irmãs combonianas. De 
volta a Curitiba, depois de 
quase um ano pelos grotões 
de Rondônia, sente muita 
saudade do carinho a hospi
talidade do povo que deixou. 

Gente simples, humilde e 
acolhedora 

Aprendi muito com essa 
gente. Foi um dos grandes e 
valiosos presentes que Deus 
me deu em minha caminhada 
vocacional. 

D 
epois dessa experiência, 
Nadi passou a se sentir 
mais segura em sua opção 

missionária, seguindo os pas
sos de Daniel Comboni. Ela 
conta- que esse é um sonho 
acalentado desde os tempos 
em que participava de encon
tros de catequese. Ali, conhe
ceu uma Irmã comboniana. 
Na época, tinha 18 anos e 
morava com os pais em Ca
coal/RO. 

Vencida a timidez dos pri-

A caminhada de Nadi 
rumo à missão continua na 
capital paranaense, onde ela 
e quatro colegas estão ini
ciando o noviciado na congre
gação Vão ser quase dois 
anos dedicados ao estudo, 
oração e trabalho junto às co
munidades da periferia. 

1 
ncentivo é o que não vai fal
tar De Cacoal chega o reca
do de uma outra paranaen

se e colega de congregação, a 
Irmã Josefina de Fátima da 
Rocha, 27 anos. Com o entu
siasmo de quem acaba de 
abraçar a vida religiosa, ela 
diz que vale a pena deixar 
tudo para consagrar a vida ao 
trabalho missionário em 
qualquer canto do mundo. 

Josefina atua numa paró-

M 
as entrar para a congrega
ção das missionárias com
bonianas significa tam

bém se tornar parte de uma 
família sem fronteiras. Signi
fica partilhar a idéia de que é 
preciso sair do próprio país, 
para criar laços de comunhão 
com outras pessoas, culturas 
e povos diferentes. 

É assim que, no final de 
maio, Josefina e a piauiense 
Rosineide Lima do Nasci
mento, 30 anos, tomam o ca
minho da África. Antes, pas
sam um tempo na Inglaterra, 
preocupadas em aprender o 
idioma inglês. 

São mais duas brasileiras 
que deixam o Brasil e se lan
çam além-fronteiras. Vão em 
nome do povo daqui. Vão 
contentes. Vão levar fé, amor, 
solidariedade. 

Para maiores informações sobre os 
Missionários Combonianos ou sobre 
vocação missionária, entre em contato 
com um dos seguintes endereços: 

Padre Rufino e Irmão Valentim 
Missionários Combonianos 
Caixa Postal 04-0115 - Carapina 
29160-970 Serra - ES 
Fone: (027) 228.4817 

Irmã Esperança 
Missionárias Combonianas 
Rua 1004, Casa 39, IV Etapa 
Conjunto Ceará 
60522-620 Fortaleza - CE 

Padre Gianfranco 
Missionários Combonianos 
Caixa Postal 2521 
88506-1 60 Lages - SC 
Fone/Fax: (0492) 220.223 

Padre M artinho 
Missionários Combonianos 
Caixa Postal 8872 
80611-970 Curitiba - PR 
Fone: (041) 248.3389 
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Padre Antônio e Irmão Paulo 
Missionários Combonianos 
Caixa Postal 3347 
60001-970 Fortaleza - CE 
Fone: (085) 225.0641 

Padre Remo . 
MissionáriÓs Combonianos 
Rua José Rubens, 15 - Previdência 
05515-000 São Paulo - SP 
Fone: (011) 210.8733 

Irmã Maria Tereza 
Missionárias Combonianas 
Caixa Postal 9064 
80611-970 Curitiba - PR 
Fone: (041) 267.7386 

Valdeci Antônio Ferreira 
Leigos Missionários Combonianos 
Rua Refinaria Manguinhos, 22 
32072-290 Contagem - MG 
Fone: (031) 397-5922 

Da Morte para a Vida! 
Da Tristeza para a Al.egria! 

Vitória! 



. Agenda 
Latino-americana 97 

Uma Pátria de Pátrias Irmãs 

Encomendas através de cheque nominal, 
depósito bancário, cartão de crédito 
ou vale postal (todas as informações 
necessárias você encontra no cupom 
das páginas 39 e 40 desta edição 
da revista). 

A Agenda latino-americana é 
publicada em nove línguas, 
em mais de vinte países. 
Com seis anos de edição, é o livro 
latino-americano mais difundido 
dentro e fora do continente. 
Identidade, sintonia com as 
Grandes Causas (indígena, negra, 
popular, a mulher, a ecologia) . 
Opção pelos pobres 
e a libertação. 
A alternativa perante 
o neoliberalismo da exclusão. 
Solidariedade e esperança. 
Identidade de todos os que, 
nascidos ou não na nossa 
América, respiram a sua Utopia. 

Informações e pedidos: 

SEM FRONTEIRAS 
Caixa Postal 241 - 06751-970 Taboão da Serra - SP 

Fone: (011) 843.1221 - Fax: (011) 842.1093 e 844.7423 

IMPRESSO 

SEM 
FRONTEIRAS 
CAIXA POSTAL 241 
06751-970 TABOÃO DA SERRA - SP 
Fone: (011) 843.1221 
Fax: (011) 842.1093 e 844.7423 

PORTE PAGO 
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CENTRO 
26210-000 NOVA IGUACU RJ 
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SOSMataAtlântica 
Boletiminformativo Jun!Jul 2002 AnoS N° 23 
A Fundação SOS Mata Atlântica é uma entidade pr,vada, sem vmculos 
partidários ou religiosos e-sem fins lucrativos. Criada em 1986, tem como 

missao promover a conservação dos ricos patrimônios natural, histórico 
e cultural existentes nos remanescentes da Mata Atlântica, assim como 
valorizar as comunidades humanas que os habitam. Para cumprir seus 

objetivos, desenvolve projetos de conservação, produção de dados, campanhas, 
estratégias de ação na área de políticas públicas e programas de 

educação ambiental, cidadania, desenvolvimento sustentável 
e proteção e manejo de ecossistemas. 

Editorial1 

Desde 1995, a SOS vem trabalhando o tema do ecoturismo como 
alternativa para a sustentabilidade sócio-ambiental. Nesse ano, 
quando comemoramos o Ano Internacional do Ecoturismo, pudemos 
sentir que estávamos na trilha correta, por meio do apoio aos 
projetos de turismo responsável. Refletindo em baixo impacto 
ambiental, valorização das comunidades locais e promoção do 
patrimônio histórico-cultural, o ecoturismo é mais um componente 
na luta em defesa da natureza. 
O trabalho no caminho certo, no entanto, não pode deixar com 
que as pessoas se acomodem. Atualmente, vimos muitas iniciativas 
utilizando erroneamente o termo "eco" como marca para seus 
produtos. A SOS escolheu trabalhar com a questão da certificação, 
acreditando que esse processo é um divisor de águas na identificação 
das práticas verdadeiramente sustentáveis. Nesse sentido, nossa 
maior conquista é perceber que o Pólo de Ecoturismo do Lagamar 
tornou-se referência para o Programa de Ecoturismo do país. 
Outro tema pioneiro entre as iniciativas que valorizamos é o apoio 
à aprovação da cobrança pelo uso da água, assunto do cenário 
político que está se transformando numa ampla discussão dentro 
dos Comitês de Bacia. Neste caso, os comitês só poderão fazer a 
gestão integrada dos recursos hídricos quando o valor arrecadado 
pela cobrança reverter realmente para as bacias de origem. Tendo 
as águas como foco de atenção, também apresentamos detalhes 
do projeto de conservação integrada entre águas e florestas, onde 
irá se propor um plano de ação com todos os agentes de grandes 
bacias nacionais. É importante indicarmos para nosso leitor uma 
nova realidade no país que supera os limites geográfico
administrativos, passando à bacia hidrográfica como área da gestão 
ambiental por excelência. 
No mais, esperamos que nosso jornal continue sendo um espaço 
para construção da entidade, como principal canal de ligação entre 
os sócios, o que pensamos e a realidade do meio ambiente. Nesse 
mesmo caminho, as ações voluntárias têm servido para oxigenar 
nossa vontade de luta, nos colocando fJente à frente com as 
realidades locais. Aproveite nossas matérias para conhecer ainda 
mais essas realidades! 

LEIA NESTA EDIÇÃO: c::=======:ia1-• 
Saiba mais sobre o debate pela cobrança do uso 
da água ...................................................... .págs. 3 

Os rumos do ecoturlsmo e a nova fase do Pólo 
do Lagamar ......... .......................... . págs. 4, 5 e 6 

Conservação Integrada no projeto Águas 
e Florestas .................................................. .. pág. 8 



Voluntariado 1 

Revitp,lização de escola de baixa 
renda inaugura ações urbanas 

No dia 06/ 04, um grupo de 32 
voluntários da SOS Mata Atlântica di
rigiu-se à EMEF General De Gaulle, 
próxima à Guarapiranga, para iniciar 
uma experiência-piloto de revitalização 
urbana envolvendo toda a comunidade 
escolar, entre alunos, pais e professores. 
O ato é parte de um projeto mais am
plo para conservação das escolas da 
rede pública e das áreas verdes ao seu 
redor. Apelidado de "Revitalização de 
Áreas Verdes Urbanas", a iniciativa do 
Voluntariado pretende criar uma men
tal idade conservacionista junto ao 
público escolar já envolvido com o 
projeto Plantando Cidadania. Ao con
trário de outras idéias, como a limpeza 
de praças urbanas, em que o compro
metimento das pessoas ocorre somente 
durante a atividade, a SOS quer forta
lecer os vínculos com seu público-alvo. 

Situada no centro da favela do 
Jardim lbirapuera , numa região de 
crescimento desordenado, a situação 
da EMEF refletia a degradação da 
região : falta de limpeza, arborização 
e espaços de lazer, assim como de 
saneamento e segurança. Ainda assim, 
grande parte dos moradores costuma 
usar a área externa da escola para 
encontros no fim do dia, a exemplo 
das praças da cidade. O público escolar 
chega a até 2500 alunos, dos 7 aos 60 
anos, que freqüentam o ensino médio, 
fundamental e supletivo, no período 
noturno. 

"Tivemos que envolver diferentes 
parceiros para conseguir mudar esse 
cenário, além do comprometimento 
pessoal da Diretora da escola, conta
mos com apoio da Regional do Campo 
Limpo, que limpou a área, deixou a 
terra pronta e construiu os muros ex
ternos", conta Beloyanes Monteiro, 
coordenador do Voluntariado. 

A ação do grupo consistiu em di
versas atividades, durante quase todo 
o dia . Cerca de 250 pessoas foram 
divididas em grupos para o plantio de 
árvores e arbustos, varreção do pátio 
e limpeza das salas, caiação do muro 
e confecção de latas de lixo a partir 
de caixas de papelão. Nessa hora, os 
voluntários assumiram o papel de auxi
liares, estimulando as crianças e jovens 
a "pôr a mão na massa", para que sen
tissem o real valor do cuidado com seu 
ambiente, ao invés de simplesmente 
assistirem à ação. 

"Esse programa continua a ter 
como fundo a educação ambienta l, 
já que a proposta principal das ações 
é melhorar a auto-estima das pes
soas", diz Consuelo Grossi, paisagista 
e voluntá ria d a SOS coordenadora da 
Revitalização . 

O trabalho junto a alunos e pro
fessores vinha sendo construído há 
pelo menos 6 meses na EMEF, através 
do projeto Plantando Cidadania, em 
que voluntários do Grupo Ab ril fize
ram palestras sobre meio ambiente e 
atividades de conscientização sobre 
a importância das atitudes diárias de 
preservação do ambiente. 

Para a Diretora da escola, Dione 
Lemos de Oliveira, o entusiasmo dos 
alunos com o trabalho dos voluntários 
levou o Conselho Escolar a decidir 
pelo apoio, estimulando também a 
produção de desenhos e frases para 
os convites e cartazes do evento. "Este 
projeto extrapola a sala de au la e vai 
ao encontro do currículo de me io 
ambiente, de conscientização do pa
pel do cidadão", afirmou . 

No mês de julho a SOS volta ao 
local para mais uma ação de ma
nutenção, enquanto trabalha o início 
da revitalização em novas escolas . 
Segundo o Diretor de Marketing e 
Mobilização da Fundação, Plínio Boc
ch i no, estão sendo cultivadas ex
periências cumulativas, que dese n
volvem confiança entre as partes e 
iniciativas que prosseguem com o 
passar do tempo. 

Passos da revitalização da EMEF General De Gaulle 
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Rede das Águas discute cobrança com 
Comitês de Bacia de todo Brasil 

No Dia In ternac ional da Água, 
em 22 de ma rço, o site Rede d as 
Ág uas promoveu uma discussão vi r
tual so bre a cobrança pelo uso desse 
recurso, tendo como pano de fundo 
a gestão pe los Comitês de Bacia 
Hidrog ráfica. O chat co nseguiu 
reu nir representa ntes da q uase 
tota lidade dos 88 comitês de 
todo o país. "Num certo 
momento, percebemos que 
havia cerca de 200 pessoas, 
entre membros dos co-
m itês, ON Gs, re p rese n-
tantes d o pode r p úbl ico e até o 
Secretário Naciona l d e Rec ursos 
Hídricos, contribuindo com o debate. 
Como conc lusão gera l, as opiniões 
foram unâni mes ao t rata r do pri ncí
p io funda me nta l d a cqbrança, d e 
qu e os recursos arrecadados devem 
reve rte r para os comitês de cada 
Estado", d iz Malu Ribeiro, coordena
dora do Rede das Águas e vice
presidente do CBH do Sorocaba e 
Médio Tietê. 

Definida como espaço hidrográ
fico do principal rio de uma região, 
onde estão incluídos seus afluentes, 
nascentes e cabeceiras, a bacia hidro
gráf ica é a reg ião escolhida para a 
admin is tração pública da água se
gundo o conceito de criação dos 
Comitês de Bacia. Independente dos 
limites municipais, os comitês podem 
trabalhar pela conservação do recur
so respeitando a dinâmica própria 
dos ciclos naturais . 

Patrimônio público com valor econômico 

O debate serviu como um preparati
vo para o 42 Encontro Nacional dos 
Comitês de Bacia, entre 20 e 24 de 
maio em Santa Catarina, onde a 
definição dos papéis dos comitês e 
como irão trabalhar de forma integra
da com o poder público foi nova
mente o tema dominante . Nesse 
caso, é a cobrança da água a atual 
ferramenta de gestão para os setores 
da sociedade representados nos co
mitês. 

Punindo o poluidor e contem
plando com investimentos aqueles 
que tratarem e cuidarem da conser
vação, a cobrança é aceita legal 
mente no Brasil desde 1997, quando 
foi aprovada a Lei das Águas. Por ser 
um recurso limitado, mesmo consi
derado patrimônio de domínio públi
co, a água passou então a ser dotada 
de valor econômico . 

No Estado de São Paulo, antes 

q u e 
se inicie a co
bra nça fede ral 
no seg undo se
mestre desse ano, 
diversos setores d a 
sociedad e têm d is
cutido critérios com uns 
para a adoção do Projeto de 
Lei 0676/ 2000, que estabelece o 
Estado como referência para a co
brança. Além disso, o PL garante que 
os valores venham a ser aplicados 
nas bacias hidrográficas onde fo ram 
arrecadados, em investimentos, pro
gramas e ações determinadas pelos 
comi tês. 

A esti mativa é que se pague 
1 ce ntavo para cada metro cúbico 
captado e aqueles que não cuidarem 
da "devolução" da água à natureza 
pagarão mais, de acordo com o valor 
estabelecido em cada agência de 
bacia . Segundo rel a tório da ONU, 
publicado em 2000, nos países em 
desenvolvimento cerca de 90% da 
água utilizada a inda é devolvida à 
natureza sem tratamento . 

Usos múltiplos 

Hoje as comunidades podem defi nir 
o rio que desejam ter, conforme o 
processo de "enquadramento", que 
funciona como uma espécie de carta 
de intenções, resultante da nego
ciação e comprometimento de todos 
os agentes envolvidos. Para cada 
trecho do rio, definem-se quais usos 
se quer fazer das águas e as ativi
dades que podem ali ser desenvolvi
das. A seguir, o Conama associa os 
usos com a qualidade da água e de
termina em qual classe vão se encai
xar os trechos do rio . 

Segundo o coordenador-adjunto 
do Fórum Nacional dos Comitês de 
Bacia, Rogério Menezes, é por isso 
que não se deve fixar um valor limite 
para a cobrança, o que acabaria por 

Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo 

fer ir o próprio princípio de gestão 
dos recursos . " Não dá para achar 
que definir um valor simbólico e 
reduzido resolverá os complexos 
problemas das bacias, todas dife
rentes entre si. É preciso fazer a 
gestão focalizando os usos múltiplos 
da água, não podemos ter nenhum 
setor usuário isolado a frente desse 
processo", afirma. 

Sua opin ião foi d efendida em 
Aud iência Pública na Assembléia Le
gislativa de São Paulo, em 10/ 04, 
quando diversos setores do poder 
público e da sociedade civil se re
uniram para tentar incluir o PL 0676 
na pauta de votação dos deputados. 
A SOS Mata Atlântica é uma das en
tidades que defende a cobrança es
tadual, por entender que o Estado 
de São Paulo já é referência para o 
sistema de gestão dos recursos hídri
cos do país, onde os comitês se for
maram há mais de 1 O anos e hoje 
abrangem todas as bacias estaduais. 

Segundo o presidente do CBH 
Litoral Norte e Prefeito de Ubatuba, 
Benedito Jorge dos Reis, por exemp
lo, o Vale do Paraíba será 'atropelado' 
pela cobrança federal no segundo 
semestre deste ano. "O PL 0676 pre
cisa ser aprovado principalmente no 
nosso caso, se não enfrentaremos o 
problema da cobrança na calha prin
cipal, e não na estadual. Se o dinheiro 
arrecadado for para Brasília e não 
reverter para o comitê, vamos pre
cisar de no mínimo 70 anos para 
implantar nosso plano de bacia". 

Rede das Águas -www.rededasaguas.org.br 1 
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Projeto da SOS no Lagamar 
inspira novos Pólos de Ecoturismo 

A 505 Mata Atlântica, com recursos 
da Embratur, acaba de iniciar uma nova 
fase do Pólo Ecoturístico do Lagamar, 
visando realizar uma avaliação aprofunda
da da iniciativa e sistematizar a metodolo
gia que deu origem à experiência pioneira 
no país, em 1995. 

A criação do Pólo do Lagamar passou 
por diferentes fases de estruturação, desde 
o levantamento dos agentes emissivos 
(operadoras) e receptivos (serviços locais), 
que estariam integrados pela operaciona
lização dos roteiros de viagem, até a iden
tificação das infra-estruturas já existentes, 
passando pela capacitação para o turismo 
e culminando com a implantação do Centro 
de Informação Turística e Interpretação 
Ambiental, · em lguape. "Neste centro, o 

visitante tem todas as informações turísticas 
e ambientais sobre a região, com maquetes, 
linha do tempo e exposição fotográfica, 
além de acesso à listagem dos hotéis, 
pousadas e restaurantes cadastrados e a 
relação dos monitores credenciados de cada 
município", conta Lazara Gazzetta, bióloga 

.. 

e coordenadora dos projetos da 505 no 
Vale do Ribeira. O objetivo de implantação 
do Pólo foi o incentivo ao aproveitamento 
das potencialidades naturais do Lagamar, 
tendo como principal enfoque a compati
bilização entre as atividades de visitação 
e conservação da natureza e, principal
mente, a participação das comunidades 
locais neste processo de desenvolvimento. 

A escolha da região do Vale do Ribeira 
para o desenvolvimento do primeiro projeto 
de Pólo Ecoturístico combinou aspectos 
naturais e culturais: compreendendo os 
municípios de Cananéia, Pariquera-Açu, 
Ilha Comprida e lguape, o complexo do 
Lagamar abriga a maior faixa contínua de 
Mata Atlântica do país, com ecossistemas 
diversificados - floresta atlântica, mangue
zais, restinga, complexo estuarino e ambi
ente marinho - , rico patrimônio histórico
cultural e comunidades tradicionais que 
mantiveram intactos seus costumes. 

Entre 1995 e 1998, o Pólo permitiu 
que mais de 350 moradores da região 
recebessem cursos do Senac e do /EB -

, , 
Curitiba 

Instituto de Ecoturismo do Brasil, em hote
laria, culinária, práticas ecoturfsticos, 
condução de grupos, entre outros. Segundo 
a dona do restaurante Mareados, em Ilho 
Comprida, Marize Valota, as pessoas pas
saram a reconhecer o valor do seu meio 
ambiente e melhoraram a forma de atender 
o público. "Foi com o início do Pólo que 
começamos a trabalhar em cima do nosso 
diferencial. No meu caso, passei a investir 
em pratos da cozinha local e, para sair do 
prejuízo, descobri que era vantagem servir 
comida par quilo ", diz Marize, que fez mais 
de dez cursos. Já o vice-prefeito de Ilha 
Comprida, Mareio Ragni, destaca que a 
população como um todo foi despertada 
para trabalhar pensando de forma integra
da, ou seja, agregando sempre um aspecto 
ambiental aos negócios tradicionais. 

Melhor projeto de planejamento ecoturístlco 

Em 1999, o projeto recebeu reconhecimento 
internacional depois de ganhar o título de 
melhor projeto de planejamento de eco
turismo do mundo em premiação da revista 
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Condé Nast Trave/ler, que selecionou, entre 
outros, aspectos da metodologia - desta
cando a coordenação de uma ONG ambi
entalista - , da operação e do desenvolvi
mento regional. "O prêmio deu ao Lagamar 
visibilidade nacional, e foi importante prin
cipalmente para que os parceiros valorizas
sem mais a iniciativa e o potencial ecoturís
tico da região. Além disso, reforçou a 
importância da continuidade do projeto, 
com o objetivo de avaliar a metodologia, 
os resultados obtidas, as conquistas e 
dificuldades encontradas, para a experiên
cia vir a ser replicada na implantação de 
outros Pólos", ressalta Paula Arantes, uma 
das consultoras do projeto e membro do 
Grupo de Estudos em Ecoturismo - GEECO, 
que tem dado suporte técnico às iniciativa 
da 505. 

Atualmente, com a nova fase de ava
liação do Pólo Lagamar pela SOS, começa 
a ser produzido um documento referência. 
Nele está contida a descrição do projeto, 
análise da metodologia desenvolvida, pontos 
fortes e fracos e a avaliação dos objetivos · 
alcançados. Uma cartilha contendo uma 
espécie de passo à passo fundamental para 
ser seguido pelos municípios ou regiões que 
desejarem replicar a metodologia, também 
servirá de estímulo à gestão participativa 
local, com ênfase no fortalecimento das 
câmaras e conselhos municipais de turismo 
e meio ambiente. 

Simultaneamente, a Embratur vem de
senvolvendo o Projeto Pólos de Ecoturismo 
do Brasil, em que planeja implantar ao 
menos dez dos 96 Pólos potenciais nos 
diferentes ecossistemas brasileiros. 

SITES DE ECOTURISMO 

Certificação do Turismo no Brasll: 
www.turismosustentavel.org.br 
Forest Stewardshlp Councll: www.fsc.org.br 
Comissão de Desenvolvlmento Sustentável: 
http://www.un.org/esa/sustdev 
Embratur: www.embratur.gov.br 
Fundo Brasllelro para a Biodiversidade: 
www.funbio.org.br 
lmaflora: www.imaflora.org.br 
Programa de Melo Ambiente das Nações Unidas: 
www.uneptie.org 
Instituto de Ecoturlsmo do Brasil: 
www.ecoturismo.org.br 
Organização Mundial do Turismo: 
www.world-tourism.org 
Ralnforest Alllance: www.ra.org.cr 
SOS Mata Atlântlca: www.sosmatatlantica.org.br 
lhe lnternatlonal Ecotourlsm Society: 
www.ecoturism.org 
Tourlsm Concern: www.tourismconcern.org 
World Travei and Tourlsm Councll: www.wttc.org 
WWF-Brasll: www.wwf.org.br 

País busca certificação 
Embora o Brasil tenha um dos cenários mundiais 
mais atrativos para o ecoturismo, por ser o país 
da megadiversidade, ainda não possui uma 
política nacional orientada para esta atividade. 
Combinado a isso, nota-se que o uso indevido 
de termos como ecoturismo ou turismo de 
natureza vem crescendo muito na mídia, 
caracterizando como 'verdes • produtos que 
acabam par atender mais ao marketing empre
sarial do que aos princípios de sustentabilidade. 
Assim, duas linhas de ação vêm sendo desen
volvidas como forma de oferecer confiabilidade 
aos produtos ecoturísticos. Em primeiro, a 
regulamentação para o setor, fruto de diretrizes 
gerais apresentadas em Workshop no Conama, 
em 1994, surge no documento Diretrizes para 
uma Política Nacional de Ecoturismo. 
Segundo, a busca pela certificação em turismo 
sustentável, iniciativa da SOS Mata Atlântica 
e do WWF - Brasil com apoio do lmaflora, tem 
se apresentado como a alternativa mais viável 
para dar credibilidade aos componentes da 
cadeia do ecoturismo frente ao mercado. Esse 
processo de certificação possibilitará reconhecer 
as iniciativas reais de turismo sustentável no 
Brasil e orientar novas propostas nessa área. 
"Ainda estamos montando os grupos que irão 
definir os critérios sociais, ambientais e econômi
cos da certificação, que possivelmente seguirá 
o modelo da cadeia de custódia usada na 

certificação florestal. Mas primeiro é preciso 
construir um consenso entre setor privado, 
entidades ambientais, associações de classe, e 
só então criar os indicadores e testar a certifi
cação em áreas-piloto ", conta Mário Manto
vani. Destinos já consolidados como Lagamar, 
Brotas, Bonito, Paraty, ltacaré, Chapada Dia
mantina entre outros, poderiam ser testados 
como pilotos. 
Existem hoje mais de 100 programas de certi
ficação em turismo no mundo. O Brasil tira 
proveito da não existência de iniciativas gover
namentais ou privadas desse tipo, promovendo 
uma discussão única entre os diferentes repre
sentantes da sociedade. 
Tanto as iniciativas para certificação como as 
de avaliação da estratégia do Pólo são parte 
de uma ação mais ampla, em que irão se criar 
critérios para novas Pólos de Ecoturismo no 
país e para a regulamentação de uma política 
nacional neste setor, no mesmo momento em 
que se comemora o Ano Internacional do Eco
turismo. 
Ao mesmo tempo em que países do mundo 
todo discutem a criação de um Comitê Cre
denciador Internacional para o Ecoturismo, 
como aconteceu na Conferência de Quebec, 
em maio deste ano, no caso brasileiro tam
bém está em formação o Conselho de Turismo 
Sustentável. 
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Vivenciando e aprendendo 

No final de 2001, funcionários de uma 
grande multinacional passaram por uma 
experiência até então inédita em seu dia a 
dia: hospedaram-se por uma semana na 
casa de uma família de pescadores das 47 
existentes na Vila do Marujá, Ilha do Car
doso (SP), e juntos conheceram grande 
parte dos atrativos do Lagamar. A Econau
tas, operadora associada ao Pólo do La
gamar, levou-os, por exemplo, para assistir 

Ostras crescem nas rnfzes do mangue 

à "despesca • da tainha, nos cercos de 
taquara construídos pelos caiçaras. 

HEsses cercos são a 'geladeira' natural 
dos pescadores, só os peixes grandes ficam 
retidos no interior da armação e quando 
as famllias precisam, vão retirar o necessário 
para subsistência, num processo que co
labora com a conservação dos recursos 
naturais. Esses cercos também são utilizados 
em épocas como a da tainha (inverno), 
onde o pescador retira o peixe para comer
cialização, propiciando a ele e sua família 
renda para períodos em que a pesca não é 
tão farta", explica Alysson Costa, da Eco-

nautas. Segundo ela, quem sai da cidade 
para conhecer o estuário, precisa adaptar 
seu comportamento aos hábitos locais, pois 
além de lazer, o Pólo de Ecoturismo possi
bilita ao público a oportunidade de per
cepção das diferenças culturais e da im
portância de conservar o que existe. "O 
caiçara vem melhorando o padrão de aten
dimento, sem abandonar seus hábitos e 
costu-mes, ja o publico visitante aprende a 
se integrar ao meio, dorme em quartos 
conjuntos, come com a famllia do pescador 
e desenvolve o espírito de equipe nas trilhas 
da floresta ", conta Alysson. 

Alternativas sustentáveis 

Quarto maior berçário de espécies marinhas 
do mundo, o Lagamar está entre as princi
pais regiões produtoras de ostra e manjuba 
do país. Alternativas para a exploração 
sustentável dos diferentes recursos naturais, 
como a confecção de instrumentos musicais 
a partir da madeira da caixeta, manejo de 
espécies de samambaias nativas ou a 
produção em viveiro de mudas de restinga, 
também são encontradas como práticas 
que geram renda para a população local 
(entre as de menor poder aquisitivo do país) 
e garantem a continuidade do uso destas 
espécies pelas gerações futuras. 

Na Ilha de Cananéia, caiçaras e qui
lombo/as do Vale do Ribeira montaram há 
poucos anos a Cooperostra, cooperativa 
que beneficia o produto em escala com selo 
de qualidade reconhecido no mercado in
ternacional. Ali, são vistos detalhes da 
atividade de criação, extração dos indivíduos 
em idade média e depuração para filtragem 
das impurezas retidas pela ostra. "Quando 
levamos o público escolar para a região, 
utilizamos a prática de estudo do meio, 
mostrando in loco a importância dos diver
sos ecossistemas associados a Mata Atlân
tica. Em atividades específicas, também 
mostramos como vivem as espécies mari
nhas, como é uma criação de ostras ou 
qual seu papel na cadeia alimentar. Depois, 
isso será utilizado nos trabalhos em sala 
de aula", explica Alysson. 

Quem vai à Ilha Comprida, encontra 
ainda o único viveiro de mudas de restinga 
do país, construído por uma das comu
nidades locais na área do antigo lixão da 
ilha. O espaço, com 400 m2 e mais de 40 
espécies dessa vegetação de transição, está 
servindo também à capacitação dos funcio
nários locais e de fornecedor de mudas para 
a recuperação do ecossistema, já que plan
tas dessas espécies só eram, até então, 
encontradas diretamente na natureza. 

A igreja mais a11tiga do Vale do Ribeira, 
em a11a11éia 

Relatos históricos 

Os sambaquis da região são outra curi
osidade a ser observada ao longo de todo 
o Lagamar, desde que foram descobertos 
pelos colonizadores, há mais de cinco sécu
los. Esses depósitos de conchas atestam a 
existência de populações ancestrais de até 
5 mil anos no Lagamar. Os chamados 
"ostreiras " também acabaram servindo 
para compor a argamassa utilizada na 
construção das casas locais, devido ao seu 
grau de resistência e à facilidade com que 
eram encontrados. 

Grande parte das construções coloniais 
- só lguape conta com 62 edificações tom
badas pelo Patrimônio Histórico Nacional 
- permitem resgatar relatos de aconteci
mentos históricos. A igreja São João Batista 
de Cananéia, a mais antiga de todo o Vale 
do Ribeira, datando de 15 70, foi cenário 
de histórias da guerra entre portugueses, 
espanhóis e holandeses pela posse do ter
ritório (fronteira da linha divisória do Trat
ado de Tordesilhas). Com características de 
forte militar, não possui vitrais nem janelas, 
tendo sido usada como abrigo pelos por
tugueses. 

:· VISITE O LAGAMAR 

Além de conhecer as riquezas naturais e 
· culturais da região, você colabora deixando 
; recursos para as comunidades locais e 

aprende a vivenciar o modo de vida caiçara, 
centrado na conservação da Mata Atlântica 

. e de seus ecossistemas associados. 
Informações: 

-ECONAU1AS - (11) 6694-3336, na 
; BIOTRIP (11) 3862-4895 ou na 

AMBIENT.A.L (11) 3819-4600 
;,t;:::~.- ,, :.J,::.r.~_-:_;/ ' .. ~ ·. 

Projeto Guararuj 

Centro de Estudos do Mangue 
reúne público diversificado 

causa da perda da fl oresta 
tem sido a especulação 
imobiliária e que impedi
la significa estabelecer uma 
associação entre todos os 
interessados. A Diretora de 
Projetos da SOS, Márcia 
Hirota, falou da im
portância do projeto nessa 
região, que é considerada 
uma das prioritárias para 
conservação da Mata 
Atlântica, pela diversidade 
de ecossistemas e riqueza 
biológica. Ressaltou ainda 

Por três anos, a SOS 
Mata Atlântica irá desen
volver o projeto de gestão 
ambiental participativa da 
Serra do Guararu, no mu
nicípio do Guarujá, envol
vendo todos os agentes 
locais como comerciantes, 
empresários, moradores, 
comunidades e os órgãos 
públicos em ações e proje
tos de conservação. Exem
plo dessa interação pôde 
ser observado na inaugu
ração do Centro de Edu
cação Ambiental e Estudos 

Moradores do G11arar11, representantes do setor público e pesquisadores 
assistem apresentação do projeto 

os programas a serem de
senvolvidos, especialmente de conservação e recuperação 
do Mangue, focados na educação ambiental e voluntariado, 
oficinas de capacitação, projetos de conservação, de ecotu
rismo, de recuperação de áreas, reciclagem de lixo, e muitos 
outros a serem definidos junto aos parceiros e comunidades. 

do Mangue, no dia 4 de maio, na Rodovia Guarujá-Bertioga 
km. 17,5 . 

O espaço, que contém um núcleo de visitação, aloja
mento para pesquisadores e técnicos, base para apoio aos 
projetos e para oficinas de capacitação e reuniões com ONGs 
e lideranças comunitárias, juntou cerca de 250 pessoas. 
Estavam presentes representantes da SASIP - Sociedade 
Amigos do lporanga, patrocinadora do projeto, da Sociedade 
Amigos da Cachoeirinha, da Sociedade Amigos da Prainha 
Branca, duas das comunidades já envolvidas no projeto. 

Na apresentação inicial, o Diretor Institucional da SOS 
Mata Atlântica, Maria Mantovani, lembrou que a principal 

Eleni Nogueira, presidente da Sociedade Amigos da 
Prainha Branca, que existe desde 1972, destacou o papel 
da comunidade caiçara na importância de conservar não 
só a natureza mas as formas de vida integ radas a ela. Ao 
final do evento, os parceiros assinaram um Protocolo de 
Intenções comprometendo-se com a consolidação do Projeto 
Guararu. 

Prêmio de Reportagem 

1J 
O Prêmio de Reportagem sobre a Biodi

versidade da Mata Atlântica de 2002, inicia
tiva da Aliança para Conservação da Mata 
Atlântica (parceria da SOS Mata Atlântica 
com a Conservation lnternational/CI do Bra
sil), do Departamento de Comunicação Inter
nacional da C/ em Washington, da Federação 
Internacional de Jornalistas Ambientais e do 
Centro Internacional de Jornalistas, recebeu 
45 reportagens de diferentes repórteres da 
imprensa escrita, produzidas entre abril de 
2001 e abril deste ano, enfocando com pro
fundidade a biodiversidade da floresta . A 
grande maioria (7 3%) veio de jornais e o 
restante (2 7%) de revistas, ambas produzidas 
em todo o país. Como no Prêmio anterior, de 
2001, onde concorreram 42 matérias, está
se reforçando a meta de fomentar o reco
nhecimento profissional de jornalistas que 
cobrem temas ambientais. 

"Para que um jornalista possa escrever 
sobre meio ambiente, ele deve estar mais 
preparado que seus colegas que cobrem a 
vida cotidiana da cidade. Para entender as 
principais fontes de informação, na maioria 
profissionais da área científica, esses jornalis
tas devem interpretar uma linguagem 
acadêmica e muitas vezes hermética", reflete 
Haroldo Castro, da CI e Diretor Geral do 
Prêmio. 

e r en " hre Biodiversidade 
Assim, os jurados - profissionais do 

Brasil e do exterior - levam em conside
ração critérios como estilo, conteúdo infor
mativo, diferentes perspectivas de fontes, 
tema e "digestão " da informação, ou seja, 
se assuntos complexos foram tornados 
acessíveis ao leitor. 

Os resultados, divulgados em cerimônia 
neste mês de junho, irão reverter em prêmios 
para os três primeiros colocados - com uma 
viagem ao Congresso Anual dos Jornalistas 
Ambientais para o primeiro lugar - e 
menções honrosas para as matérias de 
destaque. Desde 2000, diferentes países pas
saram a promover o concurso: Colômbia, 
Guatemala, Guiana, Brasil, Bolívia e Gana. 
Segundo Roberto Vil/ar Belmonte, jornalista 
que compôs o júri em 2001, o prêmio aumen
ta a autonomia do jornalista nas redações 
para tratar de assuntos muitas vezes de pouco 
interesse dos editores. 

Por atingir uma maior gama de assuntos, 
no entanto, os artigos desse ano refletem o 
esforço em incluir as pautas ambientais no 
cotidiano da mídia. As reportagens abran
geram desde Políticas Ambientais, Comércio 
de Produtos da Mata, Ações que Afetam a 
Integridade Ambiental até Alternativas 
Econômicas, Conservação da Biodiversidade 
e Pesquisa Científica. 
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Florestas como produtoras 
de água 

A SOS Mata Atlântica e o 
Conselho Nacional da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica 
(CNRBMA) reiniciaram em março 
deste ano a segunda fase do pro
jeto Águas e Florestas, visando a 
continuidade do esforço da primei
ra etapa, em que oficinas regio
nais deram origem à Linhas Prio
ritárias de Ação para quatro 
grandes bodas: Piropama/ PE, Ca
choeira-Santana/ BA, Ribeira de 
lguape/SP e Tromanda1/ RS. Nesta 
segunda fase, serão apresentados 
um Plano de Ação para conser
vação das bacias e o documento 
"Subsídios paro Políticas Integra
das de Recursos Hídricos e Flo
restais na Mata Atlântica", a ser 
incorporodo nas diretrizes políticas 
nacionais. 

Com recursos da Secretaria 
de Biodiversidade e Florestas do 
Ministério do Meio Ambiente, o 
Águas e Florestas busca essencial
mente a integração das políticas 
para recursos hídricos e florestais, 
fortalecendo a relação entre os 
Comitês Estaduais da Reserva da 
Biosfera, os Comitês de Bacia 
Hidrogáfica, órgãos públicos, en
tidades civis e setor científico. 

"Tradicionalmente a conser
vação das águas vem se dando 
nas políticas públicas par meio de 
obras hidráulicas, queremos res
gatar também o papel das flores
tas nesse caso •, diz He/oisa Dias, 
diretora técnica da CNRBMA e 
coordenadora do projeto. No iní
cio de julho, cerca de 40 institui-

ções discutirão as propostas do 
Plano de Ação num workshop 
nacional. Entre as linhas de ação 
já definidas nas oficinas de tra
balho passadas estão a Capaci
tação para Gestão Local Integra
da, Educação Ambiental, Recom
posição Florestal e Uso Sustentá
vel, Pesquisa e Rede de Infor
mações, entre outras. 

Essas linhas poderão instru
mentalizar os diversos atores da 
Mata Atlântica para intervenções 
que reúnem a conservação das 
florestas com a gestão das bacias, 
assuntos tradicionalmente pouco 
articulados. Segundo Heloisa, os 
Corredores Ecológicos serão um 
dos conceitos necessariamente 
avaliados para que nele se cruzem 
as intervenções voltadas às flores
tas e às bacias. "Às vezes os in
teresses são diferenciados, mas é 
preciso conciliá-los, favorecendo 
a formação dos corredores em 
matas ciliares, topos de morros, 
entre outros •, exemplifica. 

Dados do Programa Nacio
nal de Florestas mostram que 
mais de 1 O milhões de hectares 
de Mata Atlântica teriam que 
ser reflorestados para garantir 
os recursos hídricos aos 100 mi
lhões de habitantes que vivem 
nos domínios desse biorna. 
Nesse sentido, só a compreensão 
estratégica das florestas como 
produtoras de água torna pos
sível a orientação dos diferentes 
tipos de usos sustentáveis dos 
ambientes regionais. 

Sacta do RI• Cach••lra 
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Uma das Bacias Hidrográficas trabalhadas no programa Aguas e Florestas 
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Cutía 
·-

Nome Popular: Cutia. 
Nome Científico: Dasyprocta agouti. 
Classe: Mamíferos. 
Ordem: Roedores. 
Família: Dasiproctidae. 
Tamanho: 49-64 cm. 
Características do corpo: A cutia é um roedor de tamanho intermediário pesando 
entre 3 e 6 kilos, de patas longas e finas, com uma cauda rudimentar, que 
costuma ficar escondida entre o pêlo. A cabeça é estreita, com o focinho 
achatado, os olhos grandes e as orelhas médias e largas. Sua pelagem é curta e 
áspera de cor vermelho-amarelada. 
Habitat: Florestas densas e úmidas. 
Alimentação: É um animal frugívoro, se alimenta basicamente de frutas ·e 
sementes. 
Hábitos: Possui hábito noturno. Terrestre, vive em áreas com árvores grandes, 
rios e zonas pantanosas, onde encontra abrigos ideais para se refugiar. 
Características peculiares: Depois de um perído de gestação de 120 dias, nascem 
1 ou 2 crias providas de pêlo e com olhos abertos e em uma hora são capazes 
de correr e em um dia iá consomem alimentos sólidos, porém seu crescimento iá 
não é tão rápido. Os pequenos refugiam-se num esconderiio cavado por outro 
animal e saem para a mãe alimentá-los. É monógamo. Seu período de vida é de 
aproximadamente 18 anos. 

Esta é mais uma edição do " Por Dentro da Mata u para você colecionar e 
conhecer um pouco mais sobre a rica fauna da Mata Atlântica que 
Mucosolvan está aiudando a preservar. 

Xarope Expectorante 

Mucosolvan® 
Cloridrato de ambroxol 

COMBATE A TOSSE COM CATARRO 

REDUZ A VISCOSIDADE DO MUCO 

ATIVA O MOVIMENTO CILIAR 

ESTIMULA A PRODUÇÃO DO SURFACTANTE 

A PERSISTI , 
DEVERÁ SER CONSULTADO. 

FUNDAÇÃO S.O,S. MATA AlÚNTICA 
Consulte um médico antes de utilizar qualquer medicamento. 

~ Boehringer ~,lll1v lngelheim 





liDITORIAL 

ÍDOLO COM PÉS DE BARRO 
Atravessamos uma fase na história mundial em que 
a hegemonia do projeto econômico neoliberal 
atingiu tal abrangência que chega a ser 
considerada, por alguns autores, como o ápice 
possível para a comunidade humana. Alguns têm 
até a pretensão de considerar que chegamos ao 
"fim da História. " 

Essa prop"osta globalizadora tem se expandido de 
tal forma que chega a envolver, além do comércio e 
da produção material, os serviços, os ben culturais 
e os valores morais e espirituais dos diversos po os 
da terra. A proposta visa, acima de tudo a 
maximização dos lucros, exacerbando a ânsia do 
consumo das pessoas, subordinando o 
desenvolvimento econômico e social das 
comunidades e das nações aos interesses 
corporativos das grandes empresas transnacionais e 
dos poderosos grupos financeiros. Como princípio 
regulador da competição e produtor do equilíbrio 
elegeu-se o deus todo-poderoso e invislvel, o 
mercado. Mostrando sua tendência totalitária, todo 
e qualquer projeto de desenvolvimento que não 
tenha como fundamento o chamado livre mercado e 
não esteja centrado no capital privado é 
desqualificado e até abolido. 

Essa proposta globalizadora "afeta comunidades 
e nações de ambos os hemisférios. Os avanços 
tecnológicos e organizativos da produção, a maré 
sempre mais abundante de produtos de consumo, e, 
sobretudo, a hipertrofia da atividade financeira 
especulativa resultante da desregulação e do 
progresso telemática, têm sido acompanhados das 
crises financeira e fiscal dos estados, do crescimento 
econômico sem aumento da oferta de emprego e da 
deterioração ambiental. Isto lança no desespero um 
número crescente de famílias de trabalhadores e 
nutre um crescente abismo social nos países" 
(Marcos Arruda). 

Os efeitos perversos da aplicação dos princípios 
do neoliberalismo econômico têm-se tornado 
evidentes tanto nos países ricos como nos 
subdesenvolvidos. Nestes, o aumento da pobreza, da 
violência, do desemprego e da deterioração do 
tecido social estão num crescimento alarmante e 
produzem questionamentos em todos que se 
comprometeram e ainda acreditam na possibilidade 
de se construir um mundo diferente. 

No último trimestre de 1995, KOINON/A e o 
PACS, com o apoio do CONIC e da secretaria do 
CLAJ para o Brasil realizaram importante simpósio, 
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com a participação de trabalhadores e cientistas 
sociais da Argentina, Bra i~ Paraguai e Uruguai a 
fim de examinar o efeitos da aplicação dos 
reajustes propostos pelo projeto neoliberal nos seus 
palses. Apesar das diversidades econômicas e 
culturais desses povos, houve impressionante 
convergência das questões e problemas detectados, 
indicando a falácia, principalmente para a classe 
trabalhadora, de fórmulas "salvadoras" das 
economias desses paíse . 

No Brasi~ depois da fase inicial de sucesso do 
combate à inflação e de ter conseguido certa 
estabilidade financeira, o Plano Real, entra em 
dificuldades, com o aumento do desemprego, o 
crescimento da violência, as crises financeiras dos 
governos estaduais, a recessão econômica e a 
deterioração do tecido social. Ficou evidente que 
não basta combater a inflação. Necessita-se de um 
projeto político que privilegie especialmente os 
trabalhadores e os setores mais carentes da 
sociedade, e que tenha um compromisso concreto, 
coerente e prioritário com a justiça social e não 
apenas uma formulação retórica e vazia. 

Na Argentina, a aplicação da política neoliberal, 
apresenta como efeitos evidentes uma extrema 
instabilidade econômica sujeita às oscilações dos 
mercados financeiros internacionais; um impacto 
negativo sobre as condições de vida de amplos 
setores sociais e a falta de perspectivas quanto a 
estratégias produtivas a longo prazo. 

No Uruguai constata-se que são necessários 
avanços na construção de novas formas da 
integração social, rejeitando-se políticas que 
favorecem a situação de exclusão como as que 
sofrem crianças e jovens dos setores pobres. Em 
recente plebiscito a população uruguaia rechaçou a 
política de privatização do atual governo. 

No Paraguai constatou-se o crescimento da 
pobreza, a maior concentração de renda, a redução 
do poder aquisitivo dos salários e a incapacidade no 
atendimento às necessidades básicas de saúde, 
educação e habitação. 

Neste TEMPO E PRESENÇA reproduzimos 
excelente contribuição para se entenderem os efeitos 
da política neoliberal nos países do Cone Sul e na 
proposta do Mercosul. 

Destacamos também duas outras importantes 
iniciativas de KOINON/A: os seminários sobre 
"Aids e Igrejas" e "Políticas de Desenvolvimento 
Regional do Submédio São Francisco". 
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Recebi por algum tempo companhias durante este te temunho vivo da 
essa conceituada revista ano. Com tanta pre ença libertadora de 
e gostei muito. Agradeço dificuldades, tanto em Cristo em nos o meio. 
pela oportunidade que relação ·ao momento Acredito que TEMPO E 
vocês me deram de político, na Igreja, nos PRESENÇA se 
melhorar meus trabalhos profissionais con tituirá em valiosa 
conhecimentos. ou grupos pastorai contribuição para o 

Terezlnha Maria da Costa valeu a pena, você cre cimento espiritual e 
Brasilândia/MG ajudaram bastante. o aperfeiçoamento 

lvanllde Jardim teórico e cultural do 
Aproveitamos para São Paulo/SP casal. 
renovar os nossos Alcldes Ferreira de Castilho 
protestos de estima e Go to muito da revista . Itatiba/SP 
consideração, mesmo Ela traz temas com 
sem nos conhecermos enfoques bem atuai e as O material de vocês foi 
pessoalmente reflexões são feitas com de grande importância 
agradecemos o envio profundidade. Parabéns! para a minha formação 
desta mensagem muito Obrigada pela partilha e profissional, obtive 
importante de TEMPO E ajuda que vocês fazem lucros valiosos em 
PRESENÇA. através da revista termos de conhecimento; 
Sindicato dos TEMPO E PRESENÇA. é claro, reconheço que 
Trabalhadores Rurais de Terezlnha Sotopletra não custa muito a 
Senhor do Bonflm/BA Joinville/SC assinatura anual, mas no 

momento não está sendo 
Estou fazendo uma Sou assinante da possível. Resolvi quebrar 
assinatura de presente excelente TEMPO E o meu silêncio, pois não 
para minha amiga. Peço PRESENÇA e desejo queria deixar dúvidas 
o favor de começar pelo compartilhar o prazer da quanto à importância do 
número 283, que está leitura da revista com um belo trabalho de vocês e 
linda e eu não vou casal amigo, cuja atuação à atenção que dispensam 
emprestar porque ela nos movimentos da aos seus assinantes. 
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GLOBALIZAÇÃO E AJUSTE NEOLIBERAL: 
RISCOS E OPORTUNIDADES 

Marcos Arruda 

A história do capitalismo 
tem consistido numa 
alternação entre períodos 
marcados por forte presença 
do Estado como garantia 
dos interesses do setor 
privado nacional e provedor 
de assistência aos setores 
empobrecidos, e períodos 
em que prevalece a 
desregulação e a liberdade 
para o capital, geralmente 
por este já estar 
suficientemente forte para 
competir por novos 
mercados. O essencial é 
perceber que quem está se 
globalizando é o 
capitalismo, e que sua 
forma liberal de atualmente 
pode ser passageira e 
apenas preparatória de 
formas mais totalitárias no 
futuro. 

E stamos vivendo a mais plane
tária das fases de predomínio 

do liberalismo econômico. Nela o 
capitalismo alcançou um grau 
muito evoluído de inovação tecno
lógica e de controle do processo 
produtivo e não tem mais adversá
rios no horizonte. Pois é esta a fase 
em que a História lhe dá a oportu
nidade de provar que é capaz de 
gerar crescimento ilimitado da 
produção de riquezas mas também 
bem-estar, paz e felicidade para 
cada cidadão e para o conjunto do 

gênero humano. Aqueles que têm 
a convicção de que uma realidade 
diferente pode brotar desta, deve
mos perceber que o desafio de fer
tilizá-la e fazê-la brotar do interior 
desta globalização é também de 
alcance global, e não apenas local 
ou nacional, e abrange todas as di
mensões da existência humana, e 
não somente a econômica e a fi
nanceira. Na verdade, o desafio é 
de uma tranformação cultural, psi
cológica, espiritual tanto quanto 
socioeconômica, política e institu
cional, e envolve todas as pessoas 
e as comunidades humanas que 
trabalham por uma outra globali
zação, centrada no ser humano, 
nas comunidades, na cooperação e 
na solidariedade. 

GLOBALIZAÇÃO COMPETITIVA 
A globalização é um processo que 

ã se vem desenvolvendo há muitas 
~ décadas. Tem como base o avanço 



do capital ( empresas e bancos) em 
busca de novos mercados e locais 
de investimento para além das 
fronteiras geopolíticas. Nos últi
mos quinze anos este avanço tem
se acentuado notavelmente e en
volvido, além do comércio e da 
produção material, os serviços, os 
bens culturais e os próprios valo
res fundamentais do capitalismo 
contemporâneo, seu projeto de 
modernidade e de uma humanida
de orientada pela ânsia de consu
mir sempre mais e pela busca, 
através da competição, do máximo 
bem-estar individual. Eis as prin
cipais características da globaliza
ção competitiva: 
• Segue as estratégias e comporta
mentos das empresas transnacio
nais. Em vez de estarem orienta
das para o desenvolvimento de po
vos, nações e regiões do mundo, 
visam, acima de tudo, a maximiza
ção dos ganhos, da produtividade 
e da competitividade das empre
sas. O desenvolvimento econômi
co e social das comunidades e da 
nação estão subordinados aos inte
resses corporativos e fragmentá
rios das empresas e dos bancos pri
vados, sobretudo daqueles que hoje 
atuam no espaço global. E esses in
teresses são essencialmente mono
pólicos. Estribam-se na busca, por 
parte de empresa, do controle total 
do seu mercado e da propensão à 
demanda - até do desejo - dos 
seus atuais e potenciais clientes. 
• Esta tendência para um tipo de 
unidade que exclui a diversidade é 
uma contradição latente do pró
prio sistema de mercado, aparente
mente tão livre e aberto. Uma ten
dência essencialmente totalitária. 
A essência totalitária da globaliza
ção competitiva se expressa na 
abolição de todo e qualquer proje
to de desenvolvimento que não 
seja centrado no mercado e no ca
pital. Lançados uns contra os ou
tros, trabalhadores, emprésarios e 
governantes travam luta de morte 
para prevalecer mediante a subor-
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A globalização 
competitiva leva aos 
confins da Terra e aos 
limites de sua própria 
elasticief,ade o conflito 
entre capital e trabalho 
humano 

dinação ou eliminação do outro. 
Um tal sistema de relações, quanto 
menos regulado e mais deixado ao 
sabor do eu movimento, mais 
concentrador e mai destruidor se 
revela. 
• Opõe-se ao autodesenvolvimento 
dos povos e das nações. Promove 
um desenvolvimento exógeno e 
centrífugo, que é alienante à medida 
que tende a desviar pessoas, povos 
e nações de suas potencialidades 
mais profundas. Sacrifica a diver
sidade e a soberania, e globaliza às 
custas do nacional, do local, do di
ferente, do singular. 
• Faz crescer o setor privado, às 
custas da sociedade e do Estado. A 
estratégia deste núcleo de poder 
global inclui, no plano e,;onômico, 
privatização, desregulação e aber
tura dos mercados, estabilização e 
crescimento; e no plano político, 
transferência do poder de decisão 
e do debate macroeconômico para 
as instituições da esfera global e 
para a estabilidade política funda
da nà máscara do consenso. 
• Afeta comunidades e nações de 
ambos os hemisférios. Um clima 
de incerteza e instabilidade se avo
luma no próprio mundo rico. Os 
avanços tecnológicos e organizati
vos da produção, a maré sempre 
mais abundante de produtos de 
consumo, e sobretudo a hipertrofia 
da atividade financeira especulati
va resultante da desregulação e do 
progresso telemático, têm sido 
acompanhados de crise financeira e 
fiscal dos estados, do crescimento 
econômico sem aumento da oferta 
de emprego e de deterioração am-

biental. Isto lança no desespero 
um número crescente de farru1ia 
trabalhadoras e nutre um crescen
te abismo social nos países ricos. 
Enfraquece as organizações dos 
trabalhadores e alimenta senti
met!tos xenófobos e racistas con
tra os imigrantes vindos dos paí
ses pobres. Os países "em desen
volvimento", dirigidos pelas ricas 
elites, são chamados a adotar as 
mesmas receitas de modernização 
e a abrir-se aos agentes econômi
cos que têm poder técnico e finan
ceiro global. A espiral do endivi
damento, as privatizações sem cri
térios e a desregulação estão en
fraquecendo os estados e empo
brecendo os povos. A ênfase nas 
exportações está empurrando uma 
nação contra a outra, desvalori
zando o preço internacional dos 
produtos e destruindo sua base in
dustrial. Toda a perspectiva de au
todesenvolvimento e de uma for
ma soberana de integração na eco
nomia mundial é removida pela 
persuasão ou pela força. 
• Busca compensar e corrigir os 
problemas ecossociais sem ir às 
suas raízes. Divulgava-se que, cor
rigidos os desequilíbrios econômi
cos, os mercados se encarregariam 
não só de criar riqueza, mas tam
bém de resolver os problemas do 
bem-estar da humanidade. A reali
dade mostrou com clareza, a falsi
dade desse pressuposto e suas con
seqüências desastrosas, em termos 
de pauperização dos milhões que 
foram excluídos da economia for
mal, e de guerras que estão des
truíndo países e dilacerando popu
lações. Isto explica por que gover
nantes e funcionários das agências 
multilaterais, desde o início dos 
anos de 1990, insistem em libera
lizar os mercados e fortalecer a 
competitividade enquanto cla
mam pela intervenção estatal para 
promover projetos ecossociais 
compensatórios. Ao custo social e 
financeiro gerado pela aplicação 
de políticas equivocadas acres-

centam-se novos endividamentos 
para reparar esses danos. À medida 
que se evita trabalhar as causas dos 
problemas ecossociais, que também 
se globalizam, continua-se tirando 
com uma mão aquilo que se dá com 
a outra. 

CONTRADIÇÕES E DESAFIOS 
Num esforço de síntese, procure
mos avaliar brevemente as princi
pais contradições da globalização 
competitiva e os principais desa
fios que elas lançam à humanidade 
de hoje e de amanhã: 

Desenvolvlmento: Contradições 
O desenvolvimento centrado nas 
empresas transnacionais origina
das nos países ricos, na ilusão do 
livre mercado e na competição res
trita aos grandes e poderosos, ga
nha a oportunidade de provar sua 
eficácia, mas tende a revelar-se in
capaz de responder às aspirações 
superiores da pessoa e da socieda
de humana por um desenvolvi
mento dos seus próprios poten
ciais. A globalização competitiva 
leva aos confins da Terra e aos li
mites de sua própria elasticidade o 
conflito entre capital e trabalho 
humano. Ao mesmo tempo, forne
ce a base material para que, afinal, 
se torne possível aos trabalhadores 
do mundo inteiro unir-se, em vez 
de digladiar-se, por uma humani
dade responsável e solidária. 

Desafios 
Iniciar, no interior mesmo do capi
talismo oligopolista globalizado, 
um processo de desenvolvimento 
centrado nas comunidades huma
nas, com base em iniciativas asso
ciativas e na cooperação, que re
duza o quanto possível a depen
dência em relação aos macromer
cados e aos seus agentes e, em úl
tima instância, reconstrua a globa
lização a partir da diversidade das 
comunidades e das culturas huma
nas espalhadas pelo Planeta. 

Integrar horizontalmente esse 

desenvolvimento e apoderamento 
local, de modo que cada comuni
dade se articule complementar, so
lidária e criativamente com outras 
comunidades que formam o muni
cípio, o estado ou província, a na
ção, o continente e o mundo, sem 
ter que renunciar à sua identidade 
e ao seu projeto próprio de desen
volvimento. É aqui que se inscreve 
a iniciativa de integração dos po
vos, e não só dos mercados, do 
cone Sul. 

Produção: Contradições 
Florescem sistemas de produção 
de escalas mais reduzidas e mais 
flexíveis, que necessitam cada vez 
mais conhecimento em vez de tra
balho manual. Reduz-se o dispên
dio de tempo e energia humanos 
nas tarefas da mera sobrevivência. 
No chão da fábrica, tais progressos 
exigem trabalhadores mais bem 
informados e formados, operando 
de forma mais flexível e menos 
monótona, com maior controle e 
menor hierarquia no espaço em 
que atuam. Percebe-se a tendência 
a sistemas de co-gestão e até de 
co-propriedade. As inovações fa
cilitam a utilização da capacidade 
criativa dos trabalhadores, em vez 
de estarem reduzidos apenas a ta
refas repetitivas. Aumentam o po
tencial de libertação do trabalho 
humano em relação ao emprego 
assalariado e de valorização dele 
enquanto práxis comunicativa e 
criativa, núcleo do desenvolvi
mento efetivamente humano. 

Por outro lado, a apropriação 
privada dos ganhos crescentes da 
produtividade resulta em aumento 
da taxa de exploração do trabalha
dor. As empresas investem todo o 
excedente em inovações tecnoló
gicas e organizativas a fim de en
frentarem a acirrada competição. 
A eliminação acelerada de postos 
de trabalho e a lentidão na criação 
de novas oportunidades ante o 
crescimento da força de trabalho 
geram graves tensões. Reduz-se a 

capacidade organizativa do traba
lhador e a capacidade do Estado 
para aplicar as normas de proteção 
aos trabalhadores e ao meio am
biente, arrecadar impostos e fi
nanciar programas de bem-estar 
social. Nos países menos indus
trializados, essas tendências são 
agravadas pelas políticas recessi
vas de estabilização e pelo ajuste 
neoliberal. 

Desafios 
Estabelecer um processo global de 
democratização dos benefícios 
dos avanços tecnológicos e orga
nizativos e do aumento da produ
tividade, por meio de medidas de 
alcance maior que apenas o micro
econôrnico, tais como a divisão do 
tempo de trabalho, a criação de 
novas atividades remuneradas, o 
reconhecimento, para fins de re
muneração, de trabalhos atualmen
te não pagos como o trabalho do
méstico das mulheres (Ver PNUD, 
Relatório do Desenvolvimento Hu
mano, 1995, Nova York), o estabe
lecimento de remunerações cida
dãs, independentes da relação de 
trabalho assalariado. 

Democratizar e fortalecer insti
tuições locais, nacionais, regio
nais e globais, capazes de fazer vi
gorar regras de conduta, regulaçõ
es e sanções aos agentes econômi
cos individuais, de modo que res
peitem um contrato social global, 
de nível superior, centrado no 
bem-estar e no desenvolvimento 
sustentável da sociedade e da pes
soa humana do plano local até o 
global. 

Estado: Contradições 
O crescimento espetacular das fi
nanças globais e o papel cada vez 
mais importante dos investidores 
institucionais são as principais 
forças por trás da globalização dos 
mercados. Em conseqüência, os 
Estados perderam o poder de re
gulação sobre o capital financeiro 
e ficaram impedidos de dar os ne-
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cessários estímulos ao investimen
to produtivo, de controlar eficaz
mente a inflação resultante da es
peculação financeira, de estabili
zar de maneira durável as taxas de 
câmbio e de favorecer o aumento 
da poupança. 

A globalização financeira é 
uma das faces mais perversas da 
globalização competitiva de cará
ter liberal, pois ela rouba dos esta
dos e das sociedades o poder de 
financiar seu próprio desenvolvi
mento. Desvia para a especulação 
e para o ganho improdutivo recur
sos indispensáveis ao desenvolvi
mento humano e social, e aprofun
da o abismo social entre os que 
possuem capital e os que vivem da 
venda do seu trabalho. 

Desafios 
Gerar processos de poupança e de 
investimento participativos e auto-

geridos, centrados nas comunida
des e nos municípios, que pos am 
ser por elas orientados para o eu 
próprio desenvolvimento. 

Preservar e democratizar a ca
pacidade da União, estados e mu
nicípios de financiar o de envolvi
mento dos seus respectivos eco is
temas e tomar de novo a finança 
uma função do investimento produ
tivo, em vez de um fim em i. 

Criar uma agência internacio
nal capaz de regular o istema fi
nanceiro global e opor-se eficaz
mente à e pe ulação e a toda a ati
vidade ilegal e corrupta. 

Instituir um sistema regulador e 
instituições jurídicas de caráter 
global com autoridade suficiente 
para moralizar o sistema financei
ro e estabelecer o respeito às prio
ridades do desenvolvimento dos 
povos. 

FINANÇAS GLOBAIS PASSAM POR INFERNO ASTRAL 

Inflação(%) Desempregro(%) Balança comercial Cotação do US$ 
Anual Anual em US$ bilhões na moeda local 

GRUPO DOS SETE 

1 . Estados Unidos 2,60 5,6 -84,50 

2. Japão o, 10 3,2 +107,06 101 ,74 ienes 

3.Alemanha 1,80 9,4 +21,00 1,4057 marco 

4. França 2,00 11,4 -4,00 4,8890 francos 

5. Itália 5,60 11 ,3 -10,00 1.596,00 liras 

6. Reino Unido 3,90 8,2 -24,62 0,6335 libras 

?.Canadá 2,30 9,6 +9,50 1,3723 dólar 

MERCOSUUAMÉRICA LATINA 

1. Brasil 19,12 4,59 +15,55 0,9999 real 

2.Argentina 3,20 18,6 -2,40 0,9998 peso 

3. Uruguai 44,00 10,4 --0,36 6,84 pesos 

4. Paraguai 18,00 2,1 n/d 1,955 guaranis 

5. Chile 7,90 5,8 +0,75 413,80 pesos 

6. México 39,91 7,6 -20,00 7,1100 pesos 

7. Venezuela 52,20 11,4 n/d 169,79 bolívares 

Entenda os Indicadores: 1. A Inflação é medida pela variação percentual dos preços ao consumidor; · 
2. O deHmprego é calculado em porcentagem da população economicamente ativa. A taxa do IBGE, 
refere-se ao desemprego nas seis maiores cidades do Brasil; 3. Balança comercial é o total de 
exportações menos o total de importações. Superávit (+) ou déficit(-); 4. A cotaçio das moedas 
estrangeiras é o fechamento para compra do mercado de cãmbio de Nova York. 
Fontes: Correspondentes da Folha de São Paulo (29/10/95). Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Banco Mundial, OCDE, agências internacionais, BC do Brasil, IBGE, The Economist. 
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Comunicação: Contradições 
O avanço técnicos nas teleco
municações geram o potencial de 
democratização da comunicação, 
das relações não apenas mercantis 
entre pessoas, comunidades, po
vos e nações, do intercâmbio de 
experiências, da complementari
dade de potenciais e de recursos, 
da olidariedade nas aspirações e 
nas lutas, da expansão da Cons
ciência de Espécie, que agrega e 
unifica a diversidade sem sacrifi
cá-la. Por outro lado, expande-se a 
cultura consumista, erodindo as 
culturas nacionais e os valores tra
dicionais. Os meios de comunica
ção, crescentemente globalizados 
e altamente concentrados, não 
apenas informam sobre os aconte
cimentos, mas também contri
buem para determinar seu curso. 
Globaliza-se a cultura do capital, 
que é, por natureza, centralizado
ra, homogeinizadora e massifica
dora, e que reduz o sentido da vida 
humana a acumular e a consumir. 

Desafios 
Desenvolver uma práxis ecosso
cial que tenha como paradigma 
não o crescimento econômico e o 
consumo ilimitados, mas a dispo
sição de limitar a acumulação e o 
consumo de bens materiais ao su
ficiente - seja pelo respeito aos 
limites da natureza, seja pela 
consciência de que quanto mais 
excessivos forem os bens mate
riais dos indivíduos e nações, me
nor sua capacidade de desenvolvi
mento mental, ético e espiritual. 

Aproveitar os avanços da tele
mática para desenvolver sistemas 
de informação e comunicacão biu
nívocos, participativos, ao alcance 
das comunidades, e articulados 
horizontalmente em todos os sen
tidos. 

Sensibilizar-nos de que a luta 
pela humanização do mundo não 
se resume apenas à ação para 
transformar exteriormente as es
truturas e as instituições, mas en-

volve simultaneamente o desafio 
da transformação cultural e ética 
de nós próprios: dos valores, com
portamentos, atitudes, aspirações 
e modos de relação de cada um de 
nós, conosco próprios, com a natu
reza; com a sociedade (sincronica
mente) e a humanidade ( diacronica
mente), e com cada outra pessoa. 

Transformar-nos em educado
res de nós próprios e de cada outra 
pessoa e comunidade a que perten
cemos, educando mais pelo exem
plo do que pelo discurso, e ade
quando as instituições educativas 
ao projeto maior que é transformar 
cada pessoa, comunidade e povo 
em sujeito da sua própria história 
e do seu próprio desenvolvimento. 

Transnacionais: Contradições 
O poder global está hoje resumido 
a algumas centenas de megaem
presas, um pequeno número de go
vernos poderosos e as instituições 
multilaterais. As empresas trans
nacionais possuem hoje um poder 
global incomparável ao de qual
quer outra instituição. Lideram o 
progresso tecnológico e ampliam a 
capacidade de acesso da popula
ção mundial a bens produtivos e 
de consumo. No entanto, têm ig
norado com insistência as implica
ções sociais das suas ações. Não 
são de natureza democrática, não 
prestam contas de suas decisões e 
ações à sociedade global e pressio
nam pelo cancelamento das regu
lações dos mercados globais, o 
que lhes permitem fazer livremen
te estragos nos meios de vida de 
grande parte da população mun
dial. As pressões delas têm logra
do que muitas instituições estatais 
sejam debilitadas ou eliminadas. 
Em plano local, os imperativos do 
mercado e da globalização lidera
da pelas empresas transnacionais 
estão minando as comunidades e 
as fanu1ias. 

As instituições multilaterais (as 
agências da ONU e, principalmen
te, o Banco Mundial, o FMI, a Or-

ganização Mundial do Comércio e 
os bancos regionais "de desenvol
vimento") têm uma natureza dua
lista. São um espaço supranacio
nal indispensável de diálogo, ne
gociação e regulação. Por outro 
lado, estão dominadas pelos países 
ricos, de maior poder de voto, e 
são vulneráveis à influência das 
empresas transnacionais. Em con
junto, atuam como um núcleo in
formal de um governo global 
acentuadamente economicista. Pro
movem à sua maneira a estratégia 
da globalização competitiva, e tem 
maior influência sobre os países do 
Sul que sobre os do Norte. 

Desafios 
Constituir a Sociedade, definida 
como a totalidade de cidadãs e ci
dadãos, cuja maioria consiste em 
pessoas que vivem do seu traba
lho, como novo sujeito da História 
e do seu próprio desenvolvimento, 
subordinando às suas prioridades 
os agentes privados e dando ao Es
tado e às agências multilaterais um 
conteúdo realmente público e de
mocrático. 

Promover a auto-organização e 
autogestão das comunidades e so
ciedades em tomo de planos pró
prios de desenvolvimento; articu
lá-los de forma complementar 
com outras comunidades e socie
dades, negociá-los com as autori
dades públicas, absorvendo a con
tribuição de empresas e de setores 
governamentais sem perder o con
trole do seu próprio projeto. 

Redefinir o papel do Estado, 
tomando-o cada vez menos o prin
cipal agente político, e cada vez 
mais um simples orquestrador do 
desenvolvimento do conjunto da 
economia e da sociedade; papel 
semelhante seria atribuído às 
agências multilaterais nas suas 
respectivas esferas geopolíticas. 

Democracia: Contradições 
No plano político, o liberalismo 
oferece maior liberdade para a ex-

pressão da opinião de uma propor
ção maior das populações. Mas os 
seus fundamentos - direito de 
.discordar e alternância de repre
sentação - são insuficientes para 
realizar o projeto de poder do 
povo em todas as esferas. E mes
mo esses direitos estão hoje amea
çados pela compulsão do consen
so e da estabilidade política a 
qualquer preço. O resultado é o 
fortalecimento da ameaça de um 
totalitarismo que equaciona razão 
de mercado com razão de Estado, 
produz novas divisões sociais, ali
menta conflitos étnicos ou territo
riais e amplifica a corrupção esta
tal e empresarial. 

Desafios 
Fazer da globalização um proces
so que democratize não apenas o 
direito à opinião, mas os direitos e 
deveres da plena cidadania para 
todos os membros das sociedades 
nacionais e da sociedade global. 

Gerar processos de participa
ção que, por um lado, restabele
çam a cada pessoa e comunidade 
humana sua condição de sujeito 
do seu próprio desenvolvimento, 
e, por outro, cultivem e integrem a 
diversidade das capacidades, de
sejos e aspirações num movimen
to que redirecione os mercados, 
atribua um conteúdo democrático 
ao Estado, e reconstrua o global a 
partir da diversidade do local e do 
nacional. 

Marcos Arruda é economista e educador 
do PACS (Políticas Alternativas para o 
Cone Sul/Rio de Janeiro), presidente da 
Comissão sobre Desenvolvimento Sus
tentável do ICVA (Conselho Internacional 
de Agências Voluntárias, Genebra) e 
membro do Instituto Transnacional. Este 
texto foi apresentado na abertura do Sim
pósio "Ajuste Neoliberal, Integração Re
gional e os Povos do Cone Sul", organiza
do pelo PACS e KOINONIA, Rio de Ja
neiro, outubro de 1995. 

TEMPO E PRESENÇA 9 



liJRASIL 

AJUSTE E PLANO REAL: 
UM CAMINHO SEM FIM? 
Sergio Schlesinger 

As implicações mais 
abrangentes do Plano 
Real devem ser 
interpretadas dentro do 
marco maior da política 
de reajustes econômicos 
do neoliberalismo. 
Uma análise clara, 
cuidadosa e 
fundamentada do atual 
processo de estabilização 
econômica do Brasil é 
apresentada neste artigo 

Para se compreender o proces
so de ajuste econômico que 

desejamos para o Brasil é inevitá
vel indicar, ainda que sintetica
mente, o que já foi aplicado no 
País nas últimas décadas. 

Com poucas variações, a fór
mula utilizada por sucessivos go
vernos, até a implantação do Plano 
Real, em julho de 1994, estava 
fundamentada na redução do con
sumo, câmbio artificialmente des
valorizado, corte dos gastos públi
cos, liberalização do comércio ex
terior. 

O PLANO REAL 
Fase 1: O sucesso 
A inflação é indiscutivelmente um 
processo danoso. Desestimula a 
atividade produtiva em favor da 
especulação financeira, corrói o 
poder aquisitivo da população e, 
acima de tudo, é o caminho mais 
rápido para concentrar a riqueza 
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nas mãos de uma poderosa mino
ria. Por esta razões o combate à 
inflação deve er uma (não a) prio
ridade para o que e preocupam 
em combater a mi éria a desigual
dade, e o caminho para uma socie
dade ju ta e olidária. 

De sua implantação até o final 
de 1994, o Plano Real se desenvol
veu sem maiores percalços, se
guindo em parte o roteiro neolibe
ral e obtendo aplausos quase unâ
nimes. A queda súbita da inflação 
traz alívio imediato às camadas 
mais pobres da população, aquelas 
que sequer podem defender-se da 
corrosão de seus rendimentos em 
aplicações financeiras de curto 
prazo. 

O Plano se utiliza da maioria 
dos ingredientes tradirionais do 
receituário universal de aJuste: 
abertura da economia ao mercado 
internacional, juros reais elevados 
e um amplo programa de privati
zações. Em relação à taxa de câm
bio, optou-se pelo caminho opos
to, o da valorização artificial da 
nova moeda em relação ao dólar. 
Dificultando desta forma as expor
tações e facilitando ao mesmo 
tempo as importações, procurava
se evitar grandes superávits co
merciais. 

E como seria coberta esta redu
ção do ingresso de divisas, de 
modo a manter o equilfürio da ba
lança de pagamentos? Segundo os 
responsáveis pelo Plano, pelo do 
ingresso de investimentos estran
geiros, atraídos pelo novo cenário 
de estabilidade, o que de fato não 
ocorreu. 

A liberalização das importações 
consumiu boa parte das reservas 

internacionais com a importação 
de automóveis, eletrodomésticos e 
produtos supérfluos. Mas as reser
vas internacionais elevadas - em 
verdade uma nova dívida externa, 
pois compostas em grande parte 
de capitais especulativos atraídos 
pelas elevadas taxas de juros -
asseguravam a continuidade da 
festa. 
. As exportações, por seu lado, 

se tomavam mais difíceis com a 
nova taxa de câmbio, já que a re
muneração dos exportadores se 
reduzia e seus produtos chegavam 
ao exterior a preços mais eleva
dos. Com isso, era preciso vender 
a produção aqui mesmo, ainda que 
fosse necessário um ato extremo e 
inusitado: reduzir o preço ao con
sumidor. 

Assim, obteve-se de fato uma 
estabilização e até mesmo a queda 
dos preços de diversos produtos. 
O setor agropecuário contribuiu 
para isso, também, com uma su
persafra, responsável pela redução 
média de cerca de 20% dos preços 
dos produtos deste setor. O mes
mo não ocorreu com os serviços. 
De qualquer forma, a inflação bai
xou de modo significativo, embo
ra não para todos. A classe média, 
consumidora dos serviços citados, 
viu seu poder aquisitivo encolher 
rapidamente. 

Fase 2: A crise do México 
ou o efeito tequlla 
Em dezembro de 1994, a crise me
xicana veio mostrar a inviabilida
de do caminho adotado pelo go
verno brasileiro. Argentina e Bra
sil, que, apesar de seus elevados 
compromissos com encargos da 

Fila de homologação de demissões na Delegacia Regional do Trabalho, Rio. 

dívida externa. fundamentaram 
seus planos na abertura indiscrimi
nada dos mercados produtivo e fi
nanceiro, sofreram mais intensa
mente os efeitos do terremoto me
xicano. 

A crise do México tomou indis
cutível o fato de que aquilo que os 
economistas chamam de reservas 
internacionais nem sempre o são. 
A parcela das reservas constituída 
de capitais especulativos, atraídos 
para investimentos em bolsas de 
valores e para outras inversões de 
curto prazo é, de fato, d{vida exter
na. Uma nova dívida, que além de 
pagar juros mais elevados do que a 
tradicional, pode ser resgatada a 
qualquer momento. 

Com a crise mexicana, o fluxo 
de capitais inverteu-se subitamen
te, a partir da segunda quinzena de 
dezembro de 1994. As "reservas" 
brasileiras, no início do plano em 
torno de US$ 43 bilhões, torna
ram-se inferiores a US$ 32 bilhões 
ao final de abril de 1995, e força
ram o governo a, pouco a pouco 
(para evitar uma evasão ainda 
maior desses recursos), adotar me
didas que evitassem o naufrágio 
do Plano. 

A taxa de câmbio, até então pra
ticamente congelada, vem sendo 
gradualmente ajustada em relação 
às moedas estrangeiras. Assim, o 
governo busca de novo equilibrar 

a balança comercial e voltar a ge
rar superávits. A abertura comer
cial sofreu recuos. Foram impos
tas algumas restrições às importa
ções, até no âmbito do MERCO
SUL. 

Fase 3: De volta ao começo 
E assim, vamo-nos aproximando 
do modelo mais tradicional de 
ajuste. Os juros se tornaram ainda 
mais elevados, novamente para 
cumprir o duplo objetivo de conter 
o consumo doméstico e atrair capi
tais externos. Os níveis de desem
prego se aproximam dos verifica
dos no início do Plano. Ao lado de 
um recorde nas chamadas reservas 
internacionais (US$ 48,7 bilhões), 
a dívida interna da União, no mês 
de setembro, bate também um 
novo recorde: US$ 75 bilhões. 

A tal livre competição fica no 
plano da teoria. O famoso "merca
do", que tudo deveria resolver, não 
funciona nem mesmo no super
mercado. No Brasil, por exemplo, 
16 fornecedores são responsáveis 
por 80% dos itens oferecidos nas 
prateleiras. E onde há poucos pro
dutores, estes não competem: 
aliam-se e ditam os preços. 

Continuam ainda na estratosfe
ra os juros. Juros altos, de fato, es
timulam a poupança em favor de 
um consumo futuro mais abundan
te. Mas há alguns limites. O maior 

deles é que só poupa quem tem. 
Assim, o capital daqueles poucos 
que o têm se multiplica rapida
mente. E de onde vem essa remu
neração? Do Estado, portanto do 
bolso do contribuinte. Assim, a dí
vida pública cresce numa espiral 
sem fim, e o tal ajuste não chega 
nunca. É preciso impor mais sacri
fícios: recessão e, com ela, desem
prego. 

Outros limites são o tempo e a 
confiança no governo. Os juros 
permanecem elevados no Brasil 
desde a década de 1980. Vários 
planos de estabilização se apro
priaram da poupança da classe 
média. Mas para aqueles mais 
abastados, a poupança cresce sem 
parar. 

Fora do Jogo 
E como fica nosso povo nessa his
tória? Da lua-de-mel inicial, fruto 
da estabilidade dos preços e do au
mento do poder aquisitivo já men
cionado, sobra muito pouco. Os 
pratos (vazios) ameaçam voar, à 
medida que cresce o desemprego 
provocado pelas últimas medidas. 

Por esse tortuoso caminho, che
gamos enfim de volta ao começo. 
A política atual é a de forçar a re
dução do consumo doméstico. O 
objetivo é o de manter a inflação 
sob controle e gerar saldos positi
vos na balança comercial. O ins
trumento básico é a taxa de juros, 
a mais elevada do planeta em ter
mos reais. 

Em relação ao ponto de partida 
- a implantação do Plano Real -
é necessário destacar a principal 
conquista: a inflação se manteve 
baixa, para os padrões históricos 
brasileiros, nos últimos quinze 
meses. Isto não é pouco, pois tem 
o efeito de ir apagando progressi
vamente a memória inflacionária, 
o vício cultural de corrigir os pre
ços diariamente, resultado de dé
cadas de indexação da economia. 
E é certamente por isso que o Bra
sil é o país que apresenta os mais 
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elevados índices de concentração Visto pelo lado positivo, é este Não se pode aceitar 
É indiscutível que o tão almeja- Sobre o setor privado o Estado, tes, medidas econômicas, abertura 

de renda e da riqueza. conflito que até hoje vem impedin- o adiamento por prazo 
do equilíbrio não será atingido como verdadeiro representante da dos mercados, que nos levarão a 

Outro resultado dos juros eleva- do e retardando o ajuste neoliberal sem que se encontre uma saída sociedade, deve estabelecer con- esse mundo mais justo. Sabemos 

dos é a elevação explosiva da dívi- clássico. Aquele ajuste-que acaba indeterminado de uma para a questão das dívidas interna troles. Se há que abrir mão de mo- também que os padrões éticos e 

da pública interna, associada à com a inflação, abre caminho para nova era, em que e externa. nopólios do Estado, há que contro- morais sobre os quais estão firme-

nova dívida externa, agora traves- o crescimento econômico puro e os investimentos sociais 
Assim, não só é possível, mas lar com rigor os monopólios e oli- mente assentados os princípios do 

_ tida de "reservas cambiais". O sal- simples, aquele que exclui a maio- sejam a prioridade maior 
fundamental, a renegociação da gopólios privados. Caso contrário, modelo neoliberal nos conduzem 

do das aplicações externas no roer- ria da população dos benefícios dívida interna e a "re-renegocia- a desprivatização do Estado setor- justamente na direção oposta. 

cado financeiro brasileiro era de daí decorrente , que adia por prazo ção" da dívida externa. Há espaço nará inviável. A questão da propriedade da 

US$ 20,6 bilhões em 1994, prati- indeterminado a distribuição do mente representada. O processo para reduzir de forma negociada o Definir um modelo de desen- terra é um bom exemplo para ilus-

camente a metade das supostas re- bolo, em nome do equilíbrio e da de ajuste implica em perdas e ga- montante e os juros de ambas, bem volvimento significa definir o que trarmos as armadilhas e contradi-

servas de aproximadamente US$ saúde de uma entidade abstrata: a nhos. Em definir a quem caberá como alongar os prazos de paga- o País deve produzir para atender ções em que às vezes nos flagra-

43 bilhões. Além disso, a dívida economia. pagar a conta desse ajuste é que mento. Mas para isto, será neces- às necessidades da população. mos. Defendemos a reforma agrá-

externa de curto prazo do Brasil A inflação e altas taxas de juros resi,de o impasse. sário estabelec.er metas de desen- Para isto, é preciso eleger setores ria, com o objetivo de que cada ser 

tem girado ao redor de U$$ 15 a 16 ão vista com bons olhos pelo sis- E a partir do acirrado conflito volvimento econômico e social que devem receber estímulos do humano tenha a posse de um lote 

bilhões. Somado este valor ao das tema financeiro nacional e interna- de interesses que vivemos atual- que sejam destinadas a criar um governo, condicionados a metas de terra que lhe permita a subsis-

aplicações especulativas, altamen- cional, e até mesmo pelas classes mente que pode surgir a inspira- mercado consumidor expressivo, de produção e de geração de pos- tência. Posse da terra ou, quem 

te voláteis, teríamos cerca de 80% de renda mais elevada, que acurou- ção, senão para um pacto social , 
capaz de gerar os recursos neces- tos de trabalho. sabe, uso da terra? 

das reservas passíveis de desapa- laram capital suficiente para in- ao menos para uma saída negocia- sários à superação dos desequilí- A construção desse modelo é O ser humano criou a ilusão de 

recimento súbito a curtíssimo pra- vestir não na produção, mas em da da crise. O combate à inflação 
brios. Significa destinar recursos trabalho permanente e participati- que a terra lhe pertence. Com isso, 

zo. Além disso, o custo da manu- aplicações financeiras regiamente não é um fim em si mesmo. Com- expressivos para educação, saúde, vo. Cabe à sociedade definir o des- criou também um paradoxo. Todas 

tenção dessas aparentes reservas é remuneradas. batê-la é fundamental porque ela habitação, infra-estrutura, desen- tino dos recursos do Estado: de as demais espécies de vida, vege-

extremamente elevado. Enquanto A privatização indiscriminada concentra a renda, desorganiza a volvimento tecnológico. E definir seus próprios recursos. Definir a tais ou animais, ao nascerem, con-

são pagos entre 30 e 40% de juros das estatais é de interesse dos re- economia, inibe o desenvolvimen- setores de produção a serem esti- proporção de recursos destinada a seguem obter da terra seus meios 

reais ao ano, as reservas são remu- presentantes do empresariado na- to. E corrói, além da moeda, uma mulados, de modo a gerar empre- cada item do orçamento do gover- de subsistência. Para sobreviver, os 

neradas a uma taxa que oscila em cional e internacional. Contra eles, série de outros valores, dentre eles o go e renda nas proporções requeri- no (educação, saúde, obras públi- filhos desta espécie "superior" de-

tomo de 5 a 6% ao ano. interesses diversos atrasam o pro- valor do trabalho, que passa a repre-
das. As necessidades da população cas, reforma agrária, pessoal, pa- pendem dos bens que seus pais te-

Alega o governo que para redu- cesso: governadores e outros polí- sentar muito pouco quando compa-
não coincidem, decididamente, gamento de dívidas ... ). E, mais nham porventura acumulado. 

zir a taxa de juros, é necessário ticos que não desejam perder a rado com o ganho fácil propiciado 
com os desejos do mercado. que isto, controlar a qualidade da Se nascerem em um país do 

promover uma série de reformas prerrogativa de distrib11ir cargos pela especulação financeira. 
aplicação desses recursos, partici- Terceiro Mundo, provavelmente 

que conduzam ao equilíbrio das valiosos naquelas empresas, da Não faz sentido manter a taxa 
Redefinição do Estado pando ativamente da execução das seus pais não terão conseguido 

contas públicas. O tão falado a jus- mesma forma que os sindicatos de juros permanentemente eleva-
Desta parceria entre Estado e so- políticas públicas. acumular qualquer riqueza além 

te fiscal, que reduziria as despesas que representam os empregados da. Reduzir os juros significa rea-
ciedade, há que surgir outra defini- Mas para isto, será preciso re- da própria vida. Ao invés de her-

do governo, adequando-as ao ní- das mesmas empresas. tivar a economia, aumentando a 
ção fundamental: a do papel do Es- ver de modo radical os desgasta- darem um patrimônio material e 

vel de suas receitas. No entanto, é O Partido dos Trabalhadores e quantidade de postos de trabalho 
tado. O neoliberalismo, como sa- dos mecanismos de representação cultural acumulado pela espécie 

a própria taxa de juros o maior fator outros de esquerda, a CUT, o Mo- disponíveis. Significa também 
bemos, prega o "Estado mínimo". da sociedade civil vigentes. Será ao longo de muitos séculos, nasce-

de elevação da despesa pública, do vimento dos Sem-Terra têm ajuda- reorientar os recursos utilizados 
Podemos concordar que o Estado preciso regulamentar o funciona- rão devendo. 

desequilíbrio fiscal, seja no âmbito do a impedir, ao longo dos últimos pelo governo no pagamento de ju-
não precisa produzir aço, minerais mento dos meios de co~unicação Pois se a dívida é pública, o pa-

municipal, estadual ou federal. anos, que o rolo compressor das ros para o de salários dignos. 
e outros bens para desempenhar de massa, hoje capazes de eleger e trimônio construído vem sendo 

O modelo de ajuste tradicional reformas neoliberais percorra seu Outra medida urgente é uma 
seu papel. Mas, como repre- derrubar supostos representantes privatizado, sem qualquer benefí-

expõe assim, de forma límpida, caminho sem maiores resistências, ampla e justa reforma tributária. A 
sentante dos reais interesses da so- da população. cio para as camadas mais pobres. 

sua face incoerente, os impasses como já ocorreu na maioria dos redução da taxação sobre os salá-
ciedade, não pode abrir mão de A modernização do Estado Pelo contrário, a educação, a saú-

por,ele próprio fabricados. países da América Latina. rios e o consumo de bens essen-
suas funções de formulador e in- deve ter outro significado. Um Es- de, a habitação, o acesso à terra, as 

E importante destacar, o Brasil ciais devem ser compensados pela 
dutor de políticas de desenvolvi- tado moderno é aquele efetiva- condições essenciais para sua so-

se diferencia da maioria dos países O AJUSTE QUE QUEREMOS taxação dos ganhos de capital e da 
mento integral do País, voltado mente capaz de representar a brevivência e superação da misé-

do Terceiro Mundo. Na condição Não pretendemos aqui apresentar riqueza, hoje extremamente baixa, 
para o bem-estar de todos. maioria da população. ria são cada vez mais inacessíveis. 

de 11' economia mundial (em soluções acabadas para os proble- mesmo sem levarmos em conta os 
Discutir ou pôr em prática as 

1994) , uma economia altamente mas apontados. Não acreditamos elevados níveis de sonegação. 
privatizações sem definir o verda- SONHOS E UTOPIAS Sergio Schlesinger é economista e coor-

diversificada, o conflito de inte- em fórmulas mágicas e cremos É necessário equilibrar a eco-
deiro papel do Estado é, uma vez Sim, de sonhos e utopias é que vi- denador do PACS - Políticas-Alternativas 

resses entre os diversos grupos so- que tais soluções só serão viáveis nomia e ajustar as contas públicas. 
mais, colocar a carroça à frente vemos. Para nós, não faz sentido para o Cone Sul. Este texto foi elaborado 

para apresentação no Encontro "Ajuste 

ciais envolvidos na disputa da ri- se formuladas a partir de um am- Não se pode aceitar o adiamento 
dos bois. Mais importante do que viver de outra forma. Mas cami- Neoliberal , Integração Regional e os Po-

queza e da renda está longe de pro- pio processo de negociação. Pro- por prazo indeterminado de uma 
definir quem deve produzir é defi- ilhando em direção à utopia, certa- vos do Cone Sul", promovido pelo PACS 

duzir ou propiciar soluções ade- cesso que envolva o conjunto da nova era, em que os investimentos 
nir a serviço de quem estarão os mente é possível chegar a um e por KOINONIA, em outubro de 1995, 

quadas ao conjunto da sociedade. sociedade, devida e proporcional- sociais sejam a prioridade maior. 
benefícios da produção. mundo melhor. E não serão paco- ao Rio de Janeiro. 
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IRGENTINA 

" EXITOS E FRACASSOS 
DOS AJUSTES NEOLIBERAIS 
Miguel Teubal 

Os sucessivos governos 
da Argentina, a partir da 
década de 1970, adotaram 
políticas econômicas que 
se inscrevem no ideário 
neoliberal. Com Menem 
consolidou-se, ainda 
mais, a aplicação dos 
reajustes que estão 
produzindo graves 
prejuízos para a maioria 
do povo argentino 

A mudança da linha política e 
do modelo econômico preva

lecentes anteriormente a 1970 na 
Argentina tiveram muito a ver 
com dois importantes "golpes" 
que se instauraram no país: o "gol
pe militar" de 1976 e o "golpe eco
nômico" de 1989. 

O PLANO DE CONVERSIBILIDADE 
E SEU EFEITO 
O caso argentino - juntamente 
com o do Chile e o do México an
tes de Chiapas e do "efeito tequi
la" - se apresenta em foros inter
nacionais como modelo paradig
mático a seguir na aplicação de po
líticas de ajuste estrutural. Em cír
culos financeiros internacionais 
comenta-se o "êxito" obtido pelo 
governo de Menem, especialmen
te pelo seu ministro de economia 
Domingo Cavallo, em abrir a eco
nomia, em privatizar a qualquer 
custo a quase totalidade das em
presas públicas, mas continuando 
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a pagar religio amente o erviço 
da dívida externa. Não há dúvida 
de que este a pectos contribuíram 
para criar um "clima de confiança" 
entre o capital e trangeiro do qual 
dependia, upo tamente, o cre ci
mento da economia. 

Como contrapartida, congela
ram-se os aumentos salariais, "fle
xibilizaram-se" e "precarizaram
se" os mercados de trabalho e se 
reduziram consideravelmente os 
postos de trabalho nos setores pú
blicos e privados pela aplicação de 
intensos processos de "ajuste" e de 
"reestruturação". Também se con
trolaram os gastos oa educação, na 
saúde, nas contribuições para as 
províncias e para a previdência so
cial. Esses cortes significaram pe
núrias sem igual para grande parte 
da população: professores, funcio
nários públicos, aposentados, tra
balhadores da empresa privada, 
etc. passando a aumentar a fila dos 
desempregados. O impacto dessas 
políticas foi sentido pelo grande 
setor da média e pequena empre
sas que representa mais de 95% da 
economia empresarial argentina. 

Outrossim, implantou-se um 
sistema impositivo que privilegia 
os impostos indiretos em detri
mento dos impostos diretos (por 
exemplo, sobre os lucros) o que 
afetou muito a média e pequena 
empresas e a classe média em ge
ral - não a setores de altos rendi
mentos - contribuindo, assim, 
para um retrocesso na distribuição 
da renda no país. 

Estabilidade. O principal fator 
de "êxito" do programa, que deu 
ao governo uma legitimidade so-

eia! muito grande permitindo que 
continuas e a ganhar sucessivas 
eleiçõe , foi ter conseguido uma 
importante "e tabilidade" nos pre
ços. Tendo como marco o caos ge
rado pelos focos hiper-inflacioná
rio do período 1989-1991, a esta
bilidade foi um importante resul
tado da aplicação do Plano de 
Conversibilidade. O aumento no 
nível geral dos preços ao consumi
dor passou de mais de 3.000% em 
1989 (somente em julho de 1989 o 
aumento foi de 198%) a menos de 
10% na atualidade. 

Isso foi possível porque foi 
controlada a "inflação inercial" 
baseada em expectativas de au
mentos de preços futuros. O Plano 
de Conversibilidade equiparou o 
peso ao dólar; estabeleceu uma es
pécie de Padrão Dólar eliminando 
a indexação dos contratos, redu
zindo as expectativas de inflação 
e, assim, a "inflação inercial". Es
sas medidas permitiram ao gover
no "reordenar" e "reorientar" as 
contas fiscais. Entretanto, também 
reduziu sua capacidade para apli
car uma política monetária e fiscal 
autônoma: todos os fundos dispo
níveis para gastos públicos de
viam ter respaldo em ouro e divi
sas que se obtinham com saldos 
positivos da balança comercial 
por um maior endividamento ex
terno ou por entrada de capitais do 
exterior - grande parte dos quais 
estavam vinculados aos processos 
de privatizações. Durante os anos 
em que esteve vigente o Plano de 
Conversibilidade, a dívida externa 
aumentou, entraram capitais espe
culativos do exterior e se utiliza-

ramos fundos obtidos pelas priva
tizações para encobrir desequilí
brios fiscais e pagar os serviços da 
dívida externa. 

Falsa valorização. O peso ar
gentino supervalorizado prejudi
cou as exportações, o desenvolvi
mento de uma estratégia exporta
dora e impulsionou o aumento das 
importações. Grande parte dos 
fundos que anteriormente se orien
tavam para o setor financeiro fo
ram jogados para o co·nsumo. Não 
era mais necessário depositá-los 
no setor financeiro e com isto au
mentou consideravelmente o con
sumo, incluindo as importações de 
bens com esse fim. Porém, devido 
ao constante aumento dos custos 
internos, a balança comercial ten
deu a ser negativa. Não houve au
mento correlato dos investimentos 
produtivos nem se implementou 
uma estratégia exportadora. 

Nos primeiros anos da década 
de 1990 esse saldo negativo da ba-

_ lança comercial foi compensado 
com a entrada maciça de capitais 
estrangeiros atraídos por taxas de 
juros relativamente altas em rela
ção às internacionais e também 
porque a Argentina transformou
se num lugar favorável para "la
var" dinheiro de todo o tipo. Esses 
capitais, basicamente especulati
vos e financeiros, não redundaram 
em investimentos produtivos e ge
raram uma situação altamente ins
tável: em qualquer momento pode
riam "fugir" como aconteceu de
pois de 1994. Com a elevação das 
taxas de juros internacionais nesse 
ano e depois a desvalorização me
xicana eles tiveram forte impacto 
sobre a situação financeira nacio
nal. Houve fuga de capitais - es
timada na ordem dos 6 a 7 bilhões 
de dólares - e o governo respon
deu com mais ajuste. Obtiveram
se, quase 10 bilhões dos círculos 
financeiros internacionais para 
sustentar o sistema bancário e fi
nanceiro: com isso o governo sou
be demonstrar certo manejo da si-

tuação fiscal que lhe possibilitou 
ganhar as eleições em 14 de maio. 

CONSEQÜÊNCIAS E CRISE 
DO MODELO 
Embora no período de 1991 a 1994 
o PIB aumentasse 34,4% devido, 
basicamente, ao aumento da cons
trução civil, as finanças, o comér
cio e os investimentos em rubricas 
que produzem mercadorias não 
cresceram substancialmente. O 
PIB industrial cresceu apenas 20% 
devido fundamentalmente ao au
mento da indústria automobilísti
ca. Em contrapartida, o PIB do se
tor agropecuário cresceu apenas 
4%. Com exceção da indústria au
tomobilística que manteve um im
portante aumento da produção ( de 
99.600 unidades em 1990 para 

quase 400.000 em 1994) repre
sentando 85% do aumento total do 
produto industrial, as outras indús
trias nacionais não se beneficia
ram com a estabilidade. Estima-se 
que em 1994 o PIB não superava 
os níveis alcançados em 1980 ou 
1974. Também não cresceu o nú
mero de empregos formais apesar 
do aumento da população econo-

micamente ativa. O aumento do 
valor do produto concentrou-se, 
em grande medida, no setor de 
serviços e de construções, este úl
timo orientado qua~e que exclusi
vamente para os setores de alta 
renda. 

Recessão e crise. Esse ápice 
relativo (1991-1994) acabou em 
meados de 1994, manifestando
se, então, a recessão e a crise em 
1995. 

Até as eleições presidenciais de 
14 de maio, a situação não parecia 
ser tão drástica, porque o governo 
soube manipular sutilmente os 
meios de comunicação e também por 
falta de uma presença real da oposi
ção com propostas econômicas. 

Uma vez definido o esquema 
de governo no plano nacional para 

os próximos quatro anos, ficaram 
a descoberto questões que foram 
evitadas durante a campanha elei
toral. Nos últimos meses eviden
ciaram-se especialmente duas 
questões que mostraram a fraque
za intrínseca do modelo neoliberal 
estabelecido no país. 

Centralização. Uma foi o pro
blema das províncias afetadas 
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ARGENTINA, FIM DA ILUSÃO 
A esperança de que se retome o crédito e que a política econômica seja 
previsível a curto e médio prazo, é o único alento dos empresários da 
ind~stria automotriz argentina. Desde os primeiros me es de 1995, eles 
assistem a queda das cifras recordes de produção e vendas que durante 
muito tempo pareciam inabaláveis, obedecendo o ritmo da demanda. 

Só entre os anos 1991 e 1993, a fabricaçao no país cresceu 150%, 
passando a produzir de 138.958 veículos para 342.344. Neste período o 
emprego cresceu muito menos que a produção. Em 1993, houv 27% a mais 
de empregos que em 1991 e as horas de trabalho por trabalhador cresceram 
67%. Enquanto que em 1991 se produziram 7 7 unidade por funcionário, 
em 1993, este mesmo funcionário chegou a produzir 16 7 unidades. 

Desde que, em março de 1991, governo empresário e trabalhadores 
firmaram um acordo para enfrentar a política de abertura econômica a 
produção se elevou muito acima do recorde histórico alcançado em Í973. 
Os preços dos veículos subiram 10% (automóvei ) e 21 % (utilitários), o 
trabalho eventual e sem vínculo empregatício cresceu sobre a produtividade 
e as melhoras salariais ficaram no meio do caminho. 

Fonte: Informações dadas por Verónica Torras e Daniel Zárate (Buenos Aires) à 
Revista MERCOSUL, outubro/95. 

pelo ajuste e a centralização cada 
vez mais rígida do poder que exer
ce o Ministério da Economia sobre 
suas finanças. Trata-se de um pro
blema que assume maior intensi
dade perante a incapacidade dos 
governos das províncias para pa
gar os ordenados dos funcionários, 
os aposentados e enfrentar o au
mento do desemprego. 

Desemprego. O problema mais 
dramático que evidencia a própria 
essência do modelo econômico 
atualmente em vigor é o do desem
prego. Trata-se de questão que 
produz grande impacto sobre a 
opinião pública modificando qua
litativamente parte do consenso 
que anteriormente o governo tinha 
conseguido gerar ao redor da "es
tabilidade" . O impacto é muito 
grande porque o desemprego che
ga a números alarmantes - os 
mais altos na história do país -
evidenciando uma situação de cri
se sem comparação desde os anos 
de 1930. 

O desemprego vinha se mani
festando apesar do crescimento do 
produto total. O governo negava 
que o desemprego fosse conse
qüência direta da exclusão social 
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inerente ao seu modelo. Até 1985 
nunca havia chegado a níveis inu
sitadamente altos ficando ao redor 
de 4%. Depois das " reformas eco
nômicas" de Menem subiu a 6% e 
10% em 1993 . Em outubro de 
1994 chegou a 12,6% e em maio 
de 1995 a 18.6%. Na Grande Bue
nos Aires ultrapassa 21 %; noutras 
regiões suburbanas da província 
de Buenos Aires é ainda maior. Se 
somamos aos desempregados (2, 7 
milhões de pessoas) os sub-empre
gados ou com emprego "precário", 
temos mais de 4 milhões de pes
soas sobre uma população econo
micamente ativa próxima dos 14 
milhões. Num país onde se fez o 
possível para desarticular as pre
cárias redes da previdência social 
que existiam anteriormente, o pro
blema torna-se ainda de mais difí
cil solução. 

De repente o desemprego trans
formou-se num problema de pri
meira grandeza. Até este ano, o go
verno insistia em atribuí-lo às mu
danças tecnológicas, produto ine
vitável do processo de moderni
zação e reestruturação; dizia-se 
que era pelo aumento da popula
ção que demanda emprego ou pe-

los imigrantes estrangeiros. Quan
do o desemprego se manifestou 
em toda a ua crueldade, não se 
pôde mais ocultar-lhe a existência. 
Afirmou-se então que era fenôme
no pas ageiro e que em dois meses 
começaria a ser resolvido. 

Reduções salariais. Quando o 
problema se tornou público, o go
verno não teve resposta a oferecer. 
Declarou que devia aprofunda(-se 
a " flexibilização" trabalhista ape
sar de que, os mercados trabalhis
tas haviam sido significativamen
te " flexibilizados" e que o próprio 
desemprego poderia relacionar
se, estreitamente, com ela. O Con
gresso aprova leis sobre "flexibili
dade" trabalhista reduzindo o pa
gamento de férias, acidentes de 
trabalho, etc. Trata-se de promo
ver reduções ainda maiores nos 
custos salariais do que as já im
postas nos últimos anos. O gover
no atacou os "salários indiretos", 
relacionados com os gastos na 
saúde, educação e outras "necessi
dades básicas" associadas à esfera 
pública. 

Distribuição de renda. O que 
o governo não destaca, é que tanto 
durante o governo atual como du
rante os anteriores (Alfonsin e o 
processo militar 1976-1983) hou
ve imensa regressão na distribui
ção da renda e desarticulação cres
cente da economia. Uma série de 
fatores estruturais gerou exclusão 
social para vastos setores da co
munidade e é uma das razões da 
atual crise de desemprego. As pri
vatizações, as desregulações ex
tremas e a plena abertura da eco
nomia contribuíram para essa si
tuação regressiva na distribuição 
da renda, para a desarticulação 
crescente da economia e o aumen
to do desemprego. As privatiza
ções foram acompanhadas por de
missões e "demissões voluntá
rias" que contribuíram significati
vamente para o aumento do de
semprego. A mesma postura ado
taram também muitas empresas 

privadas. A quase irrestrita "aber
tura para o exterior" significou 
que uma parte importante do au
mento do consumo impulsionado 
pelo auge expansivo do período 
1991-1994, fosse canalizado para 
as importações. 

Ajuste dentro do ajuste. Pe
rante a estrondosa fuga de capitais 
gerada pelo "efeito tequila" e faci
litada pela "abertura" da economia, 
- estima-se em 6 ou 7 bilhões de 
dólares -, o governo respondeu 
aprofundando o 'ajuste' dentro do 
"ajuste", ou seja, reduzindo ainda 
mais o gasto público afetando 
principalmente os funcionários 
públicos pela redução do salário 
nominal, das participações às pro
víncias e dos fundos destinados 
para políticas sociais. 

Apenas seis meses depois do 
pleito eleitoral que reelegeu Me
nem, a política cobrou nova inten
sidade e no centro da política está 
a análise do "modelo econômico", 
do "regime de acumulação" esta
belecido no país a partir de 1970, 
e a conjunção de instituições asso
ciadas a ele. 

IMPACTOS DO MODELO: 
REFLEXÕES FINAIS 
O "modelo" tinha recebido muitas 
adesões da população e, natural
mente, também dos círculos finan
ceiros internacionais. No plano in
terno isso aconteceu fundamental
mente por causa da "estabilidade" 
de preços conseguida junto com 
certa reativação econômica no pe
ríodo 1991-1994. Isso foi o que 
permitiu ao governo ganhar as 
eleições e continuar com seu pro
grama de profundos "ajustes estru
turais". 

Paradoxalmente, depois das 
eleições começou a se questionar a 
própria essência do modelo por
que vieram à tona alguns dos pro
blemas mais importantes que ti
nham sido gerados anteriormente, 
mas que o governo tinha consegui
do, aparentemente, administrar. A 

estabilidade começou a perder va
lor relativo perante as crescentes 
taxas de desemprego e uma hiper
recessão quase sem comparação 
desde os anos de 1930. Tudo isso 
junto com a deterioração das con
dições de vida da população, das 
áreas da saúde e da educação, com 
as províncias do interior em ruínas 
e sem dinheiro para pagar o fun
cionalismo, os aposentados, etc. 
contribuiu para que se fosse modi
ficando o panorama político no 
país. Fica cada vez mais difícil 
para o governo utilizar como argu
mento o perigo de cair na hiperin
flação para continuar tendo sua 
política avalizada. A atual hiper
recessão, o hiper-desemprego, a 
piora na distribuição de renda, o 
crescimento pavoroso da pobreza, 

O governo negava que 
o desemprego fosse 
conseqüência direta da 
exclusão social inerente 
ao seu modelo 

dos sem-teto, a deterioração da 
educação pública, são os elemen
tos do "modelo" que mais sobres
saem na atualidade. Junto com 
isso estão a corrupção, a violência, 
os autoritarismos crescentes, que 
também são atributos do modelo e 
que começam a contrapor-se signi
ficativamente à "estabilidade" 
como argumento para sustentar o 
apoio ao modelo. 

Conseqüências. O modelo eco
nômico instaurado nas últimas dé
cadas, mas principalmente durante 
o governo Menem tem, entre ou
tras, as seguintes características e 
consequências: (a) extrema insta
bilidade; (b) impacto negativo so
bre as condições de vida de am
plos setores sociais - classes mé
dias e populares-; (c) e falta de 

perspectivas quanto a estratégias 
produtivas a longo prazo. 

(a) Aprofunda crise que afeta a 
economia argentina atualmente é, 
êm grande parte, produto dessa 
abertura e desregulàção indiscri
minada: uma economia sujeita 
como nunca às oscilações dos 
mercados financeiros internacio
nais e um Estado que perdeu toda 
a capacidade para adotar políticas 
anticíclicas sendo incapaz, portan
to, de enfrentar o problema do de
semprego e da pobreza extrema. 

(b) Com relação à situação so
cial que afeta amplos setores da 
comunidade, nota-se uma crescen
te polarização social, uma regres
são crescente na distribuição da 
renda, aumento a níveis inusitados 
do desemprego, a marginalização 
e a pobreza. Isso está relacionado 
à queda dos salários, aos ajustes 
estruturais, à recessão econômica, 
mas também à deterioração signi
ficativa da infra-estrutura econô
mica e social. Os serviços públi
cos básicos foram se deteriorando 
e o acesso à educação, à saúde, à 
moradia, à previdência social, fo
ram afetados pelos ajustes sem 
fim que sofre a comunidade. 

(c) Como se isso não fosse su
ficiente, também estão em crise 
amplos setores produtivos, parti
cularmente aqueles ligados à pe
quena e media empresas tanto na 
indústria como no setor agrope
cuário. E nem se fala do deteriora
mento significativo da infra-estru
tura científica, tecnológica e edu
cativa, aspectos fundamentais que 
deveriam sustentar qualquer estra
tégia de reconversão industrial a 
longo prazo. O ajuste estrutural 
não foi acompanhado por uma 
"reestruturação industrial" efetiva 
e orientada para uma estratégia a 
longo prazo. 

Miguel Teubal é economista com douto
rado na Universidade da Califórnia e pro
fessor na Universidade de Buenos Aires. 
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UM CASO HETERODOXO 
Nelson Villarreal 

A implementação do 
neoliberalismo no Uruguai 
encontrou grandes 
dificuldades devido a um 
conjunto de fatores. Entre os 
mais importantes podemos 
salientar a forte tradição de 
liberalismo político, as 
organizações sindicais e 
sociais e a resistência de um 
importante setor do 
empresariado que retirou 
seu apoio às medidas 
implementadas pelo governo 
do Partido Nacional 

Foi a partir de 1990 que a admi
nistração do Partido Nacional 

enfatizou certas políticas já exis
tentes e procurou implementar um 
projeto mais claramente neolibe
ral. Com base nessa ideologia ten
tou impor seus critérios em dife
rentes áreas da economia por meio 
de um ajuste permanente que ten
deria a reduzir a inflação e dimi
nuir a intervenção do Estado. Isto 
o impeliu para o desarranjo da 
economia, na tentativa de privati
zação das empresas públicas e na 
reformulação da política salarial. 

É consenso que não se pode 
manter a crise vivida pelo país e 
pelo Estado há mais de trinta anos. 
Mas esse diagnóstico coincidente 
encontra respostas diversas. En
quanto os neoliberais levaram 
adiante um projeto que não conta 
com base social e que tem cada 
vez menos apoio político, a oposi
ção se move num espaço que al
guns chamam de "socialdemocra-

18 TEMPO E PRESENÇA 

ta", no sentido amplo o qual conta 
com um espectro aglutinador de 
nacionali ta liberal-coo ervado
res e e querda no referendo de no
vembro de 1992. Aparentemente, 
uma cidadania que de eja mudan
ça profundas tanto no Estado 
como na economia e na sociedade 
e que se manife tou pela derroga
ção parcial da Lei de Empresas Pú
blicas além de não estar disposta a 
aceitar que a modernização se rea
lize às custas de grandes setores e 
sem acordos sociais e políticos 
amplos. 

A segunda presidência de San
guinetti, do Partido Colorado, a 
partir de 1995, realizou um ajuste 
heterodoxo. Chamo de ajuste hete
rodoxo na medida .em que chega 
ao poder com um discurso "social
democrata" (de economia mista) 
que qualificaria de neoconserva
dor. Porém, nos primeiros meses 
de governo, implementou leis tais 
como o ajuste fiscal, a reforma da 
previdência social e cidadania, e o 
orçamento com um perfil mais 
conservador e neoliberal do que se 
esperava, mas, ao mesmo tempo, 
manteve um discurso de integra
ção e de acordo social. O governo 
atual é mais pragmático do que 
dogmático, sendo muito cauteloso 
nas mudanças que quer implemen
tar, o que pode deixá-lo parado ou
tra vez na administração da crise, 
sem propostas de transformação, 
caindo inevitavelmente na estag
nação. O impacto do ajuste foi a 
recessão, o desemprego e o forta
lecimento da exclusão crescente. 

Quanto à integração regional e 
ao Mercosul, teve o apoio de todos 
os partidos políticos, salvo exce
ções na esquerda e na direita. A 
contradição maior está em que tipo 

de integração e como. A sociedade 
uruguaia é conservadora e caute
losa na hora de mudanças. 

VALORAÇÃO CRÍTICA 
DO NEOLIBERALISMO 
Hoje ficam mais evidentes as con
tradições e polêmicas internas do 
capitalismo, que são sobre os ní
veis de intervencionismo estatal 
no "livre mercado". 

No campo econômico, as posi
ções socialistas não parecem ter 
propostas estruturais, porém de
senvolvem progressivamente uma 
defesa da democracia política, por 
meio da qual se pretende chegar à 
democracia social e econômica. 

Parece que, ante a queda do 
"socialismo real" como "capitalis
mo de Estado" e caminho inefi
ciente para resolver as diferentes 
demandas de uma sociedade em 
desenvolvimento, também o capi
talismo começa a manifestar o seu 
esgotamento por não poder res
ponder à totalidade, seguindo uma 
lógica de exclusão das grandes 
maiorias e permitindo só a uns 
poucos privilegiados o desfrute de 
seus produtos. 

A dissociação entre a dimensão 
econômica e a social, a partir dos 
anos de 1980, leva a recolocar a 
ação do Estado como equilibrador 
das desigualdades e compensador 
dos mais fracos, e a solicitar uma 
maior responsabilidade da socie
dade civil. 

O caráter economicista do neo
liberalismo leva a afirmar o indi
víduo como simples ator econômi
co, tirando toda a racionalidade ao 
ser social de quem se depreende 
uma não-solidariedade social es
trutural total. Mas, ao mesmo tem
po, parece impossível nas atuais 

circunstâncias mundiais, que se 
possa chegar a uma sociedade li
vre e justa dissociando crescimen
to econômico de equilíbrio social. 
O desenvolvimento social é intrín
seco ao crescimento· econômico e 
não posterior. 

O neoliberalismo não é uma es
trutura unitária. De fato, total ou 
parcialmente, está sendo aplicado 
a partir de diferentes concepções 
ideológicas no mundo todo, em 
experiências que mostram seu es
gotamento na direção da econo
mia. 

Muitos dos postulados econô
micos colocados sobre a mesa pe
los neoliberais são verdadeiros, 
porém não por si sós. Ou seja, são 
necessários equilíbrios macroeco
nômicos, baixa inflação, eficácia 
para o desenvolvimento. Mas a re
dução tecnocrática e parcial é o 
que lhe mostra os erros. É assim 
que os equilíbrios macroeconômi- J 
cos não podem ser reduzidos ao Jl 
equilíbrio de preços sem possibili- j 
tar um equilíbrio no mercado de ~ 
trabalho, assim como o ajuste das 
economias não é viável sem políti
cas de amortecimento social, e um 
desenvolvimento sustentável re
quer a participação das pessoas. 

PARA UM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO 
O soclal não H reduz ao econômico: 
o Estado e a política soclal 
A pobreza e a exclusão são fenô
menos crescentes no mundo e nas 
regiões. Elas interpelam e reque
rem uma resposta multidisciplinar 
para a qual muitas vezes não esta
mos preparados. 

Por isso, parece-me importante 
levar em conta alguns aspectos da 
situação atual. Por um lado, a cul-
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tura do individualismo possessivo 
e o mercado como espaço privile
giado de integração social que se 
apresentaram como as panacéias 
do desenvolvimento e que pare
cem levar à falência da espécie hu
mana; por outro lado, a revaloriza
ção da sociedade civil, da iniciati
va individual e comunitária, assim 
como a necessária reformulação do 
Estado; são elementos que se mos
tram importantes e que vão depen
der de como se articulam para al
cançar uma sociedade justa. 

Da mesma maneira, o objetivo 
de chegar a um sistema que possi
bilite qualidade de vida a todos os 
integrantes de uma sociedade é ir-

renunciável, pelo menos o Estado 
do Bem-Estar conseguiu respon
der parcialmente às necessidades 
das pessoas, coisa que hoje não se 
faz só com as políticas de ajuste. 

Há 100 anos que se vêm apli
cando no mundo políticas sociais 
a fim de equilibrar as desigualda
des e apontar para uma igualdade 
fundamental. As desenvolvidas 
pelo Estado de Bem-Estar foram 
se transformando em estática§ e 
perversas por diferentes motivos. 
Da mesma maneira, depois do fu
ror neoliberal - que pretendia, 
sob um dogmatismo igualmente 
reducionista como o proposto pelo 
estatismo, postular o mercado 
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como uruco espaço de realização tanto em outros. Porém, uma vez vez mais desintegradas porque O URUGUAI sitar para facilitar a entrada na re- áreas da sociedade e da pessoa pa-
humana - requer-se um Estado que se entra em crise, perdem-se não são capazes de gerar sentido A integração social é um problema gião, porém não como atomiza- recem ser o princípio de autodes-
social. Estado social para um de- os paradigmas integracionistas e partilhado pelos seus membros e e os processos de desintegração ção, mas como articulação de es- truição do próprio capitalismo), 
senvolvimento sustentável que te- produz-se, a partir da globalização incidência na gestão do poder. Fa- são muito mais rápidos que os de paços não redutíveis a uma globa- assim como da participação da so-
nha como eixo a integração na di- e da planetarização da economia, lar de integração em diferentes ní- integração, por isso é uma falácia Iização depredadora. ciedade civil e do Estado. 
versidade e não somente a compe- uma fragmentação dos esquemas veis é falar de poder e dominação, apelar apenas para as estatísticas A "racionalidade política" do 
tência como critério dinamizador que se tinham consolidado durante é o problema da democracia não sobte pobreza no Uruguai sem ver IMPULSOS E REFERÊNCIAS neoliberalismo fica fechada na li-
da sociedade. quase quarenta anos. Hoje nos en- só na sua formalidade institucio- a diversidade de aspectos que UTÓPICAS nha que privilegia a liberdade so-

Da mesma maneira a igualdade contramos perante o desafio de nal, mas também social e econô- atentam contra a qualidade de vida As rápidas mudanças já menciona- bre a justiça e que qualifica de ir-
fundamental deve pressupor "a di- construir não uniformidades, mas mica para a qual se precisa de uma e um desenvolvimento sustentável das acontecidas nos últimos tem- racional qualquer outra tentativa 
ferença" como forma de possibilitar articulações que facilitem a inte- sociedade ativa e responsável. num futuro imediato. Da mesma pos produziram fortes alterações de análise ou de postulação, con-
a inclusão da diversidade que se ex- gração na igualdade fundamental Apontar para a construção de forma a pobreza já não pode ser na cultura deixando a descoberto denando-o ao fracasso. Isto já está 
pressa em sociedades cada vez mais da diversidade e as diferenças que sujeitos sociais, que não derivem analisada no contexto de nosso os limites e as possibilidades de questionado primeiro pela realida-
complexas; ao mesmo tempo de- se dão nos níveis local, regional e em corporativismo ou populismo, país esquecendo a crescente po- nossa cultura. Porém, tragicamen- de e depois pela reflexão teórica. 
vem dar-se os mecanismos que con- mundial. é um desafio a toda a força política breza do norte argentino ou o des- te mutilaram o " impulso utópico" Apesar da complexidade que se 
solidem essa igualdade fundamen- que pretenda construir um sistema locamento dos "sem-terra" no sul generalizando, como marco de va- manifesta na hora de articular li-
tal no desenvolvimento real das URUGUAI: MOMENTO 

alternativo viável. do Brasil. No processo integrador !ores, os critérios da prática eco- herdade e justiça e que parece cor-
comunidades e dos povos. 

CRÍTICO 
Aceitar a diferença e adminis- do Mercosul, ambos os elementos nômica que se limitam basicamen- rer por trilhos diferentes nas análi-

Elementos tais como liberdade trar a diversidade parecem os ca- não podem ficar fora da percepção te a ser um produtor e um consu- ses e nas práticas, é necessário não 
real ( entendida como o exercício A indústria automotriz uruguaia minhas para um mecanismo que do fenômeno da pobreza, como midor sem maiores valores trans- renunciar à possibilidade de um 
de possibilidades) e radicalização enfrenta o momento mais crítico de facilite a inclusão e não a exclu- também não pode ficar fora o fato cendentes, principalmente para a projeto racional de justiça em li-
da democracia ( entendida como a sua breve história. Seu início foi são. A inclusão e a integração não de que os setores mais carentes de herdade. Somente a partir de uma 
participação no poder de todos os em 1975 e, na década de 80, chega são um modelo ou sistema, mas a nosso país são os de maior repro- perspectiva dialógica parece pos-
setores da sociedade) são concei- a sua máxima potencialidade possibilidade de facilitar as dife- dução biológica. A brecha, que É necessário gerar sível chegar a um equilíbrio que 
tos-chave para alcançar igualdade produzindo umas 30 mil unidades renças numa sociedade que se as- ainda não parece tão aguda, pode utopias e renovar 

leve em conta a diversidade de di-
fundamental. Sem essa igualdade anuais em cada planta industrial. sume na sua diversidade. Não aumentar rapidamente se não se mensões que supõe o desenvolvi-
e sem participação democrática Em 1992, o governo uruguaio existem modelos e não convém desenvolverem os mecanismos as práticas das grandes menta humano. 
parece muito difícil alcançar uma 

desprotegeu totalmente o setor, 
procurá-los. que a amorteçam tanto na geração maiorias, nas quais a Um crescimento da economia 

permitindo a livre importação 
sociedade justa na qual todos pos- mediante o rebaixamento das As diferenças não são só idade, de recursos nos tempos de inser- justiça e a liberdade não apoiado só no funcionamento li-
samos exercer a liberdade de ini- alíquotas. Os trabalhadores sexo, etnia ou credo, mas também ção das mudanças regionais como sejam uma contradição 

vre do mercado não foi possível e 
ciativa e decisão segundo as coar- entendem que a medida de abrir o as formas de produzir e subsistir, nos instrumentos de integração so- aão será. O mercado deixado a si 
denadas do sistema atual. mercado atentou contra uma que não podem passar somente eia! dos diferentes setores e zonas mesmo não consegue o equilíbrio 

indústria nacional que tem grande pelo modelo ocidental anglo-sa- do país. social e econômico, que é sustento 
Desintegração-Integração soclal - capacidade de produção. xão que nos querem impor e, neste E necessário avançar na cons- sociedade, já que o indivíduo na básico para a democracia. As raí-
mecanismos de Inclusão-exclusão Fonte: Informações dadas por Hugo sentido, as burguesias nacionais trução de novas formas de integra- sua subjetividade ou na sua ativi- zes do problema encontram-se na 
Um dos temas que emerge como Cardozo (Mootevidéu) para à Revista têm um papel importante a cum- ção social e na geração de meca- dade privada pode desenvolver o modernidade e no esgotamento 
chave na problemática da integra- MERCOSUL, outubro/95. prir. Por outro lado, as economias nismos de inclusão e não de expul- que desejar. O neoliberalismo de- dos sistemas que gerou. Além do 
ção regional é o dos mecanismos familiares cooperativas e grupais são ou exclusão como a que vivem monstrou ser mais "materialista" debate modemidade/pós-moder-
de inclusão-exclusão que possibi- Os mecanismos de integração continuam sendo maneiras de sub- crianças e jovens de setores pobres na prática, do que o marxismo que nidade, é necessário resgatar o que 
litam ou dificultam o desenvolvi- social devem levar em conta a di- sistir e conseguir qualidade de em situação de risco social, as mu- o declarava teoricamente. serve e apostar na articulação de 

mento. versidade e a diferença existentes vida para muitos povos e grupos lheres, a migração de fronteira Por outro lado, a maior derrota novos projetos. 

Os modelos uniformizadores da nas sociedades, coordenando entre sociais de nossos países. paupérrima ou a migração para a que sofreu a esquerda de corte Para isso é necessário gerar 

modernidade entraram em crise, o Estado e a sociedade civil as for- Se é verdade que a política so- periferia das grandes cidades, economicista foi a comprovação utopias e renovar as práticas das 

mas deixaram seqüelas autoritá- mas que facilitem o desenvolvi- cial é responsabilidade do Estado, principalmente de Montevidéu. de que um sistema baseado em cri- grandes maiorias, nas quais a jus-

rias que pretentendem desenvol- menta sustentável e permanente. ela necessita da participação eco- A história centralista uruguaia térios econômicos só funciona tiça e a liberdade não sejam uma 

ver e integrar todos os povos e paí- Por esta razão o pressuposto de um gestão da sociedade civil na hora não ajuda a assumir a diversidade com base no mercado e não na pia- contradição. Da interação da diver-

ses num mesmo esquema de de- desenvolvimento sustentável não é de executar eficazmente os objeti- e· a diferença, mas principalmente, nificação e este é um beco sem saí- sidade, da teimosia do coração e da 

senvolvimento. De fato, os estados só a riqueza, mas, fundamentalmen- vos que se propõe facilitando a a descentralização em todos os da de um número importante de análise das práticas dos últimos 

nacionais desenvolveram-se sob te, uma mecânica social que consiga iniciativa da comunidade. Políti- seus níveis. As instituições locais críticos do capitalismo. anos é que surgirão as propostas. 

fortes esquemas uniformizadores gerar formas de convivência inte- cas de Estado por um lado e farta- e os municípios carecem ainda do No momento, nenhuma alterna-
que pretendiam, a partir das cida- gradas com certa permanência, e lecimento da sociedade civil por poder político suficiente para arti- tiva ao neoliberalismo pode pres- Nelson Villarreal é professor docente, 
des capitais, estender um modelo a que se encarregam das desigualda- outro são o melhor enquadramen- cular, a partir do local, a integra- cindir da iniciativa privada e da pesquisador em Filosofia Política e coo-

seus cidadãos conseguindo-o am- des de maneira solidária. to do mercado. ção no nacional. A construção do competência (porém, a introdução sultor/assessor de organizações não-go-

piamente em alguns casos e não Nossas sociedades estão cada poder local é uma das vias a tran- da lógica do mercado em todas as vernamentais. 
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liARAGUAI 

TRABALHADORES URBANOS 
E RURAIS: O CASO PARAGUAIO 

O Paraguai, recém-egresso de um longo período ditatorial, 
apresenta características peculiares quanto à implantação 
do modelo neoliberal. Porém, o triste denominador comum 
com os países vizinhos é o crescimento da pobreza e a 
concentração de renda 

A IMPLANTAÇÃO DO MODELO NEOLIBERAL 
E O SINDICALISMO 
CUT-Paraguay 

E m virtude da situação peculiar 
vivida pelo Paraguai durante a 

ditadura de Stroessner é que a im
plantação do modelo neoliberal e 
sua integração ao Mercosul pos
suem características muito distin
tas das apresentadas em outros 
países da região. Os governos de 
Rodriguez e Wasmosy não pude
ram implementar totalmente o mo
delo neoliberal, particularmente 
quanto a privatizações. 

CARACTERÍSTICAS 
DO NEOLIBERALISMO IMPLANTADO 
Fronteiras permeáveis. Prática her
dada do passado, consiste na insti
tucionalização do contrabando 
como a atividade econômica mais 
lucrativa no país para os grupos 
próximos do poder político. O 
contrabando gera graves inconve
nientes à indústria local, quando 
se encontram desajustadas as eco
nomias dos países vizinhos. Pro
priamente pode-se afirmar ser o 
Paraguai um mercado aberto de 
forma integral, visto que qualquer 
produto pode ingressar por inter
médio do contrabando. 
Liberdade de envio de remessas de lu-
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cros para o estrangeiro. Esta medida 
e outras vinculadas às condições 
de enraizamento do capital exter
no (liberações impositivas a ex
portações, exceções impositivas, e 
outras) permitem a repatriação de 
lucros praticamente sem limites. 

Planos para flexlblllzar as relações tra
balhistas. Zonas Francas. Até o mo
mento o governo não pode reduzir 
os principais benefícios sociais es
tabelecidos no Código Trabalhista 
( que existe mais formalmente, que 
na prática), embora isso permaneça 
em seus planos. Está prevista a con
versão de todo o território nacional 
em Zona Franca, na qual não te
nham vigência as leis trabalhistas, 
nem as leis sociais. 

Planos para a privatização da previdên
cia social. Pretende-se tirar do Ins
tituto de Previdência Social (IPS) 
o monopólio no trato da previdên
cia social introduzindo empresas 
de previdência privada. 

Projetos de privatização de empresas 
públicas. Já foram privatizadas as 
empresas estatais da área de avia
ção (Lineas Aereas Paraguayas -
LAP) e do setor canavieiro (Canas 

Paraguayas, S.A. - CAPASA). Es
tão avançadas as negociações para a 
privatização de várias outras, tais 
como, de siderurgia (ACEPAR), do 
cimento (INC), de água e sanea
mento (CORPOSANA), e de tele
comunicações (ANTELCO). 

Redução do salário mínimo. Desde o 
golpe de Estado contra Stroessner 
em 1989, e com a intensificação 
das políticas neoliberais desde en
tão, o salário mínimo, foi reduzi
do, em seu real valor de compra, 
em 31%. 

Desatenção com os principais proble
mas sociais. O governo não atende às 
necessidades de educação, saúde, 
habitação e terra para os campone
ses, assim como não atende ao pro
blema da pobreza. 

Conseqüências do modelo neoliberal 
para os trabalhadores. O principal 
efeito de tais políticas foi o cresci
mento da pobreza com uma con
comitante maior concentração de 
renda, havendo outros efeitos ob
serváveis, tais como: 
• Redução do poder aquisitivo dos 
salários num ritmo de 5% ao ano, 
durante os últimos seis anos. 

• Incapacidade no atendimento às 
necessidades básicas de educação, 
saúde e habitação ao menos para a 
metade da população (apenas 45% 
das crianças em idade escolar con
cluem o ciclo primário). 
• Insuficiência da previdência so
cial, apenas 20% da população em 
situação de aposentadoria é aten
dida. 

Ausência de oportunidades de 
emprego nas áreas rur&is. 
• A migração campo-cidade cres
ce assim como o emprego infor
mal. Mesmo com a informalização 
da economia cresce o desemprego, 
o trabalho se precariza. 
• Déficit habitacional crescente, j 
especialmente nas áreas urbanas. w 

O ingresso do Paraguai no Mer
cosul não implicará em grandes 
mudanças de tal modelo, antes o 
intensificará. Está prevista a conversão de todo o Paraguai em uma zona franca de comércio 

O NEOLIBERALISMO E O SETOR AGRÁRIO 

BASE-IS 

A inda que no Paraguai não te
nham sido aplicadas, de ma

neira ortodoxa, as políticas de 
ajuste, e a implementação de po
líticas de corte neoliberal tenham 
encontrado dificuldades de tipo 
corporativo, entretanto, no ad
vento do processo de liberaliza
ção iniciado em 1989, entraram 
em vigência medidas tais como: a 
eliminação gradual de impostos 
para o comércio exterior, a desre
gulamentação crescente das ope
rações do capital financeiro, a an
coragem do valor do guarani em 
relação ao dólar, e providências de 
corte anti-inflacionário. Todas elas 
tiveram um forte impacto sobre a 
economia e a sociedade rural que 
se somam às tendências já existen
tes no modelo do "novo cresci-

mento para fora" iniciado com os 
anos de 1970. 

O que se pode apreciar atual
mente é que se assistiu a uma pro
funda reestruturação das relações 
produtivas e sociais no setor agrá
rio. Essa redefinição está em pro
cesso, e a perspectiva é particular
mente difícil, porque está acompa
nhada de uma grande instabilida
de, tanto no que se refere a recom
posição fundiária, como nas alte
rações produzidas no mercado de 
trabalho. Trata-se, com efeito, de 
uma mudança proveniente "de 
cima" na qual está claro que as an
tigas visões evolucionistas de "ur
banização do setor agrário" irão 
cumprir-se. 

Três processos podem conside
rar-se no caso paraguaio: a recoo-

centração da propriedade da terra, 
o que exacerbou a luta pela mesma 
terra por parte dos trabalhadores 
rurais; a crescente instalação de 
complexos agroindustriais, os 
quais tendem a aglomerar-se e a 
integrar-se verticalmente, tendo 
por conseqüência o aumento das 
tendências de dualização da agri
cultura: de um lado a agricultura 
empresarial e, de outro, a dos tra
balhadores rurais. 

DUALIDADE DO SETOR AGRÁRIO 
NO PARAGUAI 
Com efeito o setor rural foi o que 
mais precisou redefinir-se por 
meio de rápido processo e de sis
temática desarticulação de sua 
matriz cultural, de seus padrões de 
relacionamento comunitário, de 
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práticas de trabalho e de planos 
produtivos. Tudo isso deveu-se à 
violenta e desvantajosa inserção 
no mercado, resultado da implan
tação da cultura do algodão e, em 
menor escala, da soja. Desmante
laram-se as características que es
truturalmente permitiam o enrai
zamento da sociedade rural. Se 
unimos a isso a maior presença das 
formas produtivas capitalistas, 
médias empresas, agricultura de 
fazendas , complexos agroindus
triais, os trabalhadores rurais fica
ram fora da nova ordem produtiva. 

Dado que o modelo descrito se 
baseia na agroexportação, seu ma
gro desempenho afetou negativa
mente a população camponesa. 
Este baixíssimo êxito deve atri
buir-se à evolução da demanda e 
aos preços internacionais de tais 
produtos tradicionais, além da ma
nutenção das barreiras tributárias 
nos países compradores de tais 
matérias-primas. Além destes fa
tores de ordem comercial, devem 
contemplar-se outros como as pos
sibilidades de "sobrelucro" com 
que os sucessivos governos de 
Stroessner, Rodriguez e Wasmosy 
presentearam os grupos econômi
cos vinculados ao poder político; a 
criação de medidas monetárias para 
o controle da inflação; a sobrevalo
rização monetária, o pagamento dos 
serviços da dívida; e outros. 

Os efeitos dessas medidas, en
tretanto, não foram sentidos ape
nas entre camponeses, mas tam
bém em grupos de produtores ru
rais que aparentemente estavam 
"preparados" para participar nesse 
processo de desenvolvimento, en
tre eles algumas unidades de agri
cultura de fazendas, alguns setores 
empresariais e os trabalhadores li
gados a eles. Não obstante, a dua
lidade mais evidente no setor agrá
rio paraguaio dá-se entre os traba
lhadores rurais/pequenos produto
res e a agricultura empresarial, 
dualidade na qual se contrapõem 
os muito diferentes níveis de capi-
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O Paraguai apresenta 
a mais alta taxa 
de concentração de terra 
da América Latina 

talização, a diversidade de condu
tas produtivas aces o muito dife
renciado aos recurso , apre entan
do o problema social central que 
vive hoje a ociedade paraguaia 
entre incluído e não-incluídos. 
Dualidade e ta que, em dúvida, 
extrapola a sociedade rural. O neo
liberalismo acentuou a exclusão. 

Seguindo Geraldo Müller pode
se dizer, também, do caso para
guaio que, hoje em dia, as unida
des empresariais agrárias integra
das podem produzir tudo aquilo 
que os mercados interno e externo 
necessitam, com uma participação 
cada vez menor da produção dos 
trabalhadores rurais e dos peque
nos produtores. Esta é, sem dúvi
da, a característica que estrutural
mente marca a exclusão dos cam
poneses. Além disso, o papel tradi
cional da mão-de-obra rural, de ser 
mão-de-obra barata para as cida
des, faz com que, durante os últi
mos anos, seja a população da pe
riferia urbana que migra sazonal
mente para o campo em busca de 
trabalho. 

Quanto ao assalariamento, 
pode-se observar o crescimento da 
precariedade das condições de tra
balho. De uma situação anômala 
na década de 1970, período no 
qual já eram freqüentes as migra
ções sazonais de trabalhadores, es
tas, agora, se multiplicaram e de 
forma ainda mais precária. Não 
obstante essas mudanças, as uni
dades produtivas agrárias que 
mais demandam mão-de-obra ru
ral permanecem sendo as do pró
prio setor dos trabalhadores rurais 
e de pequenos produtores, além 
de pequenas empresas capitalistas 
rurais. 

Outra caracterísitica da agricul
tura paraguaia é a manutenção de 
alta taxa de concentração de ter
ra, segundo a FAO, a mais alta da 
América Latina. Apesar do pro
cesso de modernização da agricul
tura empresarial, e do redimensio
namento das glebas, a grande pro
priedade territorial continua con
ferindo aos seus donos um poder 
deci ivo no sistema econômico e 
político. Este setor dos grandes 
proprietários (1 % concentra mais 
que 70% das terras) tem grandes 
vínculos com o capital financeiro, 
o agroexportador, os complexos 
agroindustriais e a agropecuária. 
Contudo, o principal motivo da 
retenção de grandes extensões de 
terra é a reserva de valor, a renda 
fundiária especulativa. 

Não obstante, deve-se assina
lar, como foi mencionado, que o 
fato de capitalizar-se, verificado 
em algumas camadas de produto
res, não implica apenas em ser in
cluído num sistema mais dinâmi
co, mas num sistema que está so
frendo rápidos processos de trans
formação, sujeito a crises e que já 
levou à destruição de várias unida
des produtivas. As medidas eco
nômicas de inspiração neoliberal 
que foram aplicadas afetam con
traditoriamente o setor; a crescen
te abertura de mercado e a retração 
do Estado criam problemas para 
algumas das unidades incluídas, 
embora favoreçam outras que con
seguiram adquirir pautas capita
listas de produção. 

Neste texto a parte correspondente aos tra
balhadores urbanos foi preparada pela Cen
tra! Única dos Trabalhadores, Paraguai. 
BASE-IS elaborou a parte referente à situa
ção no setor agrário. Os participantes no 
Simpósio foram Oscar Zelada, pela CUT
Paraguai e Tomás Palau, por BASE-IS. 

J , 

~EPOIMENTOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

UMA LEITURA DOS EFEITOS 
DO NEOLIBERALISMO 
Neoliberalismo, ajuste, regionalização da 
economia ... estas coisas, aparentemente 
abstratas, quase nos deixam a pensar que 
não interferem diretamente no dia-a-dia das 
classes populares. O depoimento de algumas 
lideranças do movimento social do Brasil, 
do Paraguai e da Argentina, parcipantes do 
Simpósio "Ajuste neoliberal, integração 
regional e povos do Cone Sul" (outubro de 
1995), faz transparente a realidade que 
querem nos apresentar opaca. Depoimentos 
a Jorge At([io /ulianelli e Lais Menezes. 

PARAGUAI 

DESEMPREGO E CONTRABANDO -
DESAFIOS À REGIONALIZAÇÃO 
Entrevista com Oscar Dario Zelada, secretário do 
Sindicato Nacional de Trabalhadores Gráficos e 
secretário de Direitos Humanos e Sindicais da 
Central Unitária de Trabalhadores (CUT). 

O que tem acontecido no Paraguai a partir da 
aplicação das políticas de ajuste? 

A situação do Paraguai, é grave porque jt1nto com as 
medidas de ajuste neoliberal houve a quebra de três bancos, 
ocasionando retração das atividades comerciais. Em agos
to, pode se notar com clareza retração de vendas no comér
cio, queda do volume de crédito bancário e declínio dos 
investimentos no setor privado. O índice geral de preços, 
registrado pelo Banco Central para este mês, apontou, para 
a Grande Assunção, uma deflação de 0,2% com relação ao 
mês anterior. 

Que conseqüência atinge mais diretamente aos 
trabalhadores? 

A política de ajuste tem gerado desemprego não só no 
setor bancário e comercial. As estatíticas registraram o fe
chamento de quase 50 empresas do setor privado e a demis
são de seus trabalhadores. A intenção do governo em man
ter a moeda estável e controlar a inflação tem ocasionado a 
quebra dos bancos e também o fechamento de empresas 
que não se adequam às novas regras ... Um dos erros mais 
graves é que não existe uma política de reconversão indus-

triai dentro do país, então não há nenhuma possibilidade de 
criar fontes de emprego. O governo insiste em dizer que 
está procurando soluções para os grandes problemas ma
croeconômicos para depois se ocupar das questões sociais. 
Continua mantendo a intenção de oferecer, dentro do Mer
cosul e como principal atrativo, a mão-de- obra barata. Não 
implementa políticas de educação e capacitação dessa 
mão-de-obra que, por mais barata que seja, não vai ser útil, 
assim como está, aos investidores estrangeiros. 

Que alternativas vocês têm encontrado? 
Diante dos mais de 50 mil desempregados a CUT luta 

pela manutenção dos empregos e para que não continue a 
haver deterioração das condições de trabalho e dos salá
rios. 

Atualmente a CUT recebe uma investida tanto da im
prensa capitalista como do Ministério de Justiça e Trabalho 
que abertamente privilegiam os interesses dos empresá
rios. Até mesmo o Ministro de Justiça e Trabalho, culpa 
diretamente os sindicatos pelo fim dos contratos de traba
lho quando todo mundo sabe que é pela situação econômi
ca vivida pelo país. 

Além da CUT outras organizações populares estão rea
gindo contra a política de ajuste como a Central Nacional 
de Trabalhadores (CNT), e também a nova organização de 
sindicatos do setor público, que agora pode se organizar
e o está fazendo massivamente - contrapondo-se ao go
verno devido às privatizações e por aumento de salário. 

Devemos, ainda, assinalar a luta dos camponeses pela 
terra. O Paraguai detém o recorde latino-americano de con
centração de terra. O setor camponês se mobiliza e assiste 
a acontecimentos violentos como a morte de um jovem em 
setembro, durante uma ocupação. O principal problema 
dos camponeses é o da terra, e o governo não pensa numa 
reforma agrária séria. Às vezes, forçado por situações 
como as ocupações, apresenta soluções que são remendos 
dentro do problema da propriedade da terra. 

E a questão do contrabando, como ficará numa nova 
situação de economia regionali7.ada, que é o Mercosul? 

O governo não tem nenhuma solução, exatamente por
que não incentiva a criação de empregos formais. O con
trabando significa, de alguma forma, o meio de vida de 
muitas famílias de poucos recursos. Outro fenômeno é o 
crescimento do comércio. informal. O comércio legal se 
alia ao governo em alguns locais como, por exemplo, na 
área fronteiriça de Encarnación e Ciudad dei Este para re
primir os camelôs. Observa-se um problema social muito 
grave porque os comerciantes que vêem diminuir as vendas 
culpam os camelôs. Estes são perseguidos pela polícia o 
que resulta em fatos violentos e constantes nessas zonas. 
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ARGENTINA 

O ESTADO DE "MAL-ESTAR" SOCIAL 
Victório Paulón é secretário adjunto da União 
Operária Metalúrgica de Villa Constitución e 
secretário adjunto do Congresso de Trabalhadores 
Argentinos da Provincia de Santa Fé. 

Como vocês têm experimentado na Argentina as 
políticas de ajuste? 

O primeiro comentário que gostaria de fazer é o de que 
estamos podendo concluir, ao final do seminário, que o 
processo de ajuste neoliberal é semelhante em todos os 
países do Cone Sul. Houve um forte impacto sobre os seto
res mais fracos da sociedade, principalmente sobre os tra
balhadores. Na Argentina houve um crescimento sempre
cedentes do desemprego em nossa história o qual passou de 
7% a 19% no período de vigência do Plano Cavalo, ou seja, 
quatro anos. Além disso, houve um aumento da subocupa
ção e da precarização do trabalho devido à reestruturação 
do Estado e das grandes empresas privadas. Cerca de 30% 
dos trabalhadores foram demitidos e outra parcela de tra
balhadores estáveis ou que dependiam das grandes empre
sas deslocou-se, por causa do processo de terceirização, 
para as pequenas empresas com salários mais baixos, pio
res condições de trabalho e maior instabilidade. Outro sério 
problema é o plano de ajuste levado, digamos, ao interior 
das empresas por meio das novas tecnologias de gestão e 
da nova organização do trabalho. Os trabalhadores que 
permanecem ocupados sofrem uma pressão muito forte 
diante da possibilidade de flexibilização de seus postos 
de trabalho e de constantes ameaças da perda do mesmo 
trabalho. 

Isto tem provocado uma situação de desemprego 
massivo ... 

Sobre o conjunto das classes populares há um cresci
mento do desemprego e o incremento das migrações inter
nas, compostas fundamentalmente pelos setores mais em
pobrecidos dos camponeses e que engrossam as favelas das 
grandes cidades. Essas populações saem do Norte para 
Buenos Aires, Rosário, Córdoba ou para as pequenas cida
des do interior. Esses camponeses, vivendo em condições 
de miséria absoluta, em casas de madeira ou de lata, pen
sam encontrar alguma solução para suas vidas como, por 
exemplo, a proximidade de um hospital, a possibilidade de 
mandar o filho à escola, a de trabalhar com o lixo e, para 
as mulheres, a possibilidade de enrontrar trabalho roma 
empregadas domésticas. 

Numa visão mais macro, a sensação é de que este é um 
plano de ajuste sem fim, e de que é um sacrifício e um 
esforço inútil imposto à população. Isto porque o argumen
to que fundamenta o ajuste, o pagamento da dívida externa, 
não se justifica, pois na verdade a dívida externa rontinua 
crescendo. Privatizaram as principais empresas estatais 
para diminuir a dívida e o que se observa é a ausência de 
investimentos produtivos que possam gerar novas fontes 
de trabalho. Nos últimos anos, todos os investimentos que 

26 TEMPO E PRESENÇA 

se fizeram no setor produtivo trouxeram como conseqüên
cia a diminuição do emprego e não a geração de novos. 

Qual tem sido a postura do estado argentino diante 
desst quadro? 

No que diz respeito às políticas públicas, nota-se uma 
deterioração cre cent nas áreas de saúde e educação nos 
últimos dez anos agravando-se nos últimos quatro. 

Os fenômeno da desnutrição e a mortalidade infantis 
crescem de maneira alarmante; reaparecem doenças erradi
cada no século passado como o cólera e a meningite. Ou 
seja, tem-se a impre são de que a Argentina, que dentro da 
região do Mercosul era talvez o país menos pobre, detém 
hoje, por esse processo, o índice mais elevado de empobre
cimento coletivo. Ou seja, o fenômeno não é a pobreza 
estrutural mas a sensação generalizada para os setores mé
dios e trabalhadores de uma perda constante ao longo do 
tempo. 

Os aposentados são uma manifestação clara desse pro
blema. Com a reforma do sistema da previdência, desapa
receu a aposentadoria solidária - que existia no passado 
- e apareceu a capitalização individual, ou a poupança 
pelo novo sistema. No trânsito do velho para o novo siste
ma ficaram 350.000 trabalhadores com 30 ou 35 anos de 
contribuição e entre 50 e 60 anos de idade que não se po
dem aposentar. 

Esse tem sido o penoso quadro que estamos vivendo 
diante das políticas de ajuste neoliberal. 

BRASIL 

O DESAFIO DA REFORMA AGRÁRIA 
Entrevista com Abelar Pizzeta, representante do 
Movimento dos trabalhadores rurais Sem-Terra 
(MST). Faz parte da Coordenação Nacional e 
integra o Setor de Formação do Movimento. 

Como o MST tem percebido as políticas de ajustes 
neoliberais? 

O tema do projeto neoliberal é importante para mim 
porque os conhecimentos que estou adquirindo aqui vão 
auxiliar em meu trabalho de esclarecimento, de conscien
tização e de formação na nossa base. Os trabalhadores de 
um modo geral - e os sem-terra particularmente - en
frentam problemas na realidade, mas não ronseguem com
preender por que isso está arontecendo. Por isso a discus
são, as informações adquiridas aqui vão ser importantes 
para o fortalecimento da nossa Juta e da nossa organização. 
Até para a gente desmistificar isso, porque às vezes, por 
ingenuidade, os trabalhadores atribuem esses problemas a 
outras causas, até mesmo sobrenaturais, quando na realida
de são roisas planejadas nem tanto aqui dentro do país, mas 
por setores e interesses de fora, para os quais, entretanto, 
nosso país rontinua servindo de fonte de exploração e de 
enriquecimento. 

Quais os efeitos que o MST tem enfrentado mais 
diretamente? 

Se a gente for analisar do ponto de vista dos pequenos 
agricultores, a dificuldade está especificamente na questão 
da produção e do comércio. Por exemplo, na safra passada, 
os trabalhadores produziram milho. O custo dessa produ
ção é mais alto no Brasil do que em outros países. Com essa 
abertura da economia, o Brasii - agroindústrias, empresas 
- passa a importar milho, principalmente da Argentina. 
Isso faz com que o preço do saco de milho baixe; e como o 
custo de produção é alto, os pequenos agricultores entram 
em falência. Eles têm que produzir cada vez mais, e a sobra 
no fim da safra é insignificante. Isso leva muitos pequenos 
agricultores a m:cessitarem vender as terras para quitar o 
débito com os bancos; outros desanimam, vêem que não há 
mais futuro na agricultura e tentam outras alternativas. 

Quais as alternativas propostas pelo MST? 
A gente organiza os sem-terra a fim de lutar pela terra, 

mas diante dessa problemática muitos perguntam: "Para 
que vamos conseguir a terra se os que a têm estão entregan
do para o banco e para os grandes proprietários e não con
seguem evoluir economicamente?" Por isso temos aponta
do outro elemento importante: não basta simplesmente a 
terra - e isso tem a ver também com os pequenos agricul
tores - é necessário que haja uma organização para en
frentar o problema de forma ronjunta. Estamos tentando 
fazer isso nos assentamentos, onde já existem cooperativas 
de produção agropecuária, associações que possibilitem o 
ajuntamento dos pequenos para enfrentar a problemática 
do capitalismo que está aí. 

Os pequenos agricultores também vão ter que entender 
isso: ou a gente se junta para enfrentar esses problemas, 
exercita a cooperação agrícola, ou vamos ser eliminados 
por esse projeto neoliberal. 

BRASIL 

UMA EXPERIÊNCIA DE REFORMA 
AGRÁRIA E A PRIVATIZAÇÃO 
Depoimento de Eraldo José de Souza, agricultor, 
sindicalista e coordenador geral do Pólo Sindical 
dos Trabalhadores Rurais Submédio São Francisco, 
responsável pela Luta dos atingidos pela Barragem 
de Itaparica 

O que há em comum no enfrentamento das políticas 
de ajuste nos países do Cone Sul? 

Na medida em que a gente ouve informações de outros 
países - da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do pró
prio Brasil - pode aprender que esse ajuste neoliberal, na 
verdade, significa arrocho nas classes menos favorecidas. 
As conseqüências são: o desemprego, a falta de crédito 
para os pequenos agricultores - hoje o crédito é somente 
para os grandes. Então a gente considera que esse ajuste 
neoliberal é para ajustar cada vez mais a riqueza deles, o 

controle político que eles têm sobre os estados e municí
pios. Para o pequeno só vem mais sacrifício: perda da terra, 
migração, falta de saúde. 

Qual o efeito dessas políticas que atinge mais 
diretamente aos trabalhadores do Submédio São 
Francisco? 

Um tema preocupante dentro do ajuste neoliberal é a 
proposta de privatização descontrolada. A privatização do 
setor elétrico, por exemplo, é para nós um problema sério. 
Privatizar a Chesf é privatizar o rio e a água, significando 
um verdadeiro caos para a população, que bebe água, que 
pesca, que tira água para irrigar os projetos. Se depender 
da gente, vai ser difícil porque vamos lutar para evitar isso. 

Diante de tudo isso, quais alternativas têm-se 
apresentado para vocês? 

Apesar de todas as dificuldades, conseguimos algo iné
dito e importante, que foi a gente se manter na terra e 
conseguir a implantação de projetos de irrigação. Eu vou 
falar um pouco romo estamos contruindo essa luta no dia
a-dia. 

A gente pode falar com mais propriedade de Itaparica, 
de 1978 para cá. Naquele ano começamos um trabalho de 
conscientização dos agricultores, especialmente sobre as 
conseqüências dos grandes projetos e da Barragem de Ita
parica que ía ser construída. Até porque a Barragem de 
Moxotó inundou parte do município de Petrolândia e não 
houve um assentamento, mas uma expulsão branca do ho
mem da terra. Os agricultores que moravam na beira do rio 
perderam suas vazantes, muitos deles nem rebocaram a 
casa, simplesmente fizeram a casa e ficaram debaixo, sem 
nenhum assentamento. O exército, no tempo do regime mi
litar, derrubando as casas, foi um verdadeiro terror. 

A partir desse exemplo fomos fazendo um trabalho de 
estruturação sindical. Em 1985, fizemos manifestações 
grandes - 4.500 até 8.000 pessoas. Por meio de mobiliza
ção, conseguimos que as terras que seriam inundadas pela 
barragem fossem consideradas de interesse social, sendo 
possível aí fazer o assentamento. Na verdade isso só andou 
porque mobilizamos os trabalhadores e paralisamos as 
obras de construção da barragem por seis dias, em 1986. 
Foi assim que concretizamos o reassentamento: casa, lote, 
tamanho do lote baseado no conjunto familiar, uma verba 
de manutenção temporária para os agricultores até que os 
projetos entrassem em funcionamento. Conseguimos uma 
grande vitória que foi o reassentamento de 6.000 faIDJ1ias 
de agricultores e a implantação de vários projetos de irri
gação. 

Agora a gente se depara com um novo desafio. A con
quista da terra foi concretizada. Conseguimos moradia 
com água encanada, energia elétrica e estamos começando 
a produzir. Mas os custos são altos, a produção irrigada 
custa caro. O grande dilema hoje é fazer com que esses 
projetos dêem certo e sejam um grande exemplo de refor
ma agrária no Brasil - 60% desses trabalhadores reassen
tados não tinham terra nem casa. 
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BJ1MPÓSIO 

IGREJAS, MOVIMENTO SOCIAL 
E MOVIMENTO SINDICAL 
Jorge Atilio Silva lulianelli 

Buscando um envolvimento 
cada vez mais solidário 
entre igrejas, movimento 
social e movimento sindical, 
e a possibilidade de 
construirmos alternativas à 
globalização em curso, 
realizou-se, no Rio, o 
Simpósio Ajuste Neoliberal, 
Integração Regional e os 
Povos do Cone Sul 

Parceria e solidariedade. Em 
Santa Teresa (Rio de Janeiro) tive
mos uma experiência que simulta
neamente era mais um início e pro
jeção. Início e projeção de um en
contro que culminava num inter
câmbio de muitos esforços, numa 
partilha de sensibilidade aberta e 
fecundada com as diversas mani
festações do cotidiano dos povos 
do Cone Sul, arraigada no solo fér
til da esperança solidária, e forjada 
ao sol luminoso da construção de 
processos e projetos "fraternu
rais". Por isso nos encontramos 
em Santa Teresa realizando um 
Simpósio, banquete. Banquete de 
constatações das nossas diversas 
realidades do Cone Sul; de refle
xões que procuram alternativas ao 
modelo neoliberal de ver o mundo, 
apresentado como único e unívo
co; de processos construídos, soli
dária e humildemente, buscando 
formas de possibilitar vivências 
com qualidade em ambientes de 
morte e de violências estruturais 
que as impedem. 

A iniciativa foi conjunta de 
KOINONIAe PACS (Políticas AI-
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ternativas para o Cone Sul), uma 
Entidade Ecumênica de Serviço 
(EES) e uma Organização Não
Governamental (ONG), que em 
parceria re olveram as umir o de
safio de possibilitar uma conversa 
que ensejasse uma constatação 
mais direta dos efeitos das políti
cas de ajuste sobre as populações 
de nossos países, e, por outro lado, 
perceber os movimentos de resis
tência, enfrentamento e alternati
vas que surgem e possibilitam o 
início de novas visões estratégicas 
para os excluídos e as classes po
pulares. 

Tivemos o apoio do Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs e o 
Conselho Latino-Americano de 
Igrejas - Secretaria Regional 
Brasil. Estávamos reuriidos com 
representantes: de lideranças sin
dicais de países do Cone Sul, do 
Movimento Social, e de igrejas -
incluindo a CNBB -, das pasto
rais sociais da Igreja Católica e 
companheiros de ONGs irmãs de 
outros países do Cone Sul. 

Globalização, regionalização e 
ajuste. Marcos Arruda, do PACS, 
introduziu o debate sobre os pro
cessos da globalização. Logo de 
início fez questão de demarcar que 
o grande cenário da globalização é 
histórico, portanto mutante e mu
tável, não é, como pretendem al
guns de seus arautos, inexorável. 
Especialmente não é inexorável na 
versão centrada no mercado. Disse 
ele: "A atual forma de globaliza
ção procura integrar de fora para 
dentro, não respeita as singulari
dades. Precisamos visualizar uma 
globalização que seja alternativa, 
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partindo da crítica de todas as de
bilidades e contradições desta que 
está aí." 

Quais são essas contradições? 
Trata-se de uma proposta de glo
balização que é oligopólica, mo
nopolista e excludente. É uma glo
balização assentada no desenvol
vimento de inovações tecnológi
cas, que, se, por um lado, impli
cam valorização do conhecimento 
humano, melhora da qualidade de 
vida da mão-de-obra empregada, 
por outro lado, é redutora de mão
de-obra, e pode vir a gerar o fim 
do emprego, do trabalho assala
riado. 

Além disso tal globalização é 
financeira. "Os estados passam a 
ter dificuldades de levar avante 
projetos próprios. A internaciona
lização das finanças globais impli-

ca em processos de corrupção", 
afirmou Marcos. Por fim, é globa
lização da cultura e do modo de 
vida consumista. Há uma contradi
ção entre os processos de globali
zação e os de regionalização: ne
cessita-se de estados mais fracos 
para o primeiro e menos fracos 
para o outro processo. 

Pode-se, a partir dessa visuali
zação do grande cenário, vislum
brar três prospectivas. A primeira 
seria a situação Biade Runner, na 
qual há ausência do Estado, alta 
tecnologia para as minorias e bar
bárie para as maiorias. Outra pos
sibilidade seria a Sociedade Dual, 
Estado com papel neokeynesiano, 
compensatório da desordem finan
ceira e econômica, com parte da 
sociedade integrada a esse modelo 
e a outra ... Por fim, existe a possi
bilidade, no interior do capitalis
mo, para a criação de novas for
mas de remuneração, com partilha 
do tempo: menos tempo dispen
diado com o trabalho social e mais 
tempo para outras atividades. 

Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Brasil. A primeira grande consta
tação é a da diversidade dos nos
sos povos e culturas, embora exis
tam diversas convergências entre 
nós. Isto gera diferentes impactos 
das políticas de ajuste em nossos 
países, e, por conseguinte, diferen
tes formas de reação social. Uma 
das semelhanças entre nossas his
tórias é que todos os nossos países 
viveram prolongadamente a vi
gência de regimes militares e anti
democráticos. 

Na Argentina "os indíces de de
semprego aumentaram significati-

vamente, constituindo-se pela pri
meira vez em um dos problemas 
mais graves do país. Durante os 
anos de 1980 era em tomo de 4%, 
no início do governo Menem era 
6%, hoje está ao redor de 18%, en
tre 4 a 7 milhões de pessoas não 
têm emprego na Argentina", afir
mou Teubal. Por isso, se apresenta 
na Argentina mais que o tema do 
trabalho informal, segundo ele um 
problema europeu, o do trabalho 
precário". 

Paulón, sindicalista argentino 
acrescentou: "Houve uma reestru
turação da mão-de-obra que levou 
a uma diminuição dos postos de 
trabalho e aumento da produtivi
dade. O que se produzia com 6,2 
trabalhadores/hora, nas automon
tadoras, por exemplo, passa a pro
duzir-se com 3,1 trabalhado
res/hora." O movimento sindical, 
majoritariamente representado 
pela Confederación General dei 
Trabajo (CGT), apenas fez oposi
ção à privatização do sistema de 
saúde, pois, como informou Pau
lón, tal sistema (obras sociales) 
pertence, em parte ao sindicalis
mo, que maneja algo em tomo de 
36 milhões de dólares/ano ... 

O caso paraguaio, conforme 
apresentaram os companheiros 
Paulau e Zelada, é bastante diver
so. Primeiramente, o Paraguai é 
um país socioeconomicamente 
mais rural que industrial, conse
qüência histórica, também, da fa
migerada guerra contra o Para
guai, que os três outros países de
senvolveram. Além disso, há que 
se destacar a presença cultural 
guarani, que constitui uma visão 
de mundo a qual perpassa o in
consciente coletivo paraguaio, 
embora a população indígena, de 
dezessete etnias ao todo, repre
sente 1 % da população. 

"O Paraguai não teve, propria
mente, um processo de políticas de 
ajuste. Mas houve um maior con
trole da economia de contrabando, 
do mercado financeiro e da estabi-

lização da inflação ... Para deter-se 
a inflação fez-se um controle de 
moeda circulante, sobrevaloriza
.ção do guarani em relação ao dó
lar... Outra caracteóstica, que se 
aplica aos três governos (Stroes
sner, Rodriguez e Wasmosy) é o 
sobrelucro, um eufemismo para a 
corrupção", disse Tomás Palau. No 
Paraguai, segundo o BIRD/1993, 
apenas 48% da economia está regis
trada, 52% é contrabando. Cresce 
a precarização do trabalho. 

"O Uruguai", segundo Villar
real, "viveu um processo de ajuste 
heterodoxo, no qual a situação so
cial não é tão grave como nos ou
tros países da região. Além disso, 
a população uruguaia é envelheci
da e com baixos indíces de cresci
mento." O Uruguai é, na região, 
uma importante praça financeira, 
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e quase todos os bancos são priva
dos." Apesar da estabilidade ar
gentina, os grandes capitais da re
gião estão em Montevidéu, e isto 
tem levado a inflações altas que 
não cedem, porque não há capitais 
produtivos, apenas financeiros." 
Muito embora o Uruguai não co
nheça, sequer, superinflação. 

Isto levou a população uruguaia 
a opor-se, em plebiscito, em 1993, 
à privatização das empresas esta
tais. "Da população, 95% tem 
acesso a saneamento, água potável 
e alimentação no Uruguai", con
forme Nélson. A pobreza no Uru
guai é diferente, está se dando 
principalmente pelo crescente de
semprego estrutural que surge 
com a implantação das inovações 
tecnológicas e com os novos pro
cessos de gerenciamento, a flexi
bilização e a terceirização. 

Sérgio Schlesinger, do PACS, e 
Eraldo contribuíram para nossa re
flexão sobre a situação brasileira. 
Desde o governo Collor apresen
tou-se uma série de medidas de cu
nho neoliberal para a economia 
brasileira. Mas, foi com o Plano 
Real que elas, definitivamente, fo
ram implementadas. A redução do 
consumo, a desvalorização artifi
cial do câmbio, o corte de gastos 
públicos e a liberalização do co
mércio exterior. O fato é que essas 
medidas sofreram o acréscimo do 
desemprego estrutural em curso, 
fomentado por nossa Dívida Ex
terna. 

Eraldo Sousa, do Pólo Sindical, 
mostrou que, mesmo um projeto 
de Reforma Agrária alternativa, 
sofre efeitos diretos das políticas 
de ajuste. O primeiro deles, é o ris
co das privatizações indiscrimina
das. Estas levariam ao fim dos pro
jetos de autogestão dos trabalha
dores rurais, atingidos pela Barra
gem de Itaparica, se a Companhia 
Hidrelétrica de São Francisco 
(CHESF) for diretamente atingida. 
Além disso, sem implementação 
de recursos técnicos que possibili-
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tem o aumento da produção e a co
mercialização, ficará inviabilizada 
a experiência de reassentamento 
conduzida pelo Pólo .. Nenhuma 
instância governamental, por ou
tro lado, investiu na área. Todas as 
políticas públicas conquistadas na 
região são frutos da luta dos traba
lhadores. 

Mercosul. Sílvia, da Central Úni
ca dos Trabalhadores (CUT), no 
disse que "entre 1988-1993 o Bra
sil passou por um proces o de mu
danças que implicou na perda de 
2,5 milhões de postos de trabalho. 
Em 1994 rumou-se radicalmente 
em direção às mudanças das polí
ticas econômicas. Por isso tudo, ao 
dizer-se que o Mercosul 'já era', 
estou preocupada em apresentar 
um projeto crítico na perspectiva 
dos trabalhadores. Se os trabalha
dores tivessem entrado apenas 
para discutir a questão trabalhista, 
no grupo 11, teríamos perdido des
de o início. Mas, dizer que o Mer
cosul já era, é constatar que essa 
atual proposta chegou ao seu limi
te. Trata-se de um acordo de livre 
comércio com grupos mais fortes e 
subordinado a definir políticas de 
nível local. Basta reconhecer que, 
no mundo globalizado, as transa
ções comerciais internacionais 
deixam de ser cada vez mais entre 
estados para ser entre empresas, e 
ao mesmo tempo esse mercado 
cria um mercado de trabalho inter
nacional. A realidade dos pobres 
hoje ultrapassa os limites do Ter
ceiro Mundo. Não sei como apre
sentar a questão do futuro cientifi
camente, mas eu me pergunto: a 
humanidade vai sustentar, até 
quando, a morte de milhões de se
res humanos?" 

Continuando a esperança, en
frentando muitas questões. Fo
ram, enfim, três dias nos quais es
tivemos abraçados com e debruça
dos sobre todas essas transforma
ções diuturnas que temos vivido. 

Foi muito significativo contar 
com a participação de repre
sentantes do Movimento Social, 
como o Movimento dos Trabalha
dores ,Rurais Sem Turra, e a Cen
tral dos Movimentos Populares, 
que aprofundaram os debates e 
possibilitaram vislumbrar as dife
rentes lutas no afã de criar condi
ções para a construção de cami
nhos de unidade diante das situa
ções de sofrimento. 

Muitas questões nos pareceram 
ainda precisarem ser mais enfren
tadas. O tema da cultura apareceu 
pouco, especialmente no que se 
refere ao papel dos Meios de Co
municação Social. As migrações 
internas e entre nossos países esti
veram, também, pouco presentes. 
Assim como o próprio problema 
da Dívida Externa, fundamental 
para compreendermos todos esses 
processos. Como temática para ser 
pensada num processo de conti
nuidade sugeriu-se um estudo so
bre as iniciativas de organização 
das classes populares em resistên
cia à crise, a ser cumprida nos qua
tro países. 

O grupo teve a humildade e a 
lucidez de reconhecer que estaria 
produzindo apenas um processo 
inicial de discussões entre seg
mentos do Movimento Social, 
Sindical e igrejas em vista de for
jar instrumentos capazes de solidi
ficar movimentos efetivos de soli
dariedade e de superação de situa
ções de morte. Saímos todos com
preendendo que nossos esforços 
comuns devem possibilitar um 
maior envolvimento comum. Por 
isso, KOINONIA e PACS, decidi
ram, juntamente com os partici
pantes, alentar um processo de 
continuidade deste Simpósio. 

Jorge Atilio Silva Iulianelll é mestrando 
cm Filosofia na UFRJ e integrante de 
KOINONIA Presença Ecumênica e Ser· 
viço. 

ªDOLATRIA 

SOBRE TEOLOGIA E ECONOMIA 
José Bittencourt Filho 

Nas últimas três décadas o con
tinente latino-americano foi 

reconhecido como uma espécie de 
laboratório eclesiológico, bem 
como de produção de conhecimen
to teológico-pastoral. Esta fama 
deveu-se sobretudo à práxis profé
tica de diferentes segmentos con
fessionais, comprometidos com a 
libertação dos empobrecidos. 

A mencionada práxis profética 
teve como motivações fundamen
tais: a chamada opção pelos po
bres; a libertação político-econô
mica como horizonte (utopia his
tórica); e o Reino de Deus como 
paradigma (utopia escatológica). 
O discurso teológico que corres
pondia a esses fundamentos foi de
nominado Teologia da Libertação 
(TdL). Vale sublinhar que a elabo
ração desse discurso representou 
uma reviravolta metodológica sem 
precedentes na história do Cristia
nismo latino-americano. 

Da política à economia. A primei
ra geração de teólogos que produ
ziu um saber em sintonia com as 
peculiaridades históricas latino
americanas tratou com seriedade 
os aspectos econômicos da reali
dade continental. No entanto, a vi
gência dos regimes de Segurança 
Nacional, seguida de um processo 
gradual de redemocratização, so
mada à emergência de movimen
tos sociais e da então chamada 
Igreja Popular, compeliram esse 
pensamento teológico a contem
plar prioritariamente a dimensão 
política da realidade. 

Contudo, a partir da segunda 
metade da década de 1980, assiste
se à consolidação de transforma
ções estruturais insólitas. Por 

meio do neoliberalismo, o capita
lismo internacional logrou uma 
auto-remodelação. Ao lado disso, 
o socialismo real entrava em der
rocada, simbolizada pela demoli
ção do muro de Berlim. Em decor
rência, encerrava-se a famigerada 
Guerra Fria. 

Na América Latina, os efeitos 
dessas transformações logo se fi
zeram sentir. Servem como indí
cios, entre outros, as vitórias dos 
candidatos alinhados ao neolibera
lismo nas eleições presidenciais; a 
derrota dos sandinistas; e a crise 
cubana. Obviamente, a práxis li
bertária não poderia permanecer 
incólume em face de mudanças de 
tamanha envergadura. Com efeito, 
o pensamento e o discurso teológi
cos não poderiam permanecer 
inalterados. 

As transformações em apreço 
confluíram para a configuração de 
uma nova ordem internacional. 
Esta nova ordem impõe-se, apoia
da no capitalismo de livre-merca
do e aliviada da bipolarização 
ideológica antes em vigor. 

Na perspectiva dos países e re
giões mais pobres do planeta, o 
mais perverso dos efeitos dessa 
nova ordem é a exclusão sistêmi
ca. Hoje, para além da espoliação 
e da marginalidade, encontra-se 
em curso um processo excludente 
de proporções monumentais e de 
conseqüências imprevisíveis. 
Acrescem aos aspectos econômicos 
as formas inusitadas e sutis de do
minação, que se utilizam, em pri
meira instância, de sofisticadíssi
mos aparatos de mídia eletrônica. 

Em função das alterações subs
tanciais que a economia vem im
primindo à dinâmica social, a TdL, 

tanto redescobre a importância da 
dimensão econômica, quanto 
adentra num grande empenho de 
crítica e autocrítica. 

Desde logo percebeu-se que 
esse empenho teria que suplantar 
sérios obstáculos porquanto nesse 
novo quadro estrutural, grande 
parte do arsenal teorético disponí
vel parecia insuficiente, mesmo 
no âmbito das ciências sociais. 
Isto iria afetar um dos procedi
mentos metodológicos constituti
vos da TdL: o recurso à chamada 
mediação socioanalítica. 

Dessa maneira, apresentava-se 
para a teologia latino-americana a 
tarefa de produzir novos paradig
mas aptos a encaminhar soluções 
para os novos desafios. E no con
texto desse esforço de crítica, au
tocrítica e reformulação, e refe
renciado na necessidade de inter
pretação dos grandes fenômenos 
conjunturais, o pensamento teoló
gico latino-americano consagrou 
a formulação de uma Crítica Teo
lógica da Economia Política. 

Nova ordem e novos temas. A 
nova ordem internacional com
porta transformações nas esferas 
econômica, cultural e do conheci
mento, bem como geopolítica. A 
par disso, a eclosão de uma nova 
pauta de temas transfronteiriços, a 
saber: meioambiente, migrações, 
afirmação de identidades étnicas e 
religiosas, aproveitamento de re
cursos naturais e congêneres. 

Essa nova realidade inclui con
tradições agudas. Na mesma pro
porção em que se agigantam os 
megaprojetos, verifica-se a emer
gência inquietante dos confrontos 
étnicos. No campo religioso, o 
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diálogo ecumemco vai sendo 
substituído pelo neoconfessiona
lismo e pelo fundamentalismo 
proselitista. São vetores antagôni
cos: a força dos mega versus con
flitos em torno do particular/regio
naVnacional/local. 

As inovações econômicas su
bordinam-se a uma estratégia polí
tica ambígua. Nos eixos Sul--Sul 
e Sul-Leste enfatiza-se o desen
gajamento do Estado. No eixo 
Norte-Norte não se postula um 
esvaziamento do Estado mas sim 
uma realocação pragmática, estu
dada caso a caso. Isto significa 
restringir o poder de decisão a um 
reduzidíssimo círculo de pessoas e 
organizações, supostamente capa
zes de abarcar as relações entre 
tecnologia, produção, reprodução 
e distribuição de bens e riquezas. 

Desafios à Pastoral. Por tudo isso 
pode-se afirmar que a práxis liber
tária cristã latino-americana en
contra-se hodiernamente perante 
um desafio ainda maior que aquele 
representado pelos regimes de Se
gurança Nacional. Mais grave ain
da é a presença de uma ideologia 
de cunho totalitário que pretende 
comprovar a inexistência de qual
quer alternativa. Esta ideologia 
contém um núcleo perverso que 
considera as massas empobrecidas 
como um obstáculo ao crescimen
to econômico, isto é, à expansão 
do mercado total. Segundo essa 
lógica econômica, os contingentes 
empobrecidos demandam direitos 
fundamentais sem uma contrapar
tida compatível em termos produ
tivos. Portanto, seria melhor que 
simplesmente não existissem. 

O capitalismo tardio trouxe 
consigo um complicador adicional 
para as nações empobrecidas do 
hemisfério Sul, reduzidas desde 
sempre à condição de fornecedo
ras de matérias-primas e de mão
de-obra barata. Antes, aliadas de
pendentes do grande capital, vo 
sendo confinadas na sua condição 
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periférica. Como resultante da 
evolução tecnológica, que o mes
mo Turceiro Mundo financiou, por 
meio de sua exploração· sistemáti
ca e de seu endividamento exter
no, ele já não representa mais uma 
peça vital na engenharia sistêmica. 

Ser fonte de matérias-primas de 
mão-de-obra barata perdeu o po
der de barganha, devido à substiui
ção de materiais e à tecnologia 
aplicada à produção. Intensificou
se ainda o controle das fontes 
energéticas estratégicas por parte 
dos impérios, como bem demons
trou a Guerra do Golfo. 

Vale destacar que a exclusão já 
se encontra generalizada em plano 
mundial; basta mencionar os bol
sões de pobreza e desemprego es
trutural nos países ricos. Todavia, 
alguns insistem na identificação 
socioeconômica condensada no 
vocábulo "marginalização". Este 
vocábulo serviu para designar os 
segmentos sociais que se encon
travam no último elo da cadeia de 
espoliação, assim como as mino
rias rejeitadas em virtude de com
portamentos desviantes. Entretan
to, a situação atual se nos apresen
ta uma realidade ainda mais som
bria. 

Assiste-se a algo maior que a 
discriminação de segmentos so
ciais ultra-empobrecidos ou delin
qüentes. O que se configura é a ex
clusão deliberada de povos, grupa
mentos, países e regiões do plane
ta. Tal situação torna imperativa, 
no plano macro, uma nova temati
zação: quanto à qualidade de vida 
material e espiritual dos povos em
pobrecidos; quanto às relações 
com os países do hemisfério Nor
te; e quanto à articulação Sul
Sul. 

Cristãos latino-americanos lu
taram durante décadas, juntamente 
com os movimentos sociais e po
pulares, contra a exploração eco
nômica. Na atualidade, na nova ló
gica capitalista, os contingentes 
humanos que não podem ser apro-

veitados na produção tornam-se 
permanentemente descartáveis. 
Está em curso uma revolução co
pernicana ! Estamos atingindo 
uma etapa na qual ser explorado 
tornou-se um "luxo", porquanto 
significa não estar excluído. Evi
dentemente, esta mudança afeta 
significativamente todas as estra
tégias dos sindicatos, dos movi
mentos populares, e, com efeito, 
das pastorais sociais e de outras 
modalidades cristãs de solidarie
dade e serviço. 

O mais grave de tudo é que o 
sistema está conseguindo fazer 
com que os empobrecidos se sin
tam culpados pela sua condição, e 
introjetem a imagem de criaturas 
sub-humanas. O sistema pretende 
erradicar a própria sensação de 
dignidade humana nos excluídos, 
a ponto deles mesmos se conside
rarem supérfluos. Está em curso 
uma guerra psicológica. E com 
isso o campo de batalha por exce
lência é o da luta ideológica, aque
la que acontece, em primeira ins
tância, na esfera do simbólico. 

Por conseguinte, não se trata 
apenas de se conclamar para a aju
da mútua. Trata-se de apelar no 
sentido de um refazimento da no
ção de dignidade humana, radical
mente renegada. O embate no pla
no simbólico contra as ideologias 
justificadoras da dominação e da 
exclusão deve ser incessante. A 
linguagem publicitária acabou por 
impregnar todos os discursos sem 
exceção, o político, o científico e 
o religioso. O primeiro passo nes
sa batalha é desmascarar e desve
lar os valores religiosos (idolátri
cos), camuflados no discurso eco
nômico. 

José Bittencourt Filho, Pastor presbite
riano, mestre em Ciências da Religião e 
integrante de KOINONIA Presença Ecu
mênica e Serviço. 

IERCOSUL 

MERCOSUL: ESTÁGIO ATUAL 
E PERSPECTIVAS 
Maria Sílvia Portella de Castro 

O futuro incerto, os 
impactos sociais advindos 
do M ercosul e a certeza 
de que negar a 
regionalização do 
mercado de trabalho 
significará desarmar os 
trabalhadores são temas 
amplamente discutidos 
neste ensaio 

A conformação da Zona de Li
vre Comércio entre os países 

do Mercosul deu-se num período 
curto de quatro anos, em que o co
mércio teve forte incremento, par
tindo de 4,7 bilhões de dólares em 
1991 para alcançar 8,3 bilhões em 
1993 e praticamente triplicar ao fi
nal de 1994. 

Esse crescimento comercial é o 
resultado da adoção de políticas 
nacionais que trocaram o modelo 
de substituição de importações 
pelo de "transnacionalização dos 
mercados", ou seja, pela abertura 
acelerada e multisetorial de suas 
fronteiras, sem a adoção de medi
das que promovessem novos mo
delos de desenvolvimento, provo
cando pioras importantes nas já di
fíceis condições sociais nos países 
em desenvolvimento. O processo 
de construção do Mercosul reflete 
diretamente essa concepção. 

As decisões de Ouro Preto e seus 
impactos sociais. No Brasil a 
abertura comercial partiu de uma 
alíquota média de 33%, em 1990, 
para 14% em 1994. Uma das con-

seqüências diretas desse processo 
foi a reestruturação produtiva, in
centivada por programas governa
mentais de modernização tecnoló
gica, e a implementação dos Pro
gramas de Qualidade Total, que ao 
longo de quatro anos promoveram 
a redução de quase 1/3 dos postos 
de trabalho na indústria (2,5 mi
lhões de empregos); nesse mesmo 
período a produtividade da indús
tria teve um crescimento de 30%. 

No Uruguai, o processo de 
abertura intensificou-se no final 
dos anos de 1980 e gerou uma for
te reestruturação que, num prazo 
de quatro anos (1988/92), levou à 
perda de mais de 50 mil postos de 
trabalho industriais (30% dos pos
tos) e ao fechamento de várias uni
dades produtivas. No período 
1990/93 o PIB industrial caiu 
9,5% enquanto que o volume físi
co de produção industrial caiu 
11,2%. Apesar dessa queda na pro
dução, o índice de desemprego 
histórico de 8 a 9% manteve-se 
inalterado, devido ao forte movi
mento de emigração - 10% da 
população saiu do país durante as 
décadas de 1970/80. Em 1995 a 
medição estatística governamental 
já registrou um índice de 10% de 
desemprego. 

Na Argentina, no período em 
que tinha vigência o modelo de 
substituição de importações (até 
meados da década de 1970) as ta
xas mais altas de desemprego 
eram de 3% da População Econo
micamente Ativa; nos anos de 
1980, quando se intensificou a 
abertura comercial e os processos 
de reestruturação, o incremento 
anual do emprego foi de 1,1 %, en-

quanto o índice anual do subem
prego cresceu entre 3 a 4%, ele
vando a taxa de subempregados a 
23% da PEA. A partir de 1991, 
com a adoção do Plano de Con
vertibilidade, visando o ajuste in
flacionário e da intensificação das 
privatizações e abertura comer
cial, o desemprego cresceu de 10 
para 18,6% em 1994 e em outubro 
de 1995 acercou-se a 20%, o que 
vale dizer que quase a metade da 
mão-de-obra naquele país está 
fora do mercado formal de traba
lho. 

E por fim, no Paraguai as esti
mativas indicam que mais da me
tade da população ocupada esteja 
fora do mercado formal e sem pro
teção de direitos laborais, reali
zando atividades que vão da venda 
de alimentos nas ruas ao contra
bando de manufaturados para o 
Brasil e Argentina. Segundo o 
Centro de Análise e Difusão da 
economia Paraguaia (Cadep), de
semprego e subemprego atingem 
16,7% da PEA. 

Primeiras negociações. Esse 
quadro demonstra que o incre
mento do fluxo comercial - as
sentado na liberalização comer
cial, na reestruturação produtiva 
e, em grande parte, nas alterações 
da política cambiária - não pro
moveu a reversão das tendências 
descendentes do mercado de tra
balho. Pode-se dizer que, em al
guns setores e/ou produtos esse 
incremento comercial pode ter 
significado para algum/alguns dos 
países uma diminuição de veloci
dade na queda do emprego, fun
cionando, no caso do Brasil, como 
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mecanismo de compensação à re
tração do mercado interno. 

As negociações que encerraram 
a primeira fase do Mercosul em 
dezembro de 1994, entretanto, 
desconheceram essa realidade e 
subordinaram todas as decisões à 
implementação do livre comércio 
com um quadro tarifário externo 
compatível com as exigências do 
mercado internacional. Apesar de 
previstas no Tratado de Assunção, 
foram excluídas das negociações 
finais a harmonização de políticas 
macroeconômicas, a coordenação 
de políticas setoriais e a conforma
ção de uma estrutura institucional 
supranacional. Os temas sociais e 
trabalhistas foram absolutamente 
desconsiderados. 

As divergências derivadas dos 
desequilíbrios comerciais entre os 
países (principalmente em relação 
ao Brasil), as quais afloraram na 
negociação das bases da União 
Aduaneira (Tarifa Externa Co
mum e Critério de Origem), foram 
superadas com a adoção de uma 
média tarifária de O a 20% para a 
maioria dos produtos (85%). Vale 
dizer que a Tarifa Externa Comum 
(TEC) não foi negociada com base 
nos diagnósticos setoriais que 
apontariam a competitividade de 
cada setor e de cada país, mas sim 
como "índices políticos". A TEC 
não foi encarada como um instru
mento de política industrial e 
agroindustrial e sim como instru
mento comercial e fator de susten
tação dos planos de ajuste, ou seja, 
de controle de preços internos. 

Nos setores em que não se lo
grou um consenso (15% dos pro
dutos) em relação à TEC, optou-se 
por estabelecer o Processo de Con
vergência, ou seja, um prazo para 
a harmonização das tarifas. O Pro
cesso de Convergência envolve 
áreas importantes como automobi
lística, têxtil, informática, máqui
nas, química fina e açúcar, e deve
rá ser concluído até 2001/2006, 
quando deverá vigorar uma TEC 
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MERCADO COMUM 
DO SUL 
O Mercosul coloca-se dentro da 
assustadora expansão e 
globalização do capital do mundo, 
e da crescente liberação da 
economia, numa competição 
internacional. Ele e constitui um 
reordenamento da política 
neoliberal do ui da América 
Latina. 

O projeto vi a defender os 
interesses regionai do capital 
pri ado, e pecialmente 
tran nacional, que tem sido até 
agora o grande beneficiado pelo 
processo. O a pecto econômico é o 
único que interessa. Um processo 
mercantilista de exclusão social 
aumentará o êxodo rural e os riscos 
ecológicos. 

Os acordos do Mercosul estão 
sendo conduzidos apressadamente. 
Os prazos são curtos demais para 
possibilitar ações que alterem o 
curso do processo. 

Somente um plebiscito pode 
assegurar um mínimo de 
participação democrática nesse 
processo. Por que não convocar as 
populações dos diversos países a 
se manifestarem soberanamente 
sobre a implantação deste Mercado 
Regional? 

Fonte: 21 Semana Social Brasileira, 
Setor Pastoral Social da CNBB, 1995. 

definitiva. O Critério de Origem 
(CO) foi estabelecido apenas para 
os produtos submetidos ao proces
so de convergência e será da or
dem de 60% em média. 

Pressão dos países menores. 
Com relação ao funcionamento 
pleno da Zona de Livre Comércio, 
também houve impasses e essa só 
estará completa em 1999/2000. 
Por pressão dos países menores se 
decidiu pelo estabelecimento de 
listas de exceção (399 produtos 
para o Paraguai e 300 produtos 
para cada um dos outros países). 
Esses produtos estarão sob um Re-

gime de Adequação por um perío
do de 4 a 5 anos. Vale dizer que os 
paí es do Mercosul con':'iverão até 
o final do século com diferenças 
tarifárías, intra e extra-região. 

Essas diferenças aduaneiras e a 
permanência de políticas internas 
diferenciadas, que funcionarão em 
alguns casos como "barreiras não
tarifárias" temporárias, criarão si
tuações desiguais para a vigência 
do livre comércio, facilitarão o 
crescimento de indústrias "maqui
ladoras" e zonas francas na região, 
e os fluxos comercial e produtivo 
no Mercosul estarão em grande 
parte subordinados às estratégias e 
interesses das empresas transna
cionais. 

A opção pela não-integração de 
políticas estruturais significa que 
os governos deixaram ao mercado 
a função de promover a especiali
zação produtiva e comercial entre 
os quatro sócios, reduzindo os es
tados nacionais a administradores 
de taxas de juros e das tarifas 
aduaneiras e subordinando o ritmo 
da economia nacional/regional às 
exigências do comércio exterior. 

Essa situação terá reflexo ime
diato sobre a produção - tendo 
em vista os desequilíbrios econô
micos e as diferenças de políticas 
comerciais -, o que tornará desi
gual, em ambos os casos, a com
petição comercial. Além disso, o 
novo período de ajustes tarifários 
não será acompanhado da adoção 
de instrumentos de apoio à recon
versão dos setores que vão perder 
competitividade. Os impactos de
correntes desse processo poderão 
agravar ainda mais o crescimento 
do desemprego e o rebaixamento 
do valor dos salários nos quatro 
países. 

Disputa entre países. As diferen
ças das políticas macroeconômi
cas - crédito, tributação, comér
cio exterior, etc. - poderão gerar 
uma forte disputa por investimen
tos externos, principalmente entre 

Brasil e Argentina, como ocorreu 
recentemente no setor automobi
lístico; e também o deslocamento 
de alguns tipos de indústria, como 
informática, autopeças, que pode
rão preferir deslocar-se para os de
mais países, tendo em vista as di
ferenças de alíquotas ainda exis
tentes para alguns insumos, partes 
e componentes, sem perder o aces
so ao mercado de origem. 

Esse aspectos indicam um cres
cimento da interdependência co
mercial e produtiva e a paulatina 
regionalização do mercado de tra
balho. Mesmo sem a harmoniza
ção das políticas macroeconômi
cas já existe um grau muito maior 
de integração também na produ
ção e, no entanto, nas decisões de 
Ouro Preto não há nenhuma refe
rência ( quanto mais decisão) sobre 
a questão social e trabalhista. Essa 
desconsideração, aliada aos efei
tos que os acordos finais produzi
rão, poderá levar a uma série de 
conseqüências sociais, 
sem que haja contudo 
espaços e mecanismos 
para a sua solução. 

Dentre os prováveis 
impactos sociais pode
mos nominar a redução 
de empregos e salários 
em alguns setores e re
giões, devida ao impac-
to comercial; o desloca
mento geográfico de 
empresas; a maior facili
dade e liberdade de que 
os oligopólios e multi
nacionais poderão dis
por para promover a 
reestruturação e racio
nalização de suas unida
des de produção, deslo
camento delas e a inte- m 

"' gração do processo pro- .Ji 

Dentre os prováveis 
efeitos sociais do 
Mercosul pode-se 
nominar a redução de 
empregos e salários em 
alguns setores e regiões, 
devido ao impacto 
comercial 

agravar-se no próximo período e 
no entanto, os trabalhadores não 
estarão protegidos por normas e 
políticas relativas às relações tra
balhistas, ao emprego e à seguri
dade social. Ao contrário do pre
visto inicialmente, a decisão go
vernamental foi a de não liberar a 
"circulação de mão-de-obra" entre 
os países do Mercosul, justifican
do com essa decisão a ausência da 
temática trabalhista e o adiamento 
da adoção de uma Carta de Direi
tos Fundamentais. 

A negação de uma realidade -
a regionalização do mercado de 
trabalho no Mercosul - significa

·rá desarmar os trabalhadores para 
o enfrentamento desses possíveis 
impactos. 

A flexibilização do modelo de in
tegração e as incertezas do futu
ro. O alerta da crise mexicana com 
relação à política cambial e ao dé
ficit da balança comercial como 
fatores da política de estabilização 
coincidiu com o início do Merco
sul e teve reflexos imediatos sobre 
o Brasil e a Argentina, levando es
ses países a adotarem medidas 
unilaterais logo no terceiro mês de 
vigência da Zona de Livre Comér
cio/União Aduaneira. A Argentina 
propôs a elevação geral do quadro 
tarifário externo e o Brasil propôs 
a adoção de "listas móveis de ex
ceção" nesse mesmo quadro. Pos
teriormente, no mês de junho 
(1995), esses mesmos países pas

saram a disputar os in
vestimentos no setor au
tomobilístico, tendo em 
vista as diferenças não 
resolvidas no regime au
tomotriz. 

Em ambos os casos as 
motivações foram a sus
tentação dos preços, a 
diminuição do déficit 
comercial e, no caso da 
indústria automobilísti
ca, a disputa de investi
mentos externos. Enfim 
a negação das decisões 
do Mercosul e a adoção 
de medidas transitórias 
para não mexer na ânco
ra cambiária dos planos 
de estabilização adota
dos. Obviamente isso 
comprometerá as metas 
redefinidas em Ouro 
Preto. 

dutivo que envolve dire- · i 
tamente o fornecimento ; 
de matérias-primas e a l 
disponibilidade da mão- ""o .. o""m""'l ... ng._o_ Ca- va_l_Io, ministro das Finanças da Argentina, 
de-obra. simboliza a política de ajuste neoliberal na Amárlca 

Outro aspecto, que 
também pesará no futu
ro do Mercosul refere-se 
ao futuro estabelecimen-Esse quadro deverá Latina 
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to de acordos de livre comércio 
com outros blocos. Trata-se da ne
gociação dos Acordos de Livre 
Comércio das Américas (FfAA) e 
a criação de uma Associação Inter
regional Mercosul e União Euro
péia. Em ambos os casos as pres
sões dos países mais desenvolvi
dos será pela manutenção de uma 
baixa institucionalidade, pela não 
harmonização de políticas ma
croeconômicas e pelo estabeleci
mento de políticas comerciais e de 
investimentos diferenciadas. 

São compromissos que influi
rão nos caminhos do próprio pro
cesso de integração. Para o Merco
sul a União Européia e os Estados 
Unidos da América representam 
mais de 60% do comércio exter
no, o que significa que a maior 
parte dele será isento de tarifas. 
Diante disso, cabe perguntar: o 
Mercosul manterá sua decisão de 
completar a União Aduaneira e 
preparar a constituição de Merca
do Comum, ou retrocederemos 
para uma Zona de Livre Comércio 
com acordos diferenciados de van
tagens tarifárias? 

As decisões de Ouro Preto 
apontaram para um novo período 
que, em princípio, deverá tratar de 
políticas macroeconômicas e da fi
nalização da União Aduaneira. 

Mas a agenda que está sendo acor
dada reduz-se ao gerenciamento 
da finalização da Tarifa Externa 
Comum. Uma União Aduaneira 
implica muito mais que isso; sua 
vigência requer a harmonização de 
políticas comerciais, de investi
mentos, produtivas e sociais e 
comporta também a conformação 
de organismos supranacionais -
todas a que tões que estão fora do 
horizonte governamental, pelo 
menos a médio prazo. 

Pos íveis alternativas para o ci
dadãos envolvidos. Es a con i
derações apontam para duas ques
tões centrais que devem balizar a 
ação do movimento sindical, das 
organizações populares e da socie
dade civil, e os partidos políticos 
em face do Mercosul: 
• A necessidade de desenvolver 
uma estratégia conjunta entre as 
várias organizações sindicais, so
ciais e políticas no Brasil e nos ou
tros países, com vistas a um pro
cesso de integração com desenvol
vimento e justiça social e cumpri
mento dos direitos fundamentais 
do trabalho e dos cidadãos. 
• A formação de organismos co
munitários como forma de implan
tar um espaço de decisão para a 
sociedade e recuperação de parte 

CONVERSANDO SOBRE ÉTICA E SOCIEDADE 
Jung Mo Sung e Josué Cândido da Silva 
Editora Vozes, 1995 

Por todos os cantos, desde os meios de comunicação 
social até nas empresas privadas, passando pelas 
universidades e igrejas, a ética é um terna corrente. Os 
textos que tratam do assunto, na sua maioria ou são 
complexos demais ou tratam da ética profissional de um 
determinada área. Este livro, numa linguagem fácil e 
acessível, sem cair no superficialismo, contextualiza a 
discussão sobre a ética e mostra as diversas implicações 
que a envolvem na relação com os diversos aspectos da 
vida em sociedade. 
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de seu direito de controle sobre a 
ação do Estados Nacionais, que 
perdem cada vez mais sua sobera
nia com os proces os de integra
ção. 

Em Ouro Preto os governos 
aprovaram a criação do Fórum 
Consultivo Econômico e Social 
(FCES), que deverá ser integrado 
pela representação dos setores 
econômicos e sociais e funcionar 
mediante recomendações ao Gru
po Mercado Comum (GMC). O 
FCES é um organismo consultivo 
e portanto limitado, mas poderá 
ser um elemento importante para a 
redução do déficit democrático do 
Mercosul à medida que se trans
forme num instrumento de reper
cussão da opinião da sociedade e 
possa canalizar as pressões políti
cas pela promoção de um desen
volvimento sustentado e com jus
tiça social. 

É importante ter claro que os 
problemas apontados no Mercosul 
pertencem a um rol de temas que 
são parte da agenda nacional, mas 
cuja solução extrapola as frontei
ras nacionais, exatamente pelo 
grau de associação e de integração 
comercial já alcançado. 

Com a internacionalização da 
economia não se poderá enfrentar 
problemas como o desemprego, 
mediante ações defensivas e cor
porativas, restritas ao âmbito na
cional. Pelo contrário, será atuan
do de forma integrada com a so
ciedade or:~anizada dos demais 
países que 1;e poderão enfrentar as 
conseqüências da livre competi
ção comercial e produtiva e tomar 
a integração uma política afirmati
va, isto é, um pilar para um novo 
modelo de desenvolvimento. 

Maria Silvia Portellla de Castro, soció
loga e assessora da CUT para o programa 
do Mercosul. 

mÓLO SINDICAL 

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
O EXEMPLO DOS REASSENTADOS 
DE ITAPARICA 

Alexandre Brasil Fonseca 

O Pólo Sindical do Submédio São Francisco foi 
criado em 1979, constituindo-se como uma 
organização de trabalhadores rurais para defesa 
dos direitos dos camponeses perante a Chesf 
(Companhia Hidrelétrica do São Francisco). 
Nos dias 28 e 29 de novembro o Pólo Sindical e 
Koinonia promoveram o seminário "Políticas de 
Desenvolvimento Regional do Submédio São 
Francisco" na cidade de Glória, interior da 
Bahia. O evento contou com a participação de 
54 pessoas (sindicalistas, vereadores, assessores 
e representantes de órgãos pablicos). 
Do encontro surgiram propostas e 
encaminhar1entos às instituições e aos 
trabalhadores em relação aos problemas 
enfrentados pelos reassentados na 
implementação de uma produção agrícola após 
as inundações de suas terras devido à 
construção da Barragem de Itaparica. 

~ · INIR/O POIJTICAS DE DESENVOLVIMENJn 
QEGIONAL DO Sl/BM[D/0 SÃO FRANasco 

011s:l8 e29.l/95-6Mi(P,A) PromOf.ào:PóiJS!ndira!Bf.oino 1 

. , 
.. -.• --------·- - -- -- . 
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"Nós que fizemos a reforma agrária, vamos fazer as políticas públicas do 
Brasil" (Eraldo Souza, coordenador do Pólo Sindical) 

A questão da autogestão foi um 
dos principais temas tratados 

durante o encontro. O Pólo atual
mente possui uma série de comis
sões que vêm trabalhando na viabi
lização do uso das terras conquista
das. Órgãos públicos também vêm 
desenvolvendo estudos por meio 
de consórcios. Os problemas en
frentados pelos trabalhadores para 
assumir os lotes dos reassentamen
tos estão relacionados ao alto custo 
e à complexidade técnica do mode
lo de irrigação utilizado, e à falta 
de infra-estrutura (segurança, saú
de, transporte, e educação) nas 
agrovilas. 

É necessário que a agricultura 
desenvolvida seja competitiva, 
preocupada não só com a produ
ção, mas também com a comercia
lização. 

Os reassentados vêm-se organi
zando cuidadosamente para que as 
vitórias até então conseguidas não 
se percam no meio de uma produ
ção que não seja suficiente para 
manter a irrigação. Os trabalhado
res, por meio do Pólo, vêm plane
jando o processo de autogestão in
tegrando-o ao desenvolvimento, à 
preservação do Vale e sem retirar a 
responsabilidade do Estado para 
com esse processo. 
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O Pólo trouxe uma novidade para 
o planejamento governamental na 
região: a introdução dos 
camponeses como demandantes 
de uma política pública 
relacionada aos efeitos da 
construção de barragens. A Cbesf 
nunca havia se preocupado muito 
com a população atingida. Na 
construção das barragens de 
Moxotó e Sobradinho, a 
experiência foi desastrosa para os 
trabalhadores rurais atingidos. 
Nesses dois casos, os 
trabalhadores rurais receberam 
indenizações irrisórias ou foram 
reassentados em áreas 
inadequadas à atividade agrícola e 
pecuária. 

O aprendizado adquirido com 
essas dolorosas experiênci as levou 
o Pólo a exigir, no caso dos 
atingidos pela Barragem de 
Itaparica, a formulação de uma 
política de reassentamento com 
irrigação para os produtores 
familiares. Essa conquista, inédita, 
está se concretizando nas 110 
agrovilas com lotes irrigados e 
áreas de sequeiro. 

Fonte: Aurélio Vianna e Lais 
Menezes, O Pólo Sindical e a luta dos 
atingidos pela Barragem de /taparica, 
KOINONIA/Pólo Sindical , (1994). 
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Lá 11a Serra da Canastra 
Lá de Minas 110s Gerais 
O Senhor olhou o seu povo 
E uma lágrima derramou 
Es e choro virou rio 
E São Francisco se chamou. 

Como disse o padre santo 
O sertão vai virar mar 
O mar vai virar sertão 
Tão matando o Velho Chico 
E o rio que gera vida 
Nunca pode morrer 

A barragem cerca as águas 
O veneno mata o chão 
Morre a planta no cerrado 
Chora a ave, morre o bicho 
O meu povo vai se embora 
Com saudade do sertão 

(Luis Flávio Cappio) 

Quando isso iniciou 
Muita gente duvidava 
E que as águas da barragem 
Lá em cima não chegava 
Desmanchar o que Deus fez 
Muitos não acreditavam 
(Fulgêncio Silva) 

Terra Irrigada para todos 

Na política neoliberal do gover
no federal a privatização das hidre
létricas do São Francisco é um dos 
próximos objetivos: "Privatizar as 
hidrelétricas é privatizar o rio". O 
que os trabalhadores rurais expul
sos de suas terras e reassentados 
em regiões que necessitam de altos 
investimentos em irrigação para 
produzirem reivindicam é que o 
desenvolvimento da região não 
seja apenas para as empresas que 
aproveitaram a energia gerada pe
las hidrelétricas, mas que seja tam
bém socialmente e economica
mente justa, além de ambiental
mente sustentável. 

Alexandre Brasil Fonseca é sociólogo e in
tegra a equipe de KOINONIA. Fotos do 
autor. 

Entidades civis, públicas, go
vernos estaduais, prefeituras e sin
dicatos se reuniram e formaram o 
Fórum de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco com o obje
tivo de se buscar o potencial da re
gião. Nele são pesquisadas opções 

-em prol do desenvolvimento: via
bilizar os projetos de irrigação; in
centivar a prática pesqueira; am
pliar o turismo para o sertão; favo
recer o funcionamento de peque
nas indústrias; e criar um Pólo 
Cultural. Estes são alguns dos 
exemplos de práticas que estão 
sendo propostas e desenvolvidas 
pelo Fórum na busca de geração de 
empregos e rendas. 

A região do Subméclio sofreu e 
ainda sofre com os profundos 
efeitos da construção e da 
operação das barragens no rio 
São Francisco. As margens do rio 
desapareceram, centenas de 
famílias ficaram desabrigadas, 
perdendo sua tradicional forma 
de produção. A perda de laços 
comunitários e práticas de vida e 
a desorganização da produção 
mostram como não se procurou 
conciliar o desenvolvimento com 
a melhoria das condições de vida 
da população local, conseqüência 
de políticas públicas que visavam 
geração de grandes volumes de 
energia e a implantação de 
projetos empresariais de irrigação. 

A situação implica em 
mudanças nas ações do Pólo 
diante desses novos desafios. 
Dessas exigências destacam-se a 
organização para produção e a 
comercialização, e a interferência 
na formulação de políticas 
públicas, objetivando torná-las 
social e ambientalmente 
adequadas. 
Fonte: Aurélio Vianna e Laís 
Menezes, O Pólo Sindical e a luta 
dos atingidos pela Barragem de 
Itaparica, KOINONIA/Pólo Sindical, 
(1994). 

O Velho Chico não pode morrer! 
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liJuBEM ALVES 

OS MAPAS 
Olhei de novo a tela do Vermeer. O nome diz 
quase nada: "Mulher lendo uma carta". De 
fato, para aqueles que só vêem o que os olhos 
vêem, é só isso que está lá. De pé, uma 
mulher grávida, de perfil, bata azul, lê uma 
carta. Os lábios estão entreabertos e o rosto 
iluminado por um sutilíssimo, quase 
imperceptível sorriso. Ao fundo um enorme 
mapa da Europa e da Costa da África, que 
toma toda a parede. 

As telas são como os sonhos. Nelas nada é 
acidental. Aquele mapa não está ali por 
acidente. O pintor ali o colocou por alguma 
razão. Na verdade, é a luz de sombra que 
ilumina a luz brilhante que ilumina a carta. 

O que diz o mapa? 
Não conheço nenhuma mulher que tenha 

permitido que um mapa de tal porte tomasse 
uma parede inteira da casa. Quadros, pratos e 
posters decoram muito mais. Mas aquele 
mapa não era só um mapa. Isso não está dito 
na tela. Há muitas coisas que os pintores não 
conseguem dizer. Coisas que eles só podem 
sugerir, na esperança de que o observador 
sensível veja o que não pode ser pintado. O 
essencial é invisível aos olhos. O que se vê 
nada é comparado ao que se imagina. 

Imaginei que aquele mapa havia sido um 
presente de amor. Mais precisamente: de um 
amor que se preparava para a partida. Pois 
não é isso que o quadro está dizendo -que o 
homem que ela ama é um marinheiro que está 
longe, muito longe de casa, num lugar 
indefinido daquele mar imenso? Sim, ele 
deveria partir no dia seguinte. Mas não 
queria partir. Precisava deixar com aquela 
mulher que ele amava um pedaço dele mesmo. 
E, de fato, assim fizera: ela estava grávida. 
Isto o pintor pode mostrar. No abr~o de amor 
ele dissera: "Fico dentro de você!" 

Mas isso não lhe bastava. Ele queria mais. 
Da distância, ele saberia sempre onde ela 
estava. Mas, e ela? Como saberia? Foi então 
que pensou no mapa. Comprou-o trouxe-o, 
Ah! Estranho presente aquele! Abriu o mapa e 
os dedos foram desenhando rotas, indicando 
portos, marcando tempos. Aqueles seriam os 
caminhos de sua ausência. Assim, quando ela 
sentisse saudades dele, seus dedos de mulher 
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grávida poderiam acariciar aquele mapa, 
como se ele fosse o corpo dele. São muitos os 
possíveis rituais eucarísticos: "Isto é o meu 
corpo". 

Feliz a nossa linguagem em que a palavra 
carta tem duplo sentido. Enquanto não 
chegasse a carta ela poderia se consolar com 
a carta. Quando a separação acontece, os 
espaços entre os amantes se tornam mapas. O 
pintor Wesley Duke Lee, faz alguns anos, fez 
um trabalho a que deu o nome de Cartografia 
Anímica: a alma é um mapa. Gostei da idéia. 
E imaginei que os primeiros mapas não foram 
feitos pelo interesse numa descrição científica 
e abstrata dos espaços. Os primeiros mapas 
devem ter sido instrumentos de amor: sinais 
numa casca de árvore indicando o lugar do 
encontro. Até hoje é assim: só que usamos 
endereços e números de telefone no lugar dos 
sinais numa casca de árvore. 

Os mapas, na sua condição mais profunda 
são os desenhos que fazemos sobre o espaço 
vazio para tornar a separação menos 

dolorosa. Quando minha mãe morreu -ela 
era uma velhinha de 93 anos de idade -, meu 
irmão me contou que ele lidava com a sua 
ausência imaginando-a caminhando pelos 
espaços siderais. 

Está dito também lá em O Pequeno 
Princípe. Chegara a hora dele voltar para o 
seu pequeno mundo. Afinal de contas, no seu 
asteróide, havia um carneiro e uma rosa, que 
o aguardavam. Mas o seu novo amigo sofria 
com a separação. Ele queria que o 
principezinho ficasse. Foi preciso que o 
pequeno princ{pe lhe explicasse: 

"As pessoas têm estrelas, que não são as 
mesmas. Para alguns, as estrelas são guias. 
Para outros, elas não passam de pequenas 
luzes. Para os sábios, elas são problemas a 
serem resolvidos. Mas todas essas estrelas são 
mudas. Tu, porém, terás estrelas como 
ninguém ... Quando olhares para o céu, de 
noite, porque habitarei uma delas, porque 
numa delas estarei rindo, então será como se 
todas as estrelas te rissem. E tu terás estrelas 

que sabem rir! Teus amigos ficarão 
espantados vendo-te sorrir enquanto olhas 
para o céu. E tu explicarás: 'Sim, as estrelas, 
elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão 
maluco ... ' 

Assim são meus mapas. Olho para vastos 
espaços. Identifico rios, montanhas, mares, 
cidades. Não me dizem coisa alguma. Não me 
produzem nenhum riso. Mas há uns poucos 
lugares que brilham como estrelas. São 
lugares onde moram pessoas que eu amei. Ou 
lugares onde eu fui feliz, vi a beleza, 
experimentei o amor. Cada um tem um mapa 
que é só seu. Imagino que, terminada a leitura 
da carta, a mulher voltou-se para o mapa e se 
p6s a sorrir enquanto as mãos iam deslizando 
pelos mares, continentes, cidades ... Alguém 
que a visse nesse estado de êxtase concluiria 
que ela havia enlouquecido. É compreensível: 
somente os amantes sabem que os mapas 
facilmente se transformam em corpo. Basta, 
para isso, que a despedida aconteça ... 
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O DESAFIO DAAIDS/SIDAÀS IGREJAS NO BRASIL 

A ESPERANÇA É A ÚLTIMA 
QUE MORRE 
Magali do Nascimento Cunha 

Distância era uma 
palavra até há bem pouco 
tempo usada pelas igrejas 
para definir sua posição 
em relação à Aids/Sida. 
Hoje a situação mudou. 
Tempo e Presença relata 
os resultados da Consulta 
sobre Aids e Igrejas 
promovida por 
KOJNONIA Presença 
Ecumênica e Serviço, que 
visou contribuir para a 
reflexão sobre os desafios 
impostos pela síndrome 

N enhuma festa para um debute 
ocorrido este ano no Brasil. 

Pelo contrário, muita preocupação 
com um aniversário de quinze 
anos que já deveria ter sido inter
rompido há tempos. A Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS/SIDA) completou quinze 
anos e traz consigo um quadro ter
rível de sofrimento e morte. Neste 
período o Brasil registrou oficial
mente (até março deste ano) 
66.380 casos de Aids/Sida, o que 
significa que 49 entre cada 100 mil 
habitantes já foram contaminados. 
Esta taxa em 1980 era de 3,4 para 
cada 100 mil habitantes. 

Não se pode mais dizer que 
existem os grupos de risco. O que 
primeiro foi uma doença de ho
mossexuais, passou a ser de usuá
rios de drogas e agora atinge cada 
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vez mais heteros ex"Uai , especial
mente mulheres e por con eqüên
cia criança . Toda a pes oa es
tão ujeita · a uma infecção com 
angue ou com secreções contanú

nada pelo víru HIV. 
A Aids/Sida chegou para ficar e 

as perspectivas são sombrias. O 
professor chefe do Departamento 
de Doenças Infecciosas e Parasitá
rias da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo dr. Vi
cente Amato Neto tem previsões 
pessimistas quanto ao controle da 
epidemia: se não houver educação 
e transformação até o ano 2000, 
espera-se pelo menos um caso em 
cada farm1ia . 

Um dado alarmante vem das 
análises sociais. A Aids/Sida vem 
se alastrando cada vez mais entre 
as camadas mais pobres da popu
lação, justamente aquelas que têm 
menos acesso à educação e aos re
cursos de prevenção, o que toma o 
quadro ainda mais dramático. 

AIDS/SIDA E IGREJAS 
Até há bem pouco tempo, as igre
jas cristãs procuravam manter uma 
posição de relativa distância da 
questão da Aids/Sida. Muito devi
do à interpretação de que a doença 
atingia pessoas já condenadas por 
suas práticas sexuais ilícitas e o 
que ocorria era conseqüência do 
pecado, uma condenação de Deus. 
A prática era, no máximo, um cha
mado à conversão e ao perdão de 
Deus no momento próximo à morte. 

Distância agora é uma atitude 
que não mais corresponde à reali
dade. As igrejas cristãs vêem-se 

confrontadas com os duros desa
fios impo tos pela síndrome que já 
não e colhe alvos ou grupos de ris
co, e como agora, como epidenúa se 
faz pre ente em familias, chegando 
daí aos bancos das igrejas. 

Como enfrentar pastoralmente 
essa questão? Como acompanhar 
os membros de igrejas e lideran
ças hoje infectados pela síndro
me? Como prestar solidariedade 
aos portadores do vírus, doentes 
ou não, que sofrem os mais varia
dos preconceitos e em cuja vida já 
não há mais esperança? 

Estas e outras questões relati
vas aos desafios da Aids/Sida para 
as igrejas cristãs têm sido objeto 
de preocupação de KOINONIA 
Presença Ecumênica e Serviço , 
que, com vistas à prestação de ser
viços às igrejas e ao movimento 
ecumênico no Brasil, promoveu a 
primeira Consulta "Aids e Igrejas" 
(São Paulo, 10 e 11 de novembro). 

Participaram do evento repre
sentantes oficiais das igrejas: Ca
tólica Romana, Comunidade de 
Jesus, Episcopal Anglicana, Evan
gélica de Confissão Luterana, Me
todista, Metodista Livre, Presbite
riana do Brasil, Presbiteriana In
dependente, Presbiteriana Unida. 
O Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (Conic) e o Conselho Lati
no-Americano de Igrejas (Clai) 
estiveram oficialmente repre
sentados . Também participaram 
da consulta observadores repre
sentantes de entidades de apoio a 
portadores do vírus HIV vincula
das a igrejas, o diretor do Instituto 
de Saúde da Secretaria de Saúde 

do Estado de São Paulo, prof. dr. 
José da Rocha Carvalheiro e o pes
quisador científico do Instituto de 
Saúde, Alexandre Granjeiro, cola
borador do Centro de Referência e 
Treinamento de Aids/Sida, do Es
tado de São Paulo. 

O QUE TEM SIDO FEITO? 
A cotidianidade dos salmos foi 
base para o estudo bíblico que ali
mentou as reflexões da consulta, 
sob a coordenação do biblista 
presbiteriano integrante de KOI
NONIA José Adriano Filho. Com 
os salmos de lamentação indivi
dual (22 e 88) os participantes pu
deram reafirmar a fé num Deus Mi
sericordioso e Solidário, que ama as 
pessoas e as resgata de suas doen
ças, dando-lhes dignidade. 

A partir desta prenússa, as igre
jas puderam partilhar depoimentos 
de como têm respondido aos desa
fios da Aids/Sida nos dias de hoje. 
Um ponto comum foi descoberto 
em todos os depoimentos: as lide
ranças das igrejas revelam preocu
pação com o avanço da epidemia, 
mas não existem linhas de ação 
oficiais para o enfrentamento do 
problema, especialmente quando 
ocorre dentro das comunidades. 
Quase todas as igrejas relataram a 
existência de iniciativas isoladas 
de pessoas, grupos de apoio ou tra
balhos de capelania hospitalar, que 
realizam atividades importantes, 
mas carecem de uma articulação 
para fortalecimento, ampliação e 
aperfeiçoamento. 

Um dos maiores desafios apre
sentados pelas igrejas reside no as
pecto educativo. Foi consenso en
tre os participantes da consulta a 
pouca eficácia das campanhas de 
massa produzidas pelo governo fe
deral, por não provocarem mudan
ça de atitudes. As igrejas têm ne
cessidade de informação sobre a 
Aids/Sida para que possam come
çar a romper com os preconceitos 
contra portadores e adotar uma ati
tude mais solidária, não punitiva. 

"É PRECISO CAIR NA REAL" 
Uma reflexão apresentada pela 
historiadora e pesquisadora do 
Instituto de Saúde do Estado de 
São Paulo Yara Monteiro, que é 
membro da Congregação Cristã do 
Brasil e integrante de KOINO
NIA, desafiou os participantes a 
não pensarem na ação pastoral de 
forma romântica pois "há muitas 

tões com base na sua experiência 
de trabalho entre portadores de 
HIV pertencentes a igrejas, os 
quais procuram o Hospital Emílio 
Ribas em São Paulo. São homos
sexuais, mulheres casadas, ho
mens casados, jovens solteiros, 
mães de crianças contaminadas, 
senhoras mães de jovens contami
nados, lideranças religiosas: pes-

Participantes celebram a esperança pela vida 

perguntas que ainda não foram fei
tas, que precisam de respostas ur
gentes pois o sofrimento está nas 
esquinas". 

Para Yara Monteiro a maior di
ficuldade ainda se encontra no pre
conceito pois "não podemos exigir 
das pessoas posturas que elas não 
conseguem ter com base na nossa 
sociedade latino-americana, com 
herança cultural ibérica, católica, 
tridentina. Não é fácil. E a igreja 
faz parte da s~ciedade, é vulnerá
vel à sociedade, por mais que haja 
um imaginário de que há um muro 
que separa a igreja do 'mundo'. 
Mas é só imaginário porque no 
fundo todas as influências cultu
rais, sociais, estão presentes na 
igreja". 

Yara Monteiro levantou ques-

soas que podem encontrar certo 
apoio no serviço social, mas que 
carecem de acompanhamento pas
toral, para o qual as igrejas não 
possuem o preparo adequado. 

CONSTATAÇÓES,DEMANDAS 
E PRIORIDADES 
Como contribuição, os participan
tes sistematizaram as reflexões de 
duas formas: a apresentação de 
questões e demandas que se apre
sentam às igrejas e as prioridades 
para o estabelecimento de políti
cas de ação . 

Constatações e demandas 
• Destacou-se o valor da ação ecu
mênica dentro e fora das igrejas 
para sensibilização e denúncia. 
• As igrejas têm certa preocupa-
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ção com o problema, mas não têm 
políticas de ação. O que existe de 
concreto são iniciativas isoladas. 
Daí a necessidade de sensibiliza
ção das lideranças para que haja 
ações oficiais articuladas. 
• O pano de fundo da questão da 
Aids/Sida é o resgate da cidadania 
e a participação. 
• Há necessidade de produção de 

A síndrome no planeta 

lideranças clérigas e leigas porta
doras do vírus; 
não-cristãos; 
aconselhamento de ca ai . 
•Necessita-sede ações e pecífica 
com mulheres e crianças. 
• Capelanias: Como trabalhar ecu
menicamente com pacientes, res
peitando a origem religio a dele , 
dialogando com ministro para 

PORCENTAGEM DE CASOS DE PESSOAS DOENTES COM AIDS DE 1970 ATÉ 1995 (ADULTOS E CRIANÇAS) 

Registrados 1.169.811 Estimados 4.500.000 

·Exchi ndo os EUA 

Fonte: O Globo, 1/9/95. Informações da Organização Mundial da Saúde 

material educativo para as igrejas, 
de conhecimento bíblico-teológico 
que aponte os limites e entraves de 
uma interpretação mágica do Evan
gelho, e a ênfase no Deus Miseri
cordioso e não no deus vingativo. 
• Precisa-se de formação específica 
para lideranças clérigas e leigas. 
• É necessário dar prioridade ao 
trabalho educativo com pequenos 
grupos multiplicadores. 
• Preconceito x pastoral: Capacitar 
as igrejas para conviverem com "o 
diferente" e romperem preconcei
tos. 
• Buscar metodologias a fim de 
sensibilizar as igrejas para os dife
rentes níveis de atuação com: 
portadores de HIV recém-conver
tidos ao Evangelho; 
membros das igrejas portadores e 
suas farrn1ias; 
famílias das igrejas que possuem 
membros portadores; 
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promover orientação no trato com 
pacientes. 
• É importante incluir na reflexão 
sobre a Aids/Sida: a saúde integral 
do corpo, a sexualidade, o desejo, o 
afeto, a liturgia como terapia. 
• Realizar/promover pontes entre 
as igrejas e os serviços de apoio 
existentes. 

PRIORIDADES 
• Sensibilização das igrejas: Este é 
o trabalho inicial para posterior
mente se promover a formação de 
agentes de pastoral. Deve ser rea
lizada em três níveis: lideranças 
nacionais, lideranças intermediá
rias, lideranças das comunidades 
locais. Como ponto de partida: (a) 
repetir a experiência da Consulta 
com líderes das igrejas (presiden
tes, bispos, secretários-gerais); (b) 
valorizar simples iniciativas de so
lidariedade de comunidades locais 

como grupos de oração ou arte a
nato a fim de levantar fundos para 
ca a de apoio, para, num egundo 
momento, poderem atuar de outra 
fonna. 
• Fonnação: (a) Preparar um gru
po ecumênico de reflexão sobre a 
que tão Aids/Sida e Igrejas; (b) 
u ar encontros de padres/pastores 
e/ou concílios, assembléias das 
igreja para formação na área; (c) 
promover formação específica 
para aconselhamento/conscienti
zação de casais; ( d) proporcionar 
cur o especiais em seminários 
teológicos para futuros pastores e 
lideranças leigas. 
• Publicação de material: Pro d u
ção de uma cartilha para as igrejas 
com metodologias, técnicas de 
abordagem, temas para a comuni
dade, referências e endereços de 
entidades de apoio a portadores de 
HIV. 
• Envidar esforços para a criação 
de uma rede de pessoas de igrejas 
que desenvolvem ações na área 
(profissionais, como, médicos, as
sistentes sociais, sociólogos, en
fermeiros, educadores e agentes 
de pastoral voluntários). Essa rede 
poderia contribuir para a produção 
de material, sensibilização e for
mação e também como apoio para 
os próprios profissionais e volun
tários como espaço para partilha, 
terapia, etc. 
• Sugestão às igrejas nacionais e 
locais: que criem uma comissão 
de saúde, para refletirem e atua
rem nas questões da saúde inte
gral. 
• As igrejas devem valorizar mais o 
dia 111 de dezembro (Dia Mundial de 
Combate à Aids/Sida) e o 311 Do
mingo de Maio (Vigília de Apoio e 
Solidariedade aos Portadores de 
HIV). 

Magali do Nascimento Cunha é jornalis
ta metodista e integra a equipe de KOI
NONIA Presença Ecumênica e Serviço. 

mÍBLIAHOJE 

RESSURREIÇÃO E EXCLUSÃO ... 
DO CORPO 

Paulo Roberto Garcia 

Cada corpo é o centro do mundo. 
Quaisquer que sejam as realidades 
que me atinjam, nada sei sobre elas, 
em si mesmas. Só as conheço como 
reverberações do meu corpo. Os 
limites do meu corpo denotam os 
limites do meu mundo. (Rubem 
Alves) 

e orno seres humanos temos no 
nosso corpo o sinal de nossa 

humanidade. E nele que sentimos 
amor, ódio, paixão, medo, frio, 
fome, satisfação ... O corpo é nosso 
maior legado. Contudo, desenvol
vemos uma cultura de negação do 
corpo em nossas formulações teó
ricas. 

Uma das técnicas de negação 
do corpo é a transformação do ser 
em coletivo ou classificá-lo em 
quantificação numérica. Com isso, 
perde-se a dimensão de que, por de
trás do percentual (quantificação) 
de marginalizados, oprimidos, ex
cluídos (coletivos), existem corpos 
que sofrem. São pessoas - carne, 
osso, sonhos, desejos - que vivem 
à margem da vida. 

Imagens. Duas imagens somam
se aqui. Evocam o sentido que o 
corpo tem assumido em nossa so
ciedade. A primeira vem dos cru
zamentos das grandes avenidas. 
Crianças pedem esmolas e o que 
vemos nos olhos dos motoristas e 
passageiros é medo. Vidros fecha
dos, olhares desconfiados. Uma 
criança já não desperta mais ternu
ra. Desperta medo e ódio. O ideal 
é fechar o vidro, evitar parar no 
cruzamento, evitar olhar, ver, per
ceber esse pequeno e maltrapilho 

corpo que se posta à 
porta do carro. A se
gunda vem ainda das 
grandes avenidas. Em 
uma delas um corpo 
jaz inerte. Coberto 
de jornal ele se toma a 
notícia para uma multi
dão que está à sua vol
ta. Carros param e pes
soas saem para olhar, 
para ver e, quem sabe, 
condoer-se. É a inver
são máxima. Um corpo 
só recebe atenção 
quando não tem vida. 
Nesse momento vale a 
pena gastar um pouco 
do tempo e do senti
mento em favor daque
le corpo inerte. 

Diante dessa situação cruel de 
desumanização do ser (vivente), 
vamos ao relato bíblico buscando 
valorizar esse elemento funda
mental da existência: o corpo. 
Para .isso, devemos enfrentar um 
duplo desafio: Olhar para o corpo 
que aparece na teologia paulina 
( sendo que as nossas comunidades 
usam muito a teologia paulina 
para negar o corpo); e meditar em 
um versículo bíblico que é base 
para afirmar que o cristão não 
deve misturar-se com política (Fi
lipenses 3. 20-21 - Cidadania 
Celestial). 

Humilhação. O corpo é um tema 
caro à teologia paulina. Contudo, 
quando Paulo aborda o tema, o faz 
a partir de seu próprio corpo. 
Diante disso, nos confrontamos 
com uma situação-limite, que é a 

de reconhecer que o corpo que em
basa a teologia paulina - o pró
prio corpo de Paulo - é um "cor
po humilhado". É um corpo enfer
mo e que podia causar desprezo 
(Gálatas 4.13-14); é também um 
corpo que enfrentou perseguição, 
prisão, açoites e privações (1 Tes
salonicenses 2.2; Filipenses 1.12-
14; 2 Coríntios 4.7-12). 

É a partir da humilhação terrena 
- a doença, a perseguição, a emi
nência da morte, a fome, o aban
dono - que Paulo faz teologia. 
Uma teologia que crê na ressurrei
ção/valorização do corpo. É nesse 
contexto que devemos abordar o 
tema de Filipenses: 

Mas a nossa cidade está nos 
céus, de onde também esperamos 
ansiosamente como Salvador o 
Senhor Jesus Cristo, que transfi
gurará o nosso corpo humilhado, 
conformando-o ao seu corpo glo-
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rioso, pela força que lhe dá poder 
de submeter a si todas as coisas. 
(Bíblia de Jerusalém) 

A comunidade cristã em Filipos 
era pobre. Embora muitos procu
rem ver, por exemplo, no texto de 
Atos a respeito de Lídia um sinal 
de que a igreja começou em casa 
de uma rica mercadora, temos al
guns estudos que apontam exata
mente o contrário. Lídia era parte 
de uma comunidade trabalhadora 
que se ocupava de um trabalho 
considerado "sujo". (Veja o traba
lho de Ivoni Reimer na Revista de 
Interpretação Bíblica - Ribla -
número 4, Ed. Vozes.) 

Cidadania. A própria cidade vivia 
essa situação. Pobreza e riqueza 
conviviam lado a lado. Nessa cida
de, em especial, o ideal de riqueza 
estava atrelado à cidadania roma
na. Uma parte da elite da cidade 
era formada por militares aposen
tados que, entre outros prêmios, 
possuíam a cidadania romana. 

Por isso, a busca pela cidada
nia, e o conseqüente enriqueci
mento, eram uma tentação que pai
rava sobre os habitantes, entre 
eles, a comunidade cristã. 

Diante disso, a carta de Paulo 
traz elementos de contestação a 
esse tipo de esperança. Ela já apre
senta em seu início uma poesia 
que mostra caminhos diferentes 
entre o poder romano e o poder de 
Cristo. Paulo (Filipenses 2.6-11) 
mostra que o caminho que Jesus 
trilha para receber o nome de "Se
nhor'' é o caminho do esvaziamen
to, da humildade e da obediência, 
muito diferente dos poderes da 
época. Esses buscavam na força 
estabelecer seu senhorio. 

Assim, a cidadania resultante 
desse tipo de poder - o poder da 
força - só poderia ser uma cida
dania que produzia corpos mutila
dos, perseguidos, humilhados. 
Paulo havia sentido isso em sua 
própria carne. Aspirar a uma cida
dania construída sobre corpos hu-
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milhados era fugir dos princípios 
de Deus. 

Paulo, então, conclama a comu
nidade a assumir/aspirar a uma ci
dadania que tinha, como uma de 
suas características, transfigurar o 
nosso corpo humilhado, confor
mando-o ao seu corpo glorioso. 

Porto errado. Se o texto foi usado 
para promover a alienação dos 
cristãos i so ocorreu porque en
trou- e pela porta errada. As im, a 
chamada "Cidadania Celestial" 
não é de modo algum, a negação 
da vida terrena ou um convite à 
alienação. Antes, é a confrontação 
com os esquemas que produzem 
corpos humilhados, excluídos. 
Conclamar os cristãos a serem pe
regrinos nesta terra, herdeiros de 
outra pátria, é proclamar a incon
formidade de acampar nesse siste
ma, desumanizando-se. 

Por essa postura, o texto volta a 
ser, nos dias de hoje, pauta para 
nossas reflexões. Não mais como 
um texto-problema (tomado alie
nante por uma abordagem que 
abriu o texto com uma .;have erra
da), mas como uma exortação ao 
enfrentamento de sistemas que 
produzem corpos sofredores, sem 
direitos, sem vez, sem voz, sem 
corpo. 

A concretização desse desafio, 
contudo, se dá na superação de um 
novo coletivo que ameaça se im
por e que pode, uma vez mais, de
sumanizar os seres humanos. Esse 
novo coletivo é o próprio "corpo". 
Falar em corpos como sinônimo 
de oprimido, espoliado, se trans
forma em uma nova barreira para 
não enxergar a concretude desses 
corpos. Quando Paulo fala de cor
po humilhado, ele fala de um cor
po que conhece - o seu. Esse cor
po interage com outros corpos, aos 
quais ele chama de "amados". 

Amor solidário. Essa ação de in
teração/solidariedade de corpos é 
patente nos capítulos 3 e 4 da Car-

ta aos Filipenses. Se, por um lado, 
Paulo aponta os que buscam a des
truição, atender "ao ventre" e ter 
" eus pensamentos no que está so
bre a' terra" (3.17-18) - que são 
aqueles que "acamparam" no sis
tema produtor de corpos humilha
dos-, por outro lado, aponta uma 
comunidade que exerce a solida
riedade, que participa de sua afli
ção, que, mesmo em sua pobreza, 
supre as suas necessidades ( 4.1-
20). 

A prática do amor solidário, 
que se manifesta na relação, no 
encontro de corpos "humilhados", 
é a característica dessa fé peregri
na, que no inconformismo com o 
sistema excludente, vive a cidada
nia da estrada, na prática do amor 
solidário. 

Incorporar, em nossa ·reflexão 
teológica, o tema exclusão é acei
tar um convite à peregrinação. Pe
regrinar por uma terra estranha, 
tendo como princípio o amor. 
Amor concreto, por pessoas, por 
corpos verdadeiros. É amar a valo
rização da vida, vivendo como an
darilho que, como nas palavras de 
Hesse, dividem seu amor com 
tudo que está à volta. 

"Nós, os peregrinos, já estamos 
acostumados a acalentar amores 
impossíveis por serem impossí
veis, e aquele amor que deveria 
pertencer a uma mulher facilmen
te dividimos entre a aldeia e a 
montanha, o lago e o precipício, as 
crianças pelo caminho, o mendigo 
na ponte, o gado no pasto, o pássa
ro e a borboleta. Nós separamos o 
amor da matéria amada, o amor 
em si nos satisfaz da mesma forma 
como não buscamos no caminhar 
a meta, senão só o próprio prazer 
do caminhar, de estar a caminho." 
(Hermann Hesse, Caminhada.) 

Paulo Roberto Garcia é pastor metodis
ta, biblista e colabora com KOINONIA 
Presença Ecumênica e Serviço. 

, 
CONVIVIO NA DIFERENÇA 
Ruth Maria Fonini Monserrat 

A TEMÁTICA INDÍGENA NA ESCOLA: 
NOVOS SUBSÍDIOS PARA 
PROFESSORES DE 1º E 2º GRAUS 
Aracy Lopes da Silva e Luiz Donisete 
Benzi Grupioni (orgs.) 
MEC/MARI/UNESCO, Brasília, 1995 
575 págs. 

V irou lugar comum se dizer que 
hoje no Brasil são faladas mais 

ou menos 170 línguas indígenas, 
por mais ou menos 200 povos que 
formam uma população minoritá
ria de mais ou menos 270 mil pes
soas. Cifras corretas? Mais ou me
nos. Para uma grande parcela da 
população brasileira, os índios 
com pouco contato vivem nus na 
mata, moram em ocas ou tabas, 
cultuam J aci e Tupã, falam o tupi e 
aqueles com mais contato estão 
aculturados, perdendo suas línguas 
e tradições. Dados corretos? Mais 
ou menos. 

Há muita desinformação e pre
conceito nas manchetes veiculadas 
pelos meios de comunicação e nos 
livros didáticos utilizados em nos
sas escolas. Visando reverter este 
quadro e disseminar conhecimen
tos, que ainda são parciais e frag
mentados, sobre as sociedades in
dígenas no-Brasil, foi lançado pelo 
Mari - Grupo de Educação Indíge
na da USP o livro A temática indí
gena na Escola, destinado a pro
fessores de 12 e 22 graus e a seus 
alunos. 

O maior mérito da publicação é 
o de ter reunido num só volume 20 
trabalhos de 22 especialistas, que 
abordam, de forma competente e 
acessível, ampla gama de temas re
lativos aos povos indígenas que vi
vem no Brasil. O livro está dividi
do em quatro partes. 

A primeira parte, com o título 

geral "As sociedades indígenas no 
cenário político-jurídico brasileiro 
e internacional" engloba os seis 
primeiros capítulos, ocupando-se 
com a sociodiversidade nativa bra
sileira, o indigenismo, os direitos 
indígenas, o impacto da conserva
ção da biodiversidade sobre esses 
povos, o futuro da questão indíge
na e os movimentos de professores 
indígenas na Amazônia. 

Na segunda parte, "As socieda
des indígenas na história, na cultu
ra e na literatura brasileira" ocupa 
os capítulos de 7 a 10, apresentam
se estudos sobre arqueologia e his
tória indígena no Brasil antes de 
Cabral, a contribuição dos povos 
indígenas à cultura brasileira, o de
safio da história indígena no Brasil 
e o indianismo na literatura. 

"Sociedades, línguas e culturas 
indígenas no Brasil" é como se in
titula a terceira parte. Abrange os 
capítulos de 11 a 15, enfocando, 
além dos temas apontados no títu
lo, as interrelações (mito, razão, 
história e sociedade), e a relação 
entre economia de subsistência e 
projetos de desenvolvimento eco
nômico em áreas indígenas. 

A última parte, "Recursos didá
ticos para professores" propõe, nos 
capítulos 16,17,18, uma série de 
reflexões sobre a abordagem da di
versidade cultural na Antropolo
gia; os dois últimos capítulos - 19 
e 20 - fornecem precioso material 
informativo quanto a livros didáti
cos e fontes de informações sobre 
as sociedades indíg"enas no Brasil, 
bem como estratégias pedagógicas 
para o tratamento da temática indí
gena em sala de aula. 

Cada capítulo oferece seleção 
cuidadosa da bibliografia pertinen
te. O livro contém cerca de 200 fo-

tos, muitas delas reunidas em gru
pos de 5 a 14 elementos, formando 
ensaios fotográficos sobre um 
mesmo tema ou povo indígena. In
cluem-se ainda no trabalho, distri
buídos ao longo do volume, 23 bo
xes escritos por outros autores, que 
especificam ou aprofundam ques
tões presentes nos textos, comple
mentando-os. 

Na "Introdução" os organizado
res salientam que, embora os vá
rios capítulos apresentam certa au
tonomia e possam ser "lidos e con
sultados independentemente uns 
dos outros", existe "um fio condu
tor, que articula as diferentes con
tribuições em tomo de uma proble
mática central ... o convívio na dife
rença: a afirmação da possibilidade 
f! a análise das condições necessárias 
para o convívio construtivo entre 
segmentos diferenciados da popula
ção brasileira, visto como processo 
marcado pelo conhecimento mútuo, 
pela aceitação das diferenças, pelo 
diálogo" (pág.15). 

Trabalho de fôlego, trabalho de 
muito trabalho, por parte de todos 
os participantes - autores de tex
tos, de boxes, de fotos e de ilustra
ções -, o livro não seria possível 
sem o fôlego e o trabalho em dobro 
de incansáveis organizadores. Espe
ra-se, agora, que o fruto de todo esse 
esforço seja efetivamente consul
tado, discutido, criticado e enrique
cido pelos professores e alunos bra
sileiros aos quais é dedicado. 

Ruth Maria Fonini Monserrat é profes
sora de Lingüística da UFRJ. 
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Caderno 4 

reco~eçar 



Neste quarto caderno do Projeto 
Recomeçar estudaremos Relações 
Sociais e Trabalho no Brasil. 

Começamos com a escravidão, 
passamos pela Abolição, a vinda dos 
primeiros migrantes, até os dias atuais, 
quando as soluções coletivas, na forma 
de cooperativas e de trabalho conjunto 
parecem ser o caminho para os 
trabalhadores. Parecem, porque o 
conceito que engloba essas iniciativas -
a Economia Solidária - ainda não está 
muito claro para estudiosos do assunto e 
para os próprios trabalhadores, que são 
os principais interessados no tema. 

No final do caderno, os alunos 
abordarão a linguagem dos gráficos, com 
ênfase na evolução do Salário Mínimo e 
suas implicações para os trabalhadores. 
Pode parecer que o tema não tem relação 
com o conjunto do material. Mas esse é 
um assunto que, além de importante, é 
muito atual. Todo mundo sabe das 
discussões recentes sobre o aumento do 
Salário Mínimo. Esta é uma boa 
oportunidade para se discutir a quem 
interessa mantê-lo baixo - um dos mais 
baixos do Mercosul, só para dar um 
exemplo - e porque os trabalhadores 
devem saber o que ele representa. 

Bom trabalho a todos! 



As Duas Flores 

São duas flores unidas 
São duas rosas nascidas 

Talvez do mesmo arrebol, 
Vivendo, no mesmo galho, 

Da mesma gota de orvalho, 
Do mesmo raio de sol. 

Unidas, bem como as penas 
das duas asas pequenas 

De um passarinho do céu ... 
Como um casal de rolinhas, 
Como a tribo de andorinhas 

Da tarde no frouxo véu. 

Unidas, bem como os prantos, 
Que em parelha descem tantos 

Das profundezas do olhar ... 
Como o suspiro e o desgosto, 
Como as covinhas do rosto, 
Como as estrelas do mar. 

Castro Alves, março de 1870 
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AS RELACOES 
SOCIAIS 1: DE 
TRABALHO NO 
SISTEMA 
ESCRAVOCRATA 
BRASILEIRO 

Cândido Portinari (Café) 



Agora que já estudamos como encontra-se 
estruturado o mercado de trabalho e algumas de suas 
dimensões, vamos dar um mergulho no tempo e 
buscar na históiria alguns elementos que 
caracterizaram a sociedade brasileira. 

Vamos começar realizando uma atividade que nos 
ajude a refletir sobre a história da nossa familia, 
que é também a nossa história. 

aTiViDaDeS 

Você terá, a partir de agora, dois dias para 
refletir e pesquisar na sua fa,míliR. ou na familia de 
amigos alguns elementos (trabalho, religião, cultura 
etc.) que caracterizaram a sociedade na época de 
seus avós ou bisavós. Esses elementos podem ser 
organizados em uma linha do tempo. Escolha um 
desses elementos e realize uma pesquisa mais 
aprofundada sobre sua importância naquela 
sociedade. 

Com o trabalho de pesquisa anterior, conseguimos 
resgatar e estudar alguns elementos que marcaram 
a sociedade no começo deste século. Através de 
trabalho de pesquisa podemos também resgatar e 
estudar outros temas, como, por exemplo, qual era 
a relação entre trabalhadores e patrões nos primeiros 
séculos da História do Brasil. 



-ESCRAVIDAO: um grande 
negócio para a Europa 

Entre os séculos XV e XIX, a escravidão de negros 
africanos se constituiu em um negócio muito 
lucrativo, por dois motivos; primeiro porque o negro 
africano era considerado uma mercadoria; segundo, 
porque trabalhava sem direito a salário, isto é, todo 
o resultado do seu trabalho significava 
enriquecimento para o seu dono. Isso mesmo, 
"dono". Será que é possível alguém ser dono de outro 
alguém? 

A cor do homem 

Mas como pode um homem 
escravizar outro homem? 
O homem negro não é melhor 
que o homem branco, nem pior 
a pele branca não é pior 
que a vermelha, nem melhor 
a pele negra, branca, vermelha, amarela 
é apenas a roupa que veste um homem 
- animal nascido do amor 
criado para pensar, sonhar e fazer 
outros homens 
com amor. 

(MmroN NASCIMENTO E FERNANDO BRANT) 

. Naquela época, a Igreja Católica, os governos, os 
latifundiários e todos que viviam da exploração do 
trabalho escravo "inventaram" algumas idéias para 
justificar a escravidão. Entre elas, podemos citar: 
para os africanos a escravidão era uma situação 
melhor, pois saíam da selvageria (África) para viver 
na civilização ( cultura européia); a escravidão era 
útil, pois permitia aos escravos conhecer a 
"verdadeira" fé, o cristianismo; outra idéia ia mais 
longe e buscava na ciência o seu argumento, dizendo 
que "cientificamente" os negros eram menos 
inteligentes, por isso, serviam somente para o 
trabalho pesado. 

ESCRAVOS: as mãos e os pés 
do senhor de engenho 

No Brasil, colônia de Portugal, uma vida amarga 
esperava esses homens e mulheres, arrancados de 
sua terra de origem: trabalho de sol a sol nas grandes 
fazendas de açúcar. Tanto esforço, que um africano 
aqui chegado durava, em média, de sete a dez anos. 
Desembarcar no Brasil já era prova de muita 
resistência, pois quase a metade deles pereciam 
durante a viagem nos tumbeiros - navios negreiros. 

Hoje ... o porão negro, fundo, 
infecto, apertado, imundo, 
Tendo a peste por jaguar ... 
E sono sempre cortado 
Pelo arranco de um finado, 
E o baque de um corpo no mar ... 

(llAsTRoALVEs) 

Victor Frond, 1858 -
A Rala da Mandioca/ 
pesagem e 
encaixotamento de 
açúcar/Negras 
costurando 



Nas fazendas era costume os escravos receberem 
um dia de "folga" , que era utilizado para trabalhar 
nas suas próprias roças , geralmente de mandioca, 
para produzir seus alimentos. 

Em troca do seu trabalho, os escravos recebiam 
três "pês": pau, pano e pão. E reagiam a tantos 
tormentos suicidando-se, evitando a reprodução, 
assassinando feitores , capitães -do -mato e 
proprietários. Em seus cultos, os escravos resistiam, 
simbolicamente , à dominação. A umbanda e o 
candomblé eram, e ainda são, rituais de liberdade, 
protesto, reação à opressão do deus imposto pelo 
cristianismo europeu. Rezar, batucar, dançar e 
cantar eram maneiras de saudar seus orixás ( deuses 
africanos) e de acreditar na libertação da escravidão. 
A resistência acontecia também no real - na fuga 
das fazendas e na formação de quilombos , aldeias de 
negros foragidos , que tentavam reconstituir nas 
matas brasileiras seus valores , seus costumes, sua 
vida africana. Cada quilombo era uma ''.Angola janga", 
isto é, uma pequena Angola, onde também viviam 
brancos pobres e índios. 

Nesse tipo de sociedade não há espaço para a 
cordialidade espontânea. A violência é que permeia 
todas as relações e se explicita na própria forma pela 
qual os senhores extraem a força de trabalho dos 
seus escravos. Por isso, a violência é institucional e 
permanente. 
(Alencar, Francisco, História da Sociedade Brasileira, e Pinsky, Jaime. Escravidão no 
Brasil, 1988) 

Não há indícios de relações escravistas de produção 
nas sociedades indígenas. Os casos esporádicos de 
cativos feitos após lutas entre tribos não afetavam a 
estrutura econômica nem as relações de produção 
do grupo vencedor. 
(Pinsky, Jaime. Escravidão no Brasil, 1988) 

A idéia do trabalho escravo no Brasil veio junto 
com os portugueses no século XV e durou até o final 
do século XIX. 

Vejamos por quanto tempo o Brasil praticou a 
escravidão na forma oficial, isto é, reconhecida por 
lei: 

• Ano da Abolição 1888 
• Início do trabalho escravo no Brasil 1530 
• Duração da escravidão no Brasil 

vAmOs ReFIEtlr 

O que é liberdade? 

Em 7 de setembro de 1822 o Brasil se declarou 
um país independente, mas praticava a escravidão. 

Liberdade de quem? Liberdade para quem? 

Ser livre 

Um povo livre vive num país livre 
na cidade livre, na rua livre 
na casa livre 
Colônia e escravidão 
caminham na mesma direção 
Quem declara independência 
e não declara abolição 
vai ver não é livre nada 
apenas mudou de patrão 
A liberdade da Nação 
é a soma das liberdades 
de cada cidadão. 



mundo do 
As mudanças no 

trabalho no Brasil 
na século XIX 

Um elemento marcante da sociedade brasileira até 
o século XIX foi a utilização da mão-de-obra escrava. 
Felizmente, nem todos concordavam com a idéia de 
que certos homens tivessem o direito de ser donos 
de outros homens, que homens fossem 
transformados em instrumento de trabalho ou em 
mercadoria, gerando riquezas para outros homens. 

Agora vamos estudar o processo que gerou a 
abolição da escravatura e o início do trabalho 
assalariado no Brasil. 

Em 1878, tomou corpo o movimento abolicionista. 
Joaquim N abuco, seu líder, no livro O Abolicionismo, 
apresentava as idéias contrárias à escravidão. 

''A escravidão impede a imigração, desonra o 
trabalho manual, retarda a aparição das indústrias, 
afasta as máquinas, excita o ódio entre as classes e 
produz uma aparência ilusória de ordem, bem-estar 
e riqueza, a qual encobre os abismos da anarquia 
moral, de miséria e destruição, que de Norte a Sul 
mar geiam todo o nosso futuro." 

Leia com atenção o texto da profª Laura Maciel e 
destaque algumas idéias para discutir com seus 
colegas: 

Movimento abolicionista 

"Na década de 1880, os principais países do 
Ocidente já haviam abolido a escravidão: França 
(1793), Inglaterra (1807), Espanha e Portugal 
(1858) e Estados Unidos (1865); portanto, a 
esc~avidão con~inuava apenas no Brasil e em regiões 
da Africa e da Asia. 

Os jornais abolicionistas brasileiros, desde meados 
do século XIX, procuravam associar a escravidão a 
idéias de vergonha, atraso e injustiça. Tentavam 
mostrar que os países mais ricos e poderosos da 
Europa e da América, onde a indústria e o progresso 
cresciam, já não tinham escravos e o trabalho 
assalariado fazia a economia prosperar; de outro 
lado, recorriam aos princípios de que "todos os 
homens têm direito à liberdade" e de que "todos os 
homens são iguais perante a lei" defendidos na 
França, desde 1 793, com a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão" e nos Estados Unidos. 

Em muitas cidades brasileiras surgiram 
movimentos pela abolição da escravidão; comícios e 
manifestações de abolicionistas aconteciam em ruas 
e praças. Nas assembléias, deputados e senadores 
faziam discursos contra e a favor da abolição. 
Algumas províncias, como o Ceará e o Amazonas, 
libertaram seus escravos já em 1884. Fugas em massa 
de escravos desmoralizavam os senhores e o governo. 
Trinta anos após a proibição do tráfico, os grupos 
que ainda defendiam a escravidão já não possuíam 
força e importância na vida política do país. O 
governo, pressionado a acabar com a escravidão, 
respondeu com a chamada Lei Áurea, assinada no 
dia 13 de maio de 1888, que, em dois artigos, 
declarou extinta a escravidão no Brasil." 
(Laura Maciel, Caderno Integrar CNM/CUT - Trabalho e Tecnologia, pp. 86-87) 



Outro brasileiro de grande destaque no processo 
abolicionista foi Antônio Frederico de Castro Alves, 
jovem poeta baiano que denunciava a crueldade da 
escravidão através de suas poesias. 

Entre elas, citamos algumas estrofes da mais 
célebre das suas obras: 

O navio negreiro 
tragédia no Mar 

Senhor Deus dos desgraçados! 
Diz-me vós, Senhor Deus! 
Se é loucura ... se é verdade 
Tanto horror perante os céus ... 
Ó mar! por que não apagas 
Co'a esponja de tuas vagas 
De teu manto este borrão? ... 
Astros! noite! tempestades! 
Rolai das imensidades! 
,T. . rn. ,.ç:- 1 varrei os mares, .J.U.lao .... 

Quem são estes desgraçados, 
Que não encontram em vós, 
Mais que o rir calmo da turba 
Que excita a fúria do algoz? 
Quem são? ... Se a estrela se cala, 
Se a vaga à pressa resvala 
Como cúmplice fugaz, 
Perante a noite confusa ... 
Dize-o tu, severa musa, 
Musa libérrima, audaz! 

São os filhos do deserto 
Onde a terra esposa a luz. 
Onde voa em campo aberto 
A tribo dos homens nus ... 
São os guerreiros ousados, 
Que com os tigres mosqueados 
Combatem a solidão ... 
Homens simples, fortes, bravos ... 
Hoje míseros escravos 
Sem ar, sem luz, sem razão ... 
São mulheres desgraçadas 

Como Agar o foi também, 
Que sedentas, alquebradas, 
De longe ... bem longe vêm ... 
Trazendo com tíbios passos, 
Filhos e algemas nos braços, 
N, alma - lágrimas e fel. 
Como Agar sofrendo tanto 
Que nem o leite do pranto 
Tem que dar para Ismael. .. 

Lá nas areias infindas, 
Das palmeiras no País, 
Nasceram - crianças lindas, 
Viveram - moças gentis ... 
Passa o dia a caravana 

Quando a virgem na cabana 

Cisma da noite nos véus ... 
... Adeus! ó choça do monte! ... 
. .. Adeus! palmeira da fonte!. .. 
. . . Adeus! amores ... adeus! ... 

Ontem a Serra Leoa, 
A guerra, a caça ao leão, 
O sono dormido à toa 
Sob as tendas d' amplidão ... 
Hoje ... o porão negro, fundo, 
infecto, apertado, imundo, 
Tendo a peste por jaguar ... 
E sono sempre cortado 
Pelo arranco de um finado, 
E o baque de um corpo no mar ... 

Ontem plena liberdade, 
A vontade por poder ... 
Hoje ... cúm'lo de maldade 
Nem são livres p'ra ... morrer ... 
Prende-os a mesma corrente 
- Férrea, lúgubre coorte 

d ·t I . - 1 Ao som o aço1 e ... rr1sao .... 

Auriverde pendão da minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança, 



Estandarte que a luz do sol encerra, 
E as promessas divinas da esperança ... 
Tu, que da liberdade após a guerra, 
Foste hasteado dos heróis na lança, 
Antes te houvessem roto na batalha, 
Que servires a um povo de mortalha! ... 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 
Extingue nesta hora o brigue imundo 
O trilho que Colombo abriu na vaga, 
Como um íris no pé lago profundo! ... 
... Mas é infâmia de mais ... Da etérea plaga 
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo ... 
Andrada! arranca este pendão dos ares! 
Colombo! fecha a porta dos teus mares! 
S. Paulo 18 de abril de 1868 

Palmares 

''A comunidade de Palmares surgiu no 
final do século XVT, em algum ponto da 
próspera capitania de Pernambuco, quando 
os primeiros negros ali se refugiaram. 
Naquela época, as terras pernambucanas 
eram as mais promissoras das novas colô
nias portuguesas, comportando 66 grandes 
engenhos associados a uma estrutura de 
suporte adequada ao escoamento dos pro
dutos. Era uma região, portanto, de grande concen
tração de escravos, que de alguma forma acabavam 
sabendo que Palmares existia. O quilombo, assim, 
tornou-se meta dos negros, índios e, eventualmente, 
até brancos que buscavam liberdade. 

Em 1630, as autoridades pernambucanas 
calculavam que o quilombo de palmares contava com 
uma população superior a 3 mil pessoas, tomando 
por base o número de fugas de escravos diariamente 
registradas. Ninguém sabia ao certo onde ficava. Era 
lá nas montanhas, na parte superior do rio São 
Francisco, mata fechada, quase inacessível. ( ... ) 

AB funções sociais estavam definidas. A autoridade 
era reconhecida por todos. As decisões mais 
importantes eram tomadas em assembléias, da qual 

Zumbi 

participavam todos os habitantes adultos. Palmares 
chegou a ser uma rede de aldeias. Macaco, na Serra 
da Barriga, era a capital. Seus 8 mil habitantes viviam 
em 1.500 casas, dos dois lados de ruas espaçosas. 

Os artesãos trabalhavam em suas oficinas, 
enquanto outros plantavam e colhiam. AE, crianças 
brincavam livres. Amaro, a segunda maior cidade, 
tinha 5 mil habitantes e uma estrutura igualmente 
organizada; depois, vinham Subupira, Zumbi, 
Tabocas, Acotinere, Danbrapanga, Sabalangá, 
Andalaquituche. Segundo uma crônica de 167 8, os 
palmarinos já eram 20 mil . 

Nos engenhos e senzalas, Palmares tornou-se 
sinônimo de Terra Prometida, e Zumbi, o seu chefe, 
era visto como seu guerreiro imortal. É óbvio que o 
mito tinha um explosivo poder subversivo. A mera 
existência do quilombo tornou-se um fato político 
intolerável para os senhores de engenho e para 
Lisboa. Era preciso esmagar Palmares. Para destruir 
o quilombo, o poder colonial organizou dezesseis 
expedições oficiais. Quinze fracassaram. As 
montanhas pareciam intransponíveis. E o que as 
montanhas não faziam ficava por conta dos negros e 
de suas estratégias militares. O exército de Palmares 
era competente , embora carente de armas e 
munições. Tinha estabelecido seu quartel-general em 
Subupira, um povoado de oitocentas casas, todas elas 
cercadas de madeira, pedras e armadilhas. Chegar 
até Subupira era muito difícil. Superar os obstáculos 
e entrar na fortaleza, quase impossível". 
(Arbex Júnior, José. Cinco séculos de Brasil: imagens e visões. São Paulo: Moderna, 
1998. Pp.57-59.) 



aTiViDaDeS 

1) Após a leitura do texto Palmares, assinale as 
palavras desconhecidas, procure seu significado no 
dicionário e construa frases com elas ou com seus 
sinônimos. 

2) A partir da poesia de Castro Alves e dos textos 
estudados, destaque algumas características da 
escravatura no Brasil: 

3) Em grupo, vamos socializar as idéias e 
construir uma poesia ou texto coletivo a partir dessas 
idéias. 

Recordando: 
Faça um painel comentando a seguinte afirmação: 

No final do século XIX o trabalho escravo foi 
substituído pelo trabalho livre. 

Tristeza do infinito 
CEuzEBouBA* 

Anda em mim, soturnamente, 
uma tristeza ociosa, 
sem objetivo, latente, 
vaga, indecisa, medrosa. 

Como ave torva e sem rumo, 
.ondula, vagueia, oscila 
e sobe em nuvens de fumo 
e na minh'alma se asila. 

Uma tristeza que eu, mudo, 
fico nela meditando 
e meditando, por tudo 
e em toda a parte sonhando. 

Tristeza de não sei donde, 
de não sei quando nem como .. . 
flor mortal, que dentro esconde 
sementes de um mago pomo. 

* João da Cruz e Sousa nasceu em 
24 de novembro de 1861 em 
Desterro, atual Florianópolis, capital 
de Santa Catarina. O pai era escravo 
e a mãe alforriada. Integrou o 
movimento abolicionista . É 
considerado o maior poeta 
simbolista do Brasil. 



Mural de Diego Rivera, Instituto de Artes de Detroit 
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A indústria - o mais novo 
protagonista da produção do 

Brasil no século XIX( 1 ) 

Por ocasião da Independência ( 1822) já havia, no 
Brasil, poderosas redes de comércio inglesas 
controlando a importação e a exportação de 
mer cadorias. Armazéns e manufaturas das mais 
distantes capitais, de Belém a Porto Alegre, eram 
abastecidos com produtos importados, como 
sabonetes, farinha de trigo, tecidos, máquinas a 
vapor e peças mecânicas. Já na década de 1840, 
metade das exportações de açúcar, café e algodão 
eram realizadas por companhias britânicas. 

No final do século XIX, a demanda internacional 
de açúcar, cacau e algodão movimentava os portos 
do Recife e de Salvador; a borracha desenvolvia Belém 
e Manaus e o café multiplicava a população de São 
Paulo e Rio de Janeiro. A acumulação de capitais e o 
surgimento de mercados urbanos patrocinaram a 
indústria. 

A modernização industrial 
do Brasil do século XIX 

"No crepúsculo do século XIX, novas condições 
econômicas surgiram com a abolição da escravatura 
( 1888) , a partir das levas de imigrantes e o advento 
da República (em 1889, já com a implantação da 
política do 'encilhamento' , com incentivo ao crédito 
e farta emissão de papel-moeda, destinado a pagar a 
mão-de-obra livre). Em lugar de comprar escravos, 
os fazendeiros passaram a comprar máquinas e a 
'alugar' pessoas, deslocando para a indústria boa 
parte da riqueza que suas terras produziam. Em 
1850, havia cinqüenta indústrias no país, totalizando 
um capital de 7.000 contos de réis. Em 1889, "o 
capital invertido sobe( ... ) a 400.000 contos, sendo 
60% na indústria têxtil. Entre 1890 e 1895 serão 
fundadas 425 fábricas, com inversão de mais de 
200.000 contos, isto é, 50% do total invertido no 
começo do período", observa o historiador Caio Prado 
Junior." ( 2

) 



Imigrante - .Memorial do Imigra11te- fu eu da Imigração ~ PJ 

Com a farta mão-de-obra imigrante que afluía para 
as grandes cidades, as facilidades de crédito e a 
modernização da indústria inglesa, que exporta seus 
produtos para o mundo todo, as fábricas brasileiras 
voltam -se para o consumo local. O próprio salário 
dos operários as alimenta, pois estes compram 
tecidos, farinha de trigo e outros gêneros de 
subsistência, ampliando o mercado interno. 

Homens livres num mundo 
de escravos(3 ) 

"No Brasil, desde os primeiros anos do século 
foram aprovadas leis para permitir uma abolição 
lenta e pacífica dos escravos, como defendiam alguns 
produtores de café em Minas Gerais, Rio de Janeiro 

3 - Textos extraídos de 
Maciel, Laura Antunes. 
Mudanças no mundo do 
trabalho no século XIX. 
Programa Integrar. CNM/ 
CUT. Caderno Trabalho e 
Tecnologia. pp. 86- 105 

e São Paulo, preocupados em resolver seu problema 
de braços para o trabalho nas grandes lavouras. Após 
1850, com a repressão ao tráfico de escravos, 
aumentou muito o preço deles e assim diminuíam 
os 1 ucros dos fazendeiros. Aos poucos, alguns 
fazendeiros foram percebendo que era necessário 
buscar outras alternativas para conseguir 
trabalhadores e tocar seus negócios." 

"Nas cidades, convivendo com os mais variados 
tipos de escravos ( de aluguel, de ganho) e negros 
libertos ou que haviam comprado sua alforria, já 
existiam, desde os tempos da Colônia, várias 
categorias de trabalhadores livres e autônomos. 
Muitos "trabalhos manuais" nas cidades eram 
realizados por artesãos livres que, ao contrário dos 
trabalhadores das fábricas que surgiriam mais tarde, 
eram proprietários de suas ferramentas, 
trabalhavam em pequenas oficinas, onde faziam toda 
a peça e, em alguns casos, chegavam a comerciar 
sua própria produção. Esses artesãos independentes 
eram ferreiros, sapateiros, carpinteiros, pedreiros, 
funileiros, ourives, fabricantes de doces e licores etc. 
Os homens livres podiam ser também pequenos 
comerciantes, funcionários públicos, vendedores 
ambulantes. Entre esses trabalhadores livres, as 
primeiras categorias de trabalho assalariado foram 
os ferroviários, os empregados da construção civil, 
portuários, cocheiros, gráficos e tecelões." 

Brancos e europeus: 
uma solução para todos os 

nossos problemas? 

"Existiam diferentes propostas para enfrentar as 
mudanças que a abolição da escravidão provocaria 
no mundo do trabalho. Para alguns, a solução seria 
criar mecanismos legais para garantir que os negros, 
uma vez "libertados", e os homens pobres e livres 
acostumados ao trabalho por conta própria, 
aceitassem trabalhar para um patrão em troca de 
salários. Outros tinham medo de que os negros se 
recusassem a trabalhar por conta própria, aceitassem 
trabalhar para um patrão em troca de salários. 



Outros tinham medo de que os negros se reusassem 
a trabalhar para seus ex-senhores e, até mesmo, de 
uma possível "vingança" que poderiam promover 
contra a sociedade branca; para muitos, ainda, a 
entrada em massa de europeus seria uma forma de 
garantir uma grande oferta de braços sem outra 
alternativa a não ser aceitar as condições de trabalho 
que eram oferecidas e, ao mesmo tempo, de 
"branquear" a nossa população negra e mestiça. 

Não havia, portanto, uma solução única e nem 
mesmo um consenso sobre como encaminhar as 
questões relativas ao regime de trabalho nos anos 
finais do século XIX. As propostas e encaminha
mentos variaram de acordo com os interesses dos 
grupos no poder e a realidade específica de cada 
região do país. 

Uma das saídas discutidas, defendida principal
mente pelos cafeicultores dos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro, e que acabou sendo 
vitoriosa, foi buscar trabalhadores 
livres fora do Brasil. Várias 
experiências foram realizadas por 
esses fazendeiros para contratar, em 
outros países, trabalhadores que 
estivessem dispostos a vir trabalhar 
aqui: eram os europeus pobres, 
expulsos da terra em seus países de 
origem, que imigraram para o Brasil 
em busca de uma vida melhor. Isso 
trazia uma grande vantagem para os fazendeiros: 
eles não precisavam mais comprar um trabalhador. 

Como a entrada crescente de imigrantes acarretou 
uma grande oferta de braços para as lavouras, os 
fazendeiros podiam propor salários muito baixos e, 
como os contratos de trabalho previam a cessão de 
um pedaço de terra para o imigrante plantar, eles 
mesmos cuidavam de conseguir sua comida. Mas o 
melhor de tudo era que ao contratar um imigrante, 
na verdade o fazendeiro levava junto as mulheres e 
os filhos, pagando apenas um salário. Além disso, 
um trabalhador livre, que não era obrigado a 
trabalhar à força como o escravo, precisava produzir 
mais, porque ele ganhava por produção." 

Imigrantes e migrantes 
ocupam os ••espaços vazios•• 

''As primeiras iniciativas do governo brasileiro de 
promover a imigração européia foram anteriores à 
abolição da escravidão. Em 1819, perto de 1.500 
famílias suíças foram instaladas em lotes nos 
arredores do Rio de Janeiro, dando origem à cidade 
de Nova Friburgo; em 1824, colonos alemães 
receberam glebas de terras em São Leopoldo, no Rio 
Grande do Sul. Bem antes disso, em 1808, o governo 
da Colônia tinha instalado mais de mil familias de 
açorianos em Santa Catarina. Esse tipo de imigração 
foi muito diferente da que ocorreu nos últimos anos 
do século passado. Primeiro porque tratavam-se de 
iniciativas localizadas em algumas regiões e em 
pequena escala. Além disso, quase sempre esses 
imigrantes foram trazidos para regiões desertas e 
receberam lotes de terras para cultivar. 

Mas foi a partir de meados do século XIX que a 
população do Brasil começou a aumentar 
rapidamente, com a entrada de milhares e milhares 
de europeus. Apenas entre 1890 e 1929 entraram 
cerca de 3 milhões e 500 mil imigrantes. Destes, cerca 
de 2 milhões, ou 57% do total, vieram para o estado 
de São Paulo. Eram em sua maioria italianos, 
portugueses e espanhóis. Com os braços do 
imigrante, o crescimento da produção do café chegava 
a assombrar. Entre 1910-14 a produção média anual 
chegou a 10 milhões de sacas. Para cuidar desta 
produção eram necessários cerca de 300 mil 
trabalhadores, mas, de 1884 a 1914, entraram em 
São Paulo pelo menos 750 mil imigrantes. 

A imigração no Brasil, no entanto, assumiu 
características diferentes conforme a região. No Sul 
do país, por exemplo, a "colonização" deu-se de forma 
diferente de São Paulo. Lá foram organizadas colônias 
sobre a base de pequenas propriedades agrícolas, 
formadas por loteamentos de 20 a 25 hectares, 
entregues a imigrantes alemães, italianos, poloneses, 
húngaros e russos etc. 

Com a liberação dos escravos e com os imigrantes, 
que chegavam ao Brasil em grandes levas em busca 



de trabalho e melhores condições de vida , a 
população das cidades cresceu, já que no campo não 
havia trabalho para todos e nem interesse em 
permitir que essa população pudesse ser proprietária 
de terras. Aumentava, dessa forma, o número de 
pessoas que não tinham outra forma de ganhar a 
vida, a não ser trabalhando em troca de um salário. 
Milhares de pessoas partiam para as cidades em 
busca de trabalho. A única coisa que ainda tinham 
era a sua capacidade de trabalhar: a sua inteligência, 
a sua força de trabalho a quem quisesse pagar por 
ela. 

Criavam -se, desse modo , os trabalhadores que 
empregavam-se em fábricas , como operários , em 
troca de um salário. O trabalho assalariado, que 
surgiu nas fazendas de café do Sudeste, só se tornou 
uma forma comum de trabalho , no Brasil, com o 
nascimento das fábricas. 

Novas atividades produtivas , mudanças nos 
regimes de trabalho e na propriedade da terra, 
crescimento acelerado da população com a imigração/ 
migração em muitas regiões. Tudo isso provocou 
alterações nas cidades brasileiras . Abriam-se outras 
possibilidades de investimento para os lucros 
acumulados, com as atividades ligadas ao comércio 
e à indústria. Rapidamente, surgiram companhias 
particulares, muitas com capital estrangeiro, 
organizadas para explorar as necessidades de 
transporte, iluminação, loteamento e abertura de 
bairros, calçamento e comunicação, nas maiores 
cidades brasileiras ." 

aTiViDaDeS · 

Pesquise como se deu a construção da cidade em 
que você mora. Verifique quem foram os primeiros 
habitantes, seus hábitos e costumes. Se houver 
alguma estrada de ferro na sua região, descubra 
quando foi construída. 

As condições de 
trabalho nas fábricas 

Em 1907, existiam no Brasil inteiro 
apenas 3.258 fábricas, que empre
gavam 150.841 operários. Doze anos 
depois, em 1919, já havia 13.336 
indústrias, com 275.512 operários . 
Apesar das fábricas terem surgido em 
todo o país, aos poucos elas foram se 
concentrando principalmente no Rio 
de Janeiro e São Paulo. Como era o 
trabalho nessas fábricas? 

Veja esse fragmento do inquérito 
sobre a indústria têxtil no Estado de 
São Paulo, em 1912, realizado por fun
cionários do Departamento Estadual 
do Trabalho de São Paulo. 

''A duração do trabalho diário é de doze horas úteis. 
O trabalho é interrompido pelo almoço, que dura uma 
hora e meia, e pelo café, para o qual têm os operários 
um quarto de hora. Trabalham nesta fábrica 500 
operários, na maioria italianos e espanhóis. Há três 
anos, declararam-se eles em greve, reclamando 
contra a cobrança que se fazia, de 2 mil e 500 réis 
por mês por pessoa, a fim de, com a quantia 
arrecadada, pagar à administração da fábrica os 
serviços de médico e farmácia. Outra greve, 
recentemente verificada, teve por motivo a instalação 
da seção de secagem mecânica do algodão, então 
melhor preparado, o que motivava a perda em peso 
do fio encarretelado, prejudicando dessa forma os 
empregados que ganhavam por quilo de fio que 
encarretelavam. Foram atendidos. Impressão 
desagradável causa ao visitante o excessivo número 
de menores em trabalho. Entre os 374 operários 
recenseados, a nacionalidade predominante é a 
italiana, vindo em seguida a espanhola e depois a 
brasileira: dos brasileiros, 44 são menores de 12 
anos. Esqueléticos, raquíticos, alguns! O tempo do 
trabalho varia para as seções, de onze horas e meia 
a doze horas e meia por dia." 
(Citado por Decca, 1991) 



Longas jornadas. 
mecanização e disciplina 

"Fábricas e oficinas eram instaladas em 
galpões adaptados, escuros, mal ventilados, 
e reuniam centenas de trabalhadores, 
inclusive mulheres e crianças. Essas fábricas 
não possuíam as mínimas condições de 
higiene e nem de segurança. Por causa disso, 
as doenças e os acidentes de trabalho eram 
muito com uns. O governo não fazia 
nenhuma fiscalização nas fábr i cas e 
praticamente não havia leis que regulamen -
tassem o trabalho. O patrão podia demitir 
os operários quando quisesse ; não havia 
férias nem descanso semanal, e muito menos 
aposentadoria. 

A introdução das máquinas nas fábricas 
não melhorou essa situação. Apesar do 
aumento da produção (isto é, produziam-se 
mais mercadorias em menos tempo), a duração do 
trabalho não foi diminuída. Ao contrário, os 
operários tiveram que aumentar o ritmo de seu 
trabalho, para acompanhar a rapidez das máquinas. 
Em outras palavras, tiveram que trabalhar mais. 

Com a mecanização do trabalho e a concentração 
dos trabalhadores em grandes estabelecimentos 
fabris , o controle e a vigilância sobre os operários 
também aumentou. Em primeiro lugar, o operário 
era controlado pela máquina; ela é que impunha o 

ritmo do trabalho. Em segundo 
lugar, existiam empregados 
contratados com a função de 
vigiar o trabalho dos operários, 
controlar o tempo de trabalho de 
cada um, as paradas para 
descanso, as horas de entrada, 
almoço e saída etc. Essas tarefas 
eram realizadas pelos mestres e 
contra-mestres, que se sentiam 
muito mais próximos dos patrões 
do que do restante dos 
trabalhadores." ( 4 

) 

Caricaturas de J. Carlos 
para a Revista Careta, de 

1915 - Máquinas de 
Pentear Macacos e de 

Lamber Sabão. 

4 
- Extraído de Projeto 

Integrar. FEMCUT/SC. 
História 1. 1998. pp.1 2- 15 . 

Como já mencionamos 
anteriormente, essa situação 
originava revoltas e greves 
dos trabalhadores, que assim 
reagiam contra os baixos 
salários e as péssimas condi
ções de trabalho nas fábri
cas. 

Junto com a indústria, vão 

Resistência 

surgir também os movimentos de resistência e 
proteção dos trabalhadores, como associações, 
fundos de ajuda mútua e sindicatos. 

''A situação dos operários nas fábricas provocava 
o descontentamento. Em todas as cidades em que as 
fábricas surgiam elas produziam também o 
trabalhador assalariado e especializado. E em todos 
os lugares a situação dos operários era a mesma. 

Crianças Operárias da Progresso Industrial do Brasil, 
em Bangu, Rio de Janeiro, 189 2 

Insatisfeitos, eles buscavam várias formas discutir 
os seus problemas e começaram a se organizar para 
reivindicar melhores condições de vida e de trabalho. 
Uma das formas inventadas pelos operários para 
forçar melhores condições de trabalho foi a greve. 
Parando de trabalhar, desligando as máquinas e 
cruzando os braços, os operários reivindicavam 
melhores salários ou menos horas de trabalho, 



chamando a atenção dos patrões e da população em 
geral para o que acontecia dentro da fábrica. 

Uma das principais características do movimento 
operário brasileiro do início do século era o seu 
internacionalismo, isto é, a crença em ideais comuns 
a todos os operários, a busca de união dos operários 
em todo o mundo para lutar por seus interesses 
comuns. 

Uma das reivindicações comuns aos operários em 
todo o mundo era a jornada de 8 horas de 
trabalho." (5 ) 

Obs.: Nos próximos módulos, estudaremos o 
surgimento e o desenvolvimento da classe operária 
noBrasiL 

5 - Extraído de Projeto 
Integrar. FEMCUT/SC. 
História 1. 1998. pp.12 - 15. 
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No Brasil, atualmente, são inúmeras as experiên
cias onde os trabalhadores assumem as empresas 
falidas, envolvendo milhares de pessoas na busca 
de alternativas de trabalho e renda. 

Essas experiências assumem formas diversas, 
desde associações de produtores e consumidores, 
cooperativas, fábricas co-geridas ou experiências 
mais avançadas de autogestão dos produtores. 

Em 1994, em São Paulo, trabalhadores de várias 
empresas se reúnem e criam a ANTEAG (Associação 
Nacional de Trabalhadores em Empresas em 
Auto gestão). Como exemplos de experiências de 
trabalho coletivo, durante a década de 90, podemos 
citar: 

CBCA (Extração de Carvão) - Criciúma/SC; 
Skillcoplast (Químico) - Diadema/BP; 
Maker li (Calçados) - Franca/SP 
Cobertores Parayba (Têxtil) - São José dos 
Campos/SP; 
Sakai (Móveis) - São Paulo/SP; 
Morro da Cruz (Vestuário) - Porto Alegre/RS; 
Cristais Hering (Vidros) - Blumenau/SC; 
Cerâmica Matarazzo (Cerâmico) - São Caetano/ 
SP· 

' Haga (Metalúrgica) - Rio de Janeiro/RJ; 
Vila Romana (Têxtil) - Fortaleza/CE; 
Alumifer (Panelas) - Erechim/RS; 
Sidesa (Siderúrgica) - Criciúma/SC; 

Essas associações e cooperativas dos trabalhado
res representam iniciativas concretas para evitar a 
situação de desemprego. Ao mesmo tempo, são im
portantes enquanto alternativas reais de geração 
de trabalho e renda. E podem servir de modelo para 
orientar as ações do Estado para a criação de em
prego, interferindo assim na definição das políticas 
públicas. 

Um dos pontos fundamentais dessas experiênci
as é que elas pressupõem a superação da competi
ção e da fragmentação entre os trabalhadores, que 
se dá através da construção de relações sociais e de 



trabalho coletivas , igualitárias e 
solidárias. 

Essas experiências abrem inú
meras perspectivas. Uma delas é 
a construção de um novo projeto 
de desenvolvimento, que teria nas 
empresas cooperativistas e ª 
autogestionárias as bases para 
uma nova economia: uma Eco
nomia Solidária. 

Vamos ver esse tema mais de 
perto antes de conhecermos al
guns casos onde os trabalhado
res assumiram o controle da em
presa. ooperativa de Produção, em Diadema 

o 
o e., 

A Origem do cooperativismo 
PAUL BINGER(*) 

"O cooperativismo nasceu na Inglaterra, no final 
do século XVI, quando teve início a revolução 
industrial. Os trabalhadores das manufaturas, na 
época, eram qualificados e possuíam associações de 
ofício, que controlavam o exercício profissional. Com 
a introdução das máquinas, esses trabalhadores 
começaram a sofrer a competição de fábricas, que 
empregavam pessoas não qualificadas, geralmente 
egressas do campo. Os produtos industriais eram 
mais baratos do que os artesanais, de modo que em 
pouco tempo os trabalhadores manufatureiros 
ficariam sem trabalho. 

As associações fizeram de tudo para impedir que 
as máquinas tirassem o ganha-pão de seus membros, 
mas debalde. Ações clandestinas violentas - como a 
queima das fábricas - foram reprimidas com vigor. 
Ao mesmo tempo, Robert Owen, um dos pais do 
socialismo, começou a pregar que a indústria em si 
é benéfica, ao baratear os bens de consumo, mas que 
ela deveria ser colocada sob o controle dos 
trabalhadores e os resultados do trabalho em comum 
deveriam ser repartidos eqüanimemente. Ele 
propunha que ao redor das fábricas se formassem 
aldeias cooperativas, em que os meios de produção 
seriam possuídos e geridos coletivamente. Durante 
sua longa vida, Owen criou várias aldeias com este 
caráter, uma nos Estados Unidos e as demais na 
Inglaterra. 

( ... ) 
O cooperativismo surgiu em outros países, 

notadamente na França, na mesma época, sempre 
ligado às lutas operárias. Na Alemanha, foram 
desenvolvidas cooperativas de crédito rurais e 
urbanas, seguindo modelos diferentes, mas aplicando 
os mesmos princípios. Finalmente, em 1895, fundou
se a Aliança Cooperativa Internacional, que desde 
então congrega as entidades cooperativas de todos 
os países do mundo." 



O Novo 
cooperativismo no Brasil 

PAUL BINGEB(*) 

O novo cooperativismo toma formas diversificadas 
em nosso país: empresas autogeridas, muitas delas 
agrupadas na ANTEAG (Associação Nacional de 
Trabalhadores de Empresas Autogeridas e de 
Participação Acionária) ou então na Associação 
Brasileira de Autogestão; pequenas e médias 
associações ou cooperativas de produção ou 
comercialização, chamados PACs (Projetos 
Alternativos Comunitários), formados com o apoio 
da Caritas; cooperativas "agropecuárias" - na 
classificação acima, cooperativas de produção -
formadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra nos assentamentos de reforma agrária; 
cooperativas de serviços formadas por Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares; cooperativas 
de serviços de diversos tamanhos, boa parte 
agrupada nas Federações de Cooperativas de 
Trabalho estaduais. 

( ... ) 
O novo cooperativismo surge num momento em 

que a abertura indiscriminada do mercado às 
importações, a sobrevalorização da moeda nacional 
e taxas de juros elevadíssimas produziram a 
eliminação de milhões de postos de trabalho formal 
e o fechamento de grande número de empresas. Uma 
forma de luta para preservar postos de trabalho tem 
sido obter a transferência aos trabalhadores de 
empresas falidas ou em vias de falir. Como 
representantes legais dos assalariados, os sindicatos 
têm tomado a frente nestas lutas. Cresce o tempo 
todo o número de empresas pequenas, médias e 
grandes, a maioria industriais, mas também 
agrícolas e de mineração, que foram reabilitadas e 
estão funcionando de forma autogerida, como 
cooperativas ou associações. 52 delas com 15.000 
pessoas ocupadas estão na ANTEAG. 

( ... ) 
Um dos maiores obstáculos à difusão do 

cooperativismo ou, de forma mais ampla, da 

(*) Paul Singer é 
Professor da 
Universidade de 
São Paulo (USP). 
Trechos 
extraídos do 
artigo 
Cooperativismo 
e Sindicatos no 
Brasil. São Paulo, 
1999. [mimeo.] 

economia solidária é a falta de cultura cooperativa 
entre nossos trabalhadores. São conhecidos os 
mutirões, mas carecemos de habilidade de criar 
empresas democráticas e igualitárias que sejam ao 
mesmo tempo aptas a competir nos mercados. 

( ... ) 
A economia solidária enquanto realidade concreta 

e alternativa ao capitalismo está sendo construída 
no Brasil, apesar de todas as dificuldades. Não resta 
dúvida de que esta construção já fez progressos 
imensos nos últimos anos e está ganhando cada vez 
mais apoio nas universidades, nos meios de 
comunicação e nos governos estaduais e municipais. 
Diversos governos já contrataram a ANTEAG e 
Incubadoras para apoiar e suscitar a criação de novas 
cooperativas ou associações, tendo em vista 
sobretudo gerar trabalho e renda. É fundamental, 
no entanto, que as centrais sindicais se envolvam 
mais nesta batalha, que é de interesse vital para toda 
a classe trabalhadora. 

aTiViDaDeS 

A partir do texto, explique como se deu o processo 
de construção da idéia do cooperativismo. 

Agora que já estamos conhecendo melhor o que 
esses termos novos querem dizer, vamos conhecer 
algumas experiências dos trabalhadores no campo 
da economia solidária. 



CASO 1 
Trabalhadores no comando 

das empresas 
0ÁBSIA ÂLMEIDA(*) 

Os trabalhadores tornaram o 
poder: pelo menos ern 25 (vinte 
e cinco) empresas no Brasil, e dez 
a caminho, que optaram pelo 
sistema de autogestão. Cada urna 
corn suas peculiaridades, todas 
perseguem os rnesrnos objetivos: 
preservar o emprego e melhorar 
as condições de trabalho. Os 

motivos que levaram os cerca de cinco rnil 
trabalhadores a assumir as empresas são diferentes: 
falência corn iminente fechamento das portas, venda 
da fábrica e concretização de ideais da juventude. 

Para a Cooperminas, tudo começou ern 1987, corn 
a falência da Companhia Brasileira Carbonífera 
Araranguá (CBCA), nascida ern 1917 no município 
de Criciúma, ern Santa Catarina. Três meses sern 
salários, greve, falência da CBCA e a futura 
estatização da mineradora de carvão acenderam o 
estopim para um conflito até então nunca visto ern 
Criciúma: milhares de mineiros - os da CBCA e de 
outras minas - montaram acampamento sobre os 
trilhos e impediram o escoamento de toda a produção 
de carvão do município. 

A luta valeu a pena 

Os mineiros conquistaram a opinião pública, o 
pagamento de um rnês de salário e a autorização para 
o sindicato assumir corno síndico da massa falida. 
Ern agosto de 1987, os mineiros começaram a 
administrar a empresa. 

Até 1992, os salários voltaram, rnas corn atraso 
de quinze dias ou corn o pagamento parcelado. 

Corno vitórias, eles contabilizam a redução da carga 
horária de trinta e seis para trinta horas semanais, 
a substituição dos caminhões-caçamba usados para 
o transporte dos mineiros por ônibus, a montagem 

de urna clínica, os exames periódicos para verificar 
os efeitos do trabalho na mina e prevenir as doenças 
da função corno pneurnoconiose ( doença do pulmão 
que ataca o mineiro). 

Hoje, eles garantem a aposentadoria após quinze 
anos de trabalho no subsolo e o pagamento do salário 
médio de R$ 600,00. A produção alcança 20 rnil 
toneladas/mês, o patrimônio é de R$ 10 milhões e o 
faturarnento mensal é de R$ 1 milhão. 

Questões para aprofundamento 

Autogestão ou co-gestão1 

Ern 1992, o Professor Maurício Tragtenberg esteve 
ern Criciúma conversando cornos trabalhadores da 
CBCA sobre a experiência da mina. Na ocasião, 
concedeu urna entrevista ao jornal CBCA - Hoje, 
quando manifestou seu entendimento de que tratava
se de urna co-gestão, e não de urna experiência de 
autogestão. Vejamos alguns trechos da entrevista: 

CBCA - Hoje: Qual o significado da experiência de 
autogestão, ou de co-gestão, da CBCA? 

Maurício Tragtenberg: O significado dela é mostrar 
que o trabalhador não serve só pra trabalhar na 
produção rnas que tarnbérn pode dirigir, gerir a 
própria produção. E isso eu acho importante. 

CBCA- Hoje: Pelos contatos que o senhor já teve 
corn a CBCA, deve ter sentido que na empresa ainda 
há dificuldades para fazer o trabalhador participar 
de forma efetiva corno ser agente, opinante, dentro 
de todo o processo. Qual é o caminho para chegar a 
isso? 



Maurício Tragtenberg: O caminho para 
a liberdade é a própria liberdade. Quer 
dizer, é ter espaço para que o trabalhador 
possa falar e ser ouvido, participar 
r ealmente. Isso implica em criar estru
turas descentralizadas. Quanto mais 
centra lizada é a estrutura, menor é a 
part icipação da base. Embora você possa 
t er uma coordenação para efeito de 
integração maior das partes, mas isso não 
pode ser confundido com centralismo. O 
centralismo cria muros em vez de criar 
pontes. 

CASO 2 
Cooperativa autogestionária 

ALUMIFER (*) 

Em dezembr o de 1997 a empresa Fundição de 
Panelas Qu eops, de Erechim, demite 18 empregados, 
sem pagar os salários atrasados, 13° salário, férias, 
aviso-prévio , FGTS e outros direitos sociais. 

Após discu ssão com o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Erechim, n o dia 28 de janeiro de 1998, os 
trabalhadores ocupam a fábrica, exigindo na justiça 
o direito ao trabalho e a produzir. Para manter o 
sustento da familia , os t r abalhador es buscam apoio 
finan ceiro junto à categoria e a outros sindicat os do 
estado, r ecebendo aju da e solidariedade . 

Os trabalhadores, acompanhados pelo sindicato, 
discutem e se organizam para manter a empresa 
produzindo. A partir daí é criada a Cooperativa 
Autogestionária Alumifer, que produz panelas, 
chaleiras, frigideiras, torradeiras e outros utensílios , 
utilizando alumínio reciclado como matéria-prima. 

A matéria-prima é adquirida junto aos 
trabalhadores que fazem reciclagem de lixo em cinco 
Associações e Galpões de Reciclagem, em Porto 
Alegre. O pagamento é feito com os próprios 
utensílios produzidos pela Alumifer. Mas os 
Metalúrgicos da Cooperativa Alumifer vão ainda mais 
longe. Iniciam uma parceria com trabalhadores de 
outros municípios, desempregados e organizados 
com cooperativas, criando uma rede de produção e 
comercialização. 

Para viabilizar espaço físico ( caso tenham que 
desocupar a fábrica) , comprar máquinas, matéria
prima e dispor de capital de giro, os associados da 
Alumifer estão buscando recursos junto ao PROGER 
e Prefeituras da Região. Hoje, todas as máquinas 
estão penhoradas na justiça para o pagamento dos 
direitos trabalhistas. No entanto, os associados da 
Alumifer estão lutando para permanecer produzindo 
na fábrica ocupada, resistindo ao desemprego e à 
exclusão social. 

CASO 3 
Cooperativas nos bairros: 
a experiência do conjunto 

Palmeiras. em Fortaleza 
PAULO MoTA(*) 

Depois de fundar o Banco Palma$, a Associação 
dos Moradores do Conjunto Palmeiras - uma das 
regiões mais pobres de Fortaleza - está lançando a 
coleção PalmaFashion. 

A grife pretende personalizar a produção das 
costureiras do bairro . Sua . população de 
aproximadamente 30 mil habitantes têm renda 
média mensal de R$ 272,00. 

O presidente da Associação, José Matias dos 



Santos, afi.rma que a idéia de iniciar a grife de roupas 
surgiu durante um encontro com cem costureiras 
do bairro. "Resolvemos criar a grife para valorizar 
os produtos que estão sendo confeccionados." 

Para estruturar o projeto da grife, as costureiras 
foram divididas em grupos de 12 e trabalham em 
regime de cooperativa. "Nosso objetivo ainda é filiar 
todas as costureiras no projeto da grife" , afirma 
Santos. 

Para abrir o negócio, os moradores precisaram 
financiar R$ 10.000,00. A verba para esse 
financiamento foi obtido com o Banco Palma$ , que 
também foi criado pela Associação dos Moradores 
do Conjunto Palmeiras. O banco foi fundado em 
1998. 

Esse empréstimo deverá ser pago em dez vezes, 
com juros de 3% ao mês. 

Uma parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) também 
possibilitou a contratação de um estilista. Esse 
profissional treinou todas as costureiras da 
cooperativa para iniciar a criação dos modelos. 

O grupo teve apoio ainda de duas ONGs 
( Organizações Não-governamentais) estrangeiras: a 
Cearah Periferia, de origem francesa, e Oxfan, 
inglesa. Ambas ajudaram no fornecimento de 
máquinas e no marketing da nova marca cearense. 

A coleção da PalmaFashion é composta por 
camisas, blusas, saias, calças, bermudas e conjuntos 
para o verão nordestino. ( ... ) Os preços variam entre 
R$ 10,00 e R$ 25,00. 

A coordenadora da grife, Marinete Brito da Silva, 
afirma que a primeira coleção da PalmaFashion está 
totalmente dirigida para o público jovem. 

"Esse segmento é o que mais vende no mercado 
cearense. Por isso, decidimos não arriscar", diz. 

A costureira Raimunda Noélia Lopes Rodrigues, 
que faz parte da equipe de criação de modelos da 
grife, afirma que a coleção teve como inspiração a 
tendência da moda de rua. 

"Estamos confeccionando uma roupa para ser 
usada no dia-a-dia. Procuramos criar modelos bem 
básicos. Nossa idéia é vender os produtos para os 

consumidores que moram aqui mesmo no bairro", 
explica. 

O coordenador do Banco Palma$, João Joaquim 
de Melo Neto Segundo, afirma que a capacidade 
inicial de produção é de cem peças por semana. 

Por enquanto, a produção da marca está 
concentrada em uma oficina no prédio da associação, 
mas algumas costureiras também estão trabalhando 
em suas próprias casas. 

Segundo Melo, a grife criou até agora 15 empregos 
diretos, cada um com renda média mensal de R$ 
272,00. 

Segundo ele, o banco pretende alugar uma loja no 
centro de Fortaleza, que funcionará como ponto de 
venda da grife. ''A idéia é priorizar a venda dos 
produtos também fora do Conjunto Palmeiras, para 
não concorrer com a produção artesanal do bairro", 
diz. 

O Banco Palma$ está mantendo contato com 
colégios e hospitais de Fortaleza para tentar fazer 
com que os uniformes dos funcionários dessas 
instituições possam ser fabricados pela grife. 

aTiViDaDeS 

Identifique as principais idéias contidas no texto 
e comente com seus colegas. 
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Os gráficos são recursos utilizados para 
estabelecer comunicação. Atualmente, os gráficos são 
muito utilizados devido o seu poder de organizar e 
facilitar a visualização do significado de informações. 

É comum, ao abrir um jornal, encontrarmos várias 
matérias valendo-se de gráficos para melhor 
transmitir informação. Diante desta tendência dos 
meios de comunicação de massa, nós, trabalhadores, 
não podemos ficar indiferentes, pois corremos o risco 
de ficar desinformados sobre assuntos de nosso 
interesse. 

Está lançado mais um desafio no nosso curso, 
aprender a linguagem dos gráficos. 

aTiVi Da DeS 

Recorte de jornais ou revistas vários tipos de 
gráficos e faça um painel. Não esqueça de recortar 
também o seu título, isto é, sobre o que ele informa. 

Juntamente com os colegas e o professor 
identifique que tipo de gráfico você pesquisou: 
gráfico de barras; gráfico de linhas; gráfico de 
colunas; gráfico de setores. 

Pessoas que recebem até 1 salário mínimo 

Vejamos no gráfico a 
representação dos trabalhadores 
em relação ao salário mínimo: 

Em % do total de sua categoria 

tto-s Mulheres 

Empregados 19,5 

Domésticos 41 ,4 

Conta Própria 26,3 

Empregadores 3,6 

Total de ocupados 18,4 

Trabalhadores que 
ganham salário 
mínimo 
(Por região, em %) 

1-IICil. 
Centro-Oeste S,6 

19,1 

60,2 

46,2 

3,4 

25,8 

Toul 

8,9 

Jornal Folha de São Paulo, 23/02/2000 

Enfraquecido. salário mínimo 
completa 60 anos 

Em meio à polêmica sobre quanto deve valer, o 
salário mínimo completa 60 anos no Brasil. Ele foi 
adotado pelo presidente Getúlio Vargas para proteger 
o mercado interno. Era uma medida nacionalista. 

O mínimo chega ao ano 2000 sob a acusação de 
estar enfraquecido. Não apenas em seu valor, mas 
também como força econômica. Em economias mais 
fortes, as categorias negociam seus pisos e o mínimo 
tende a perder sua força. O estudo realizado pelo 
economista Márcio Pochman, da Universidade de 
Campinas, mostra que o mínimo pode ser mais 
significativo do que se costuma acreditar. 

Em 1940, 10,2 milhões de trabalhadores recebiam 
um salário, o equivalente a 68, 7% da população 
ocupada. Em 1998, 14,6 milhões de brasileiros que 
integram a população economicamente ativa 
ganhavam um mínimo. É quase um quarto dos 
trabalhadores. ''A economia brasileira permanece 
com baixos salários", diz o autor. 

O estudo traça um perfil daqueles que recebem um 
mínimo. Elas estão, em sua maioria, no Nordeste 
(54,2%), trabalham em funções domésticas (58,9%), 
não têm carteira assinada (41,9%) e têm de 4 a 7 
anos de instrução (33,6%). 
Jornal Folha de São Paulo, 23/02/2000 



aTiViDaDeS 

Pesquisar na Constituição Federal o que significa 
o salário mínimo. 

Escolha um item considerado necessidade básica 
de uma pessoa ou de uma família e elabore um texto 
considerando o valor do salário mínimo atual. 

Procure saber quanto custa um terreno em seu 
bairro e calcule quantos salário mínimos seriam 
necessários para comprá-lo. 

Observe o seu bairro e relacione alguns serviços 
que deveriam ser melhorados ou implantados para 
atender as necessidades básicas dos moradores, 
garantindo-lhes melhor qualidade de vida. 
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A rrisca teus passos por caminhos 
pelos quais ninguém passou; 
arrisca tua cabeça pensando o 

que ninguém pensou. 
O convite, feito por algum militante 
anônimo, em maio de 1968, pintado nas 
paredes do teatro Odéon, em Paris, 
pode resultar muito expressivo para 
homens e mulheres que, oriundos do 
mundo inteiro, se 
encontram nestes 
dias, em Porto 
Alegre, em janeiro 
de 2003, para se 
arriscar a pensar um 
outro mundo 
possível. 
Esta edição especial 
de IHU On-Une 
retoma este 
pensamento que 
constitui uma 
referência constante 
de nossa publicação 
e do Instituto 
Humanitas Unisinos 

Arrisca teus 
passos por 
caminhos 

pelos quais 
ninguém 

passou; arrisca 
tua cabeça 
pensando o 

que ninguém 
pensou. 

(IHU), porque os desafios da atual crise 
cultural nos exigem o mesmo tipo de 
audácia. 

IHU On-Une é a publicação semanal do 
Instituto Humanitas Unisinos, na 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
O boletim, que nasceu eletrônico, e já 
conta com uma versão impressa, busca 
ser um espaço para olhar o nosso 
tempo com realismo e esperança. 

Nesta edição especial, você acompanha 
quatro editorias. Em Apresentação, 
conhece um pouco mais o Instituto 

EXPEDIENTE: 

Humanitas Unisinos, seu objetivo, suas 
linhas de trabalho e seus projetos. 
Acompanhe algumas entrevistas sobre 
os principais temas que orientam o 
trabalho do IHU. A profl Adela Cortina 
fala sobre Ética Cívica, o Prof. Dr. Inácio 
Neutzling, sobre Trabalho e Sociedade 
Sustentável e o Prof. Dr. Roque Junges, 
sobre Teologia Pública. 

A editoria Unisinos no Fórum lhe 
permite conhecer e participar das 
diversas atividades do IHU e da 
Unisinos no li Fórum Mundial da 
Educação e no Ili Fórum Social 
Mundial. Acompanhe as entrevistas 
com Prof. Dr. Euclides Redin sobre os 
modelos de universidades, com a 
Profl MS Marilene Maia sobre políticas 
sociais; com Roberto Malvezzi, sobre 
a questão da água e com o Prof. Dr. 
José Ivo Follmann sobre o diálogo 
inter-religioso. 
A editoria /HU Eventos traz as 
atividades mais relevantes que o 
Instituto Humanitas Unisinos oferece 
ao longo de 2003, de maneira especial 

o Simpósio Internacional Agua: bem 
público universal. A editoria Em debate 
abre um espaço para que Michael Hardt 
e Eduardo Galeano, entre outros nos 
ajudem a compreender o contexto no 
qual acontece o Ili FSM, a conjuntura 
nacional e internacional que estamos 
vivendo. 

A versão eletrônica de IHU On-line 
circula toda segunda-feira, ao meio-dia e 
é enviada de forma gratuita a todos 
aqueles que o solicitam, através do e
mail ihuinfo@poa.unisinos.br. 

IHU On-line é o boletim eletrônico semanal do Instituto Humanitas 
Unisinos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. 
Coordenador: Prof. Dr. Inácio Neutzling. Coordenadora adjunta: 
Profl Ms. Vera Regina Schmitz. Redação: Inácio Neutzling, Sonia 
Montano e Graziela Wolfart. Revisão: Mardilê Friedrich Fabre. Fone: 
51 -5903333ramal 1173ou 1195. E-mail : lhuinfo@poa.unisinos.br 
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Instituto Humanitas Unisinos 
Uma iniciativa para re5ponder com ru5adia ao5 de5afio5 con-temporâneo5. 

O Instituto Humanita Unisino (IHU) surgiu 
em etembro de 200 1, na Uni ver idade do 
Vale do Rio do Sino - Uni inos, em São 
Leopoldo, R - Bra il, da constatação da 
urgência de forjar um novo paradigma 
civi lizacional , capaz de resgatar as dimen ões 
da vida humana e do cosmos, e pecialmente 
do eres vivo mais fragilizado . E te desafio 
está, necessariamente, na agenda de todo (a ) 
aqueles(a ) que bu cam saída para a crise 
cpocal que vivemo . 

o nome do IHU, Humanitas designa a 
abertura a novas que tõe e busca de 
respostas aos grandes desafios da nossa 
época, a partir do humanismo social 
cristão, participando, ativa e 
ousadamente, do debate cultural em que 
se configura a sociedade do futuro. A 
idéia da criação do Instituto Humanitas 
Unisino emerge da neces idade de 
focalizar a produção científica e a 
con eqüente geração de conhecimento da 
Universidade, na ua diferentes área e 
no seus diferente projeto de pe qui a, 
de maneira orgânica e tran di ciplinar, 
levando em con ideração o Ensino Social 
da Igreja e a Missão da Companhia de 
Jcsu . A inergia do erviço da fé com a 
promoção da ju tiça e o diálogo cultural e 
inter-rei igio o traça a rota a ser percorrida 
pelo IHU. 
A Unisinos, como toda a Uni er idades 
da Companhia de Je us, propõe- e a ser 
espaço de fonnação de homen e 
mulbere para o demai e com os demais, 
fonnado e formada na olidaiiedade, 
capaze de assumir responsabilidades pelo 
mundo real. Procura ser fiel, ao mesmo 
tempo, ao sub tantivo 'universidade' e ao 
adjetivo 'jesuíta' . Por ser uma 
universidade lhe é pedida dedicação à 
investigação, ao ensino e ao diver o 
serviços derivados da ua mi ão cultural. 
O adjetivo Je uíta' requer da univer idade 
harmonia com a exigência do erv1ço 
da fé e a promoção da ju tiça , 

estabelecidas pela CG 32, Decreto 4. 
O Instituto Humanitas Unisinos quer 
alinhar-se com todas as demais 
atividades da Universidade, para que ela 
seja uma força social e, como 
universidade da Companhia, possa 
assumir esta responsabilidade de ser uma 
força em favor da fé e da justiça. Ele 
quer contribuir de maneira significativa, 
para que os e as estudantes da Unisinos, 
no período da sua formação, deixem 
entrar em suas vidas a realidade 
perturbadora deste mundo, de tal 
maneira que aprendam a senti-lo, a 
pensá-lo criticamente, a responder aos 
seus sofrimentos e a se comprometer 
com ele de fonna construtiva e quer 
favorecer para que aprendam a perceber, 
pensar, julgar, optar e atuar em vista dos 
direitos de outro , e pecialmente dos 
sem-vantagens, dos oprimidos. 
Neste sentido, o Instituto se propõe a 
interagir com o diversos Programas de 
Pós-Graduação da Universidade, com os 
quais procurará, contínua e 
sistematicamente, a interlocução. Com 
isso, ele quer facilitar para que todo o 
trabalho de pesqui a da Unisinos tenha 
uma maior intervenção social. Para 
tanto, procurará criar condições mais 
propícia para a integração da pesquisa, 
do ensino e da extensão. 
Assim. o IHU quer contribuir pró
ativamente, para que a opção pelos 
pobres, a promoção da justiça a defesa 
dos direitos humanos e a ecologia, que 
são a referência fundamenta l do interesse 
ocial da no a universidade, juntamente 

com a excelência acadêmica e a gestão 
inovadora do seus recurso , seja parte 
es encial do projeto pedagógico e da 
imagem pública da Uni ino na 
ociedade. 
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Setores do IHU 

Arraigado na 
hi tória vi a da 
Unisino, o 

Instituto Hwnanita 
Uni ino bu ca fom ntar, 
de en ol er e articular 

de atividade 
plinare . 

O trê etore do ln tituto 
Humanita Uni ino ão: 

Ética Cultura e 
Cidadania· 

Trabalho, Solidariedade e 
Sustentabilidade; 

Teologia Pública. 

Cada um destes três 
setores se articula com 
grupos temáticos e por 
eles é alimentado. Os 
grupos temáticos são 
impulsionadores e 
geradores das atividades 
do Instituto Humanitas 
Unisinos. Como nós de 
uma rede, eles se 
concretizam na forma de 
fóruns abertos de 
interessados e especialistas 
em determinada área 
temática. 
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P esciuisar uma é-t.1ca para os novos tempo:,, necessária e possível. e 
a tare a do 5etor ltica, Cultura e C1dad 111a do IHU. 

A PROCURA DE UMA NOVA ÉTICA 

Pensar uma 
sociedade 

r nda 
da e · lu ão ocial. o 

p rigo de de truição 
do "habitat" humano 
por contaminação 

em que o que o econômico 

por manipulação 
genética que ameaça 
o patrimônio comum 
da humanidade. O er 
humano percebe- e 

econômico 
seja 

subordinado à 
política e 

servidor da 

eja ubordinado à 
política e servidor 
da sociedade, é o 
de afio que 
profe sore e 
profc ora , 
pe qui adore e 
pe qui adora , 
articulado e 

cada ez com mai 
poder e, ao me mo 
tempo, cada vez mai impotente e 
frágil (Hans Jona ).Ou eja o ser 
humano tomou-se perigo o para si 
mesmo. constituindo-se, agora, em 
eu próprio ri co absoluto. a 

verdade, um claro paradoxo se 
instala nas sociedades pós
modemas. Ao mesmo tempo que 
elas se libertam das amarras dos 
valores de referência, a demanda 
por ética e preceitos morais parece 
crescer indefinidamente. Pesquisar 
uma ética para os novos tempos, 
necessária e possível, que possa 
introduzir o dever onde tudo é 
pode,; é o desafio do Instituto 
Humanitas Unisinos. 

Este desafio exige estar atento e ser 
perspicaz para apreender a 

articulada nos 
grupos temático do 

IHU se propõem 
como objetivo . Os grupo 
temático de te setor são trê : 
Ética e Antropologia ; Cidadania e 
Exclusão e Cultura e proces o 
midiáticos. A ética é o eixo 
articulador dos grupos temático . 
Tendo no horizonte alguns dos 
desafios que a ética apresenta a 
este setor e a todas a pes oas e 
instituiçõe que e deixam 
interpelar por eles, reproduzimo , 
a seguir, alguns trecho da 
entrevista com a filósofa 
espanhola Adela Cortina 
concedida ao IHU On-Line 
durante ua vi ita à Unisino para 
participar do evento IHU 
ldéias, no dia 20 de novembro de 
2002, e publicada na edição 44 
de JHU On-line, no dia 25 de 
novembro de 2002. 
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Ade/a Cortina é doutora em 
Filosofia, professora 
catedrática de Filosofia 
Jurídica, Moral e Política 
da Universidade de 
Valência, Espanha. É 
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Ética Cívica 
Entrevi~ta com a filórnfa e~panhola Adela Cortina 

IHU On-Line- Uma 
das definições mais 
freqüentes sobre Adela 
Cortina é a de 
"ativista ética". Por 
quê? 

autora de inúmeros livros, entre os quais 
citamos Razón comunicativa y responsabilidad 
solidaria, 1985; Ética mínima, 1986; Ética sin 
moral, 1990; La moral dei camaleón, 1991. O 
seu penúltimo livro, Alianza y Contrato. Ética, 
Política y Religión, Editora Madrid: Trotta, 

Adela Cortina- Sou 
uma pessoa compro
metida com a ética e 
penso que a humani
dade seria bem 
melhor, se o nível 
ético das sociedades 
subisse. Dizia Ortega 
que o importante, em 
relação à ética, é falar 
de pessoas ou 
sociedades em que a 

2001, 184p, foi resenhado na edição 27ª deste 
boletim, páginas 11-12. Seu livro Ética Civil e 
Religião está editado em português: São 
Paulo: Paulinas, 1996. Os seus últimos livros 
estão sendo traduzidos para o português pelas 
Edições Loyo/a. Ade/a Cortina acaba de 
publicar o livro Por una ética dei consumo, 
Madrid: Taurus, 2002. 

muito importante ele- elemento que baixa a 

"É muito 
importante as 
pessoas e as 
sociedades 
terem moral 
elevada, pois 

assim enfrentam 
os problemas 

vitais com 
interesse, com 

vontade e estão 
à altura do 
humano" 

var a moral da moral, é as promessas 
pessoa e da soc1e- que os políticos fazem 
dade , porque seria e não cumprem, 
muito melhor. Por isso desmoralizam a 
ou considerada uma 

ativista da ética. 
IHU 011-Li11 e
Historicamente, o que 
tem baixado a moral 
das pes oa ? 
Adela Cortina
Estafa econômica , 
por exemplo, que, nos 
último tempos, têm 
aumentado muito. A 
pes oa perdem a 
confiança nas 
emprc a , na 
in tituiçõe , na 
pe oa . Outro 

sociedade, porque se 
rompe e sa base de 
confiança entre as 
pessoas. Os 
profissionais quando 
não cumprem sua 
profissão com 
excelência, que é 
o que deveria fazer 

um profi -s ional, 
também se desmora
lizam. Muito estão 
preocupados em agir 
no limite, para que 
não ejam preso , e 
não em agir 
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moral é elevada ou das 
que estão 
desmoralizadas, e que 
é muito importante as 
pessoas e as 
sociedades terem 
moral elevada, pois 
assim enfrentam os 
problemas vitais com 
interesse, com vontade 
e estão à altura do 
humano. Mas, quando 
se está desmoralizado, 
não se tem vontade de 
dar solução aos 
proble-mas ou se 
encontram más 
soluções, e é 

corretamente. Creio 
que também se 
desmoralizam algu
mas instituições civis 
que, em vez de 
cumprir sua tarefa 
como deve ser, agem 
de maneira escusa, 
elevando suspeitas 
com respeito às 
demais organizações 
c1v1s, e as pessoas 
começam a generalizar 
a idéia de que, em 
relação às 
organizações c1v1s, 
"nem tudo o que reluz 
é ouro". Todas e sas 
atitudes que não são as 
que se poderiam 
esperar do 
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empr ária , do políti o , 
da organizaçõe ci i 
baixam a moral da 
ociedade, e i o pr judi a 

a todo . 

IHU 011-Li11e- Qu 
el menta ajudariam a 
le antar a moral do 
po o? 
Adela Cortina- Em 
primeiro lugar. algo tão 
elem ntar como n dar 
conta d qu no on m 
le antar a moral. in lu ive 
com um intere goí ta 
d m ra con eni"n ia. 
Kant dizia qu at · um 
povo de demônio daria 
conta de que 1h onv · m 
o e tado de dir ito. a paz. 
a concórdia, muito mai 
do qu a guerra, o 
conflito, etc. t · por 
cálculo matemático i o 
no con ém. Uma 
sociedade sem grade , em 
guarda-costas, é muito 
mai agradá el. O 

A ética 
cívica 

mínima não 
é rebaixar a 

ética ao 
mínimo, e 

sim resgatar 
os valores 

em comum 

problema é 
que há 
gente 
empe-
nhada em 
viver 
assim e 
acumular 
mais 
dinheiro, 
mais 
prestígio 
ou coisas 
do estilo. 
Este é o 
momento 

de explicar às pessoas que 
devemos fazer a 
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e 'P riên ia d viv r d 
outra man ira. la 

ntirà 
m 
m 

ma da 

r 
não pod m fi ar contente 

tranqüilo . quando e 
nív 1 d inju tiça é tão 
evid nte. Além di o, 
abemo qu problema 

como e podem er 
re ol ido , porque hoje há 
meio para i o, ante não. 
Falta a ontade de colocar 
e se meios a erviço de 
toda as pessoa . Temos 
que convencê-las de que 
lhes convém ter um 
sentido da justiça e que o 
contrário é inumano e 
muito menos prazeroso. 

IHU On-Line- E qual 
seria o papel da religião 
nisso tudo? 
Adela Cortina- as 
sociedades pluralistas, 
como em muitas onde 
vivemos, há o que eu 
gosto de chamar de 
distintas éticas de 
máximos. Distintas 
propostas de vida feliz 
religiosas ou não 
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plurali m , 
ta m, 

"As exigências 
de justiça são 

maiores, quando 
as propostas de 
felicidade são 
mais plenas" 

máxi 
mo de uma ética cívica 
mínima compartilhada. A 
ética cí ica mínima não é 
rebaixar a ética ao mínimo, 
e sim re gatar o valore 
em comum, como ju tiça , 
igualdade, olidariedade. 
As religiões são propo ta 
de vida feliz , e a mim me 
parece que seria muito bom 
se as religiões 
recuperassem essa idéia 
originária de fazer 
propostas de felicidade, de 
vida plena, auto-realizada. 
Para uma sociedade, é 
muito importante que es as 
propostas sejam feita , 
porque as exigência de 
justiça são muito maiore , 
quando as propostas de 
felicidade são muito mai 
plenas. uma sociedade cm 
que ninguém faz projetos 
de felicidade, as exigências 
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de justiça são muito 
menores. Quando o que 
bu camas é estar os 
bem, a ju tiça nimporta 
pouco, quando o que 
bu camas é er feliz no 
pleno sentido da palavra, 
a justiça importa muito. 
Então as religiões 
cguem tendo esta tarefa 

de fazer propostas de 
felicidade e têm de 
recuperá-la. É a idéia do 
Evangelho. Há uma boa 
notícia. A boa notícia é 
que a felicidade é 
possível para todo o 
seres humanos. Essa 
proposta tem que ser 
feita , porque estamos 
muito carentes de 
propostas de felicidade. 
Acho que as religiões 
têm ido muito pelo 
Direito Canônico e 
muito pouco pelo 
projetos de felicidade. 

IHU 011-LÍlle- Como vê 
o cristianismo, cansado, 
com vitalidade ... ? 
Adela Cortina- Um 
pouco cansado, porque 
as propo tas cri tã de 
dignidade humana têm 
ido assumidas no 

direitos humano , na 
importância da 
comunidade, do meio 
ambiente, da igualdade, 
em movimento que 
lutam por certo direito . 
A grande proposta 
humana que, em 
dctenninado momento, 
eram qua e cxclu iva 

do cristianismo, agora se necessita de consolo, 
implantaram na vida esperança, sentido, 
cotidiana, de tal maneira ilusão e nenhum 
que pertencem à ética governo tem o dever de 
cívica e dá a sensação de dar essas coisas. Esse é 
que o cristianismo ficou o papel das religiões. 
sem uma mensagem Elas devem dar consolo 
específica. em tempos de cansaço, 

IHU On-Line- E qual 
seria a especificidade do 
cristianismo boje? 
Adela Cortina- Segue 
sendo a do amor. O 
amor é o nível maior do 
que se pode exigir da 
justiça. Às pessoas se 
lhes pode exigir que 
protejam os direitos de 
outros, mas há um lugar 
importantíssimo que não 
é o dos deveres e 
direitos nem o da 
justiça. É o que eu gosto 
de chamar de 
obrigações. A palavra 
obrigação vem de 
ligação, de vínculo. 
Quando eu descubro que 
tenho um vínculo com 
outro, me sinto obrigada, 
embora ninguém me 
obrigue. ão é um dever 
que me impõem nem 
algo que me dizem, e 
sim eu que noto esse 
vínculo e então me into 
" na obrigação". E 
quando alguém se sente 
obrigado a outros, ligado 
com outros, então se dá 
conta de que há 
nece sidades que não 
podem ser reclamadas 
como um direito nem 
con iderada como um 
dever. Todo o mundo 

ajuda em tempos de 
vulnerabilidade, sentido 
quando as pessoas se 
perguntam se as coisas 
valem a pena, sonhos, 
projetos ... Esse é o 
grande papel das 
religiões, que quase 
nenhuma está cumprindo 
agora. Por isso estamos 

a tarefa de 
fazer propo5ta5 

de felicidade 
deve 5er 

recuperada 

numa sociedade um 
pouco triste. São 
obrigações de 
gratuidade, e não 
exigências de justiça. As 
pessoas que podem dar 
sentido ou ilusões é 
porque também os têm e 
porque falam disso em 
abundância. As religiões 
devem plenificar o 
coração e fazer com que 
existam coisas que se 
compartilham por essa 
abundância do coração. 
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O Setor írabalho, Solidariedade e 5usten-tabilidade apo5ta na pos,,ibilidade de uma 
arc;ianização econômica participa-tiva e indudente 

Uma articulação entre economia e humanismo 

produtor d m r tá 
m cri e, a qual manit: 

d mprego r nt . qu 
é meram nte conjuntural. 
re ultant do t: nôm no da 
ree trutura ão do mundo do 
trabalho, cara t rizada. ntr 
outro elemento . p la terceiri
zação fl · ibilização da 
relaçõe de trabalho. cano
mia olidária o cooperativi -
mo. na medida em que apo tam 
na pos ibilidade de uma 
organização econômica 
participati a e includente, 
superando a busca do lucro 
como único motor, emergem 
com vigor como uma possível 
resposta a esta crise. Apontam 
para a necessidade de novos 
paradigmas produtivos, 
capazes de gerar solidariedade 
entre os seres humanos e 
destes com a natureza, o 
cosmos e o universo , visando a 
fazer deste mundo um lugar 
em que toda s as pessoas 
humanas , da nossa e das 
futuras gerações, possam viver 
bem e com segurança. 

O Setor Trabalho , 
Solidariedade e 
Sustentabilidade trabalhará 
intensamente, para que haja 

rgânica 

O ln tituto Humanita Uni ino , 
e pecialmente por meio de te etor, 

quer contribuir, de 
maneira e pecial, como 
facilitador e qualifica-

A economia 

sol il~ár ia e o 

coopera-t1v1smo 

superam a busca 

do lucro como 
único mo-tor e 

emerc:iem com 
viciar como uma 

possível 

resposta a esta 

crise 

dor da ação ocial da 
Univc r idade e da 
po ibilidade de rein-

entar a articulação da 
econom ia com o huma
nismo . A im, ele 
bu cará fortalecer o 
intercâmbio e a articula
ção do s professo res e 
profes oras que, no 
difere ntes Centros e 
Programas de Pós
Graduação, trabalham 
os ternas de Economia 
Solidária; Trabalho e 
Associativismo e 
Cooperativismo. 

Para dar uma visão geral do s desafi
os do mundo do trabalho que o Setor 
deve enfrentar, o IHU On-lin e 
entrevistou o Prof. Dr. In ác io 

e utzlin g . 
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Sociedade do trabalho e sociedade sustentável 
Inácio 
Neutzling é 
doutorem 
Teologia 
Moral pela 
Pontifícia 
Universidade Gregoriana de 
Roma, Itália, Mestre em 
Teologia Pastoral pela 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, 
professor e pesquisador do 
Programa da Pós
Graduação de Ciências 
Sociais Aplicadas, da 
Unisinos, coordenador do 
Instituto Humanitas 
Unisinos e pesquisador do 
Centro de Pesquisa e Apoio 
aos Trabalhadores CEPAT, 
de Curitiba, PR. Autor de 
vários artigos sobre o tema 
das mudanças do trabalho. 
Esta entrevista foi feita a 
partir do artigo "Sociedade 
do trabalho e sociedade 
sustentável. Algumas 
aproximações" publicado no 
livro O Ensino Social da 
Igreja e a Globalização, São 
Leopoldo: Editora Unisinos, 
2002, p. 37-82. 

Entrevi1ta com Prof Dr. Inácio Neutzling 

JHU On-Line- O Sr. tem falado 
em "sociedade do trabalho", o 
que isso significa? 
Inácio Neutzling- Sociedade 
do trabalho é a sociedade onde 
as pessoas são definidas e 
descritas na sua cidadania pelo 
trabalho assalariado que 
possuem. A crise da sociedade 
do trabalho assalariado se 
caracteriza por uma crescente 
" brasi I ianização", conceito 
u ado, entre outros, por Ulrich 
Beck. Mas em que consiste esta 
brasilianização? A década de 
1990 é paradigmática para o 
mundo do trabalho no Brasil. O 
emprego formal acumulou um 
déficit estimado em 3,2 milhões 
de postos de trabalho, assim 
como o desemprego alcançou 
índices nacionais em paralelo 
de de a década de 1930. Entre 
1989 e 1999, a quantidade de 
de empregados ampliou-se de 
1,8 milhões para 7,6 milhões, 
com aumento da taxa de 
desemprego aberto. passando 
de 3% da PEA para 9,6%. o 
entanto, apesar deste aumento 
do de emprego, no anos 1990, 
a quantidade de trabalhadore , 
com jornada de trabalho 
superior à oficial de 44 horas 
duplicou, passando de 13 5 
milhõe para 26,7 milhõe de 
pessoa ocupadas. Isso significa 
que cerca de 4,9 milhões de 
nova vagas deixaram de ser 
criadas no país . Ou seja, cerca 
de 2/3 do total do desemprego 
aberto no país poderia ter sido 
reduzido com a forte redução 
do sobretrabalbo. E sa bra ilia
nização na década de 1990, no 
Bra il, e caracteriza pela 
de e truturação do mundo do 

trabalho. Ela consiste funda
mentalmente no crescente e 
elevado desemprego aberto, no 
desassalariamento, no sobretra
balho, no aumento do trabalho 
informal e na geração de postos 
de trabalho precários. A 
'brasilianização' do mundo do 
trabalho parece indicar que 
saímos da sociedade de trabalho 
sem substituí-la por nenhuma 
outra. 

JHU 011-Line- Que sinais 
apontam para essa saída da 
sociedade do trabalho? 
Inácio Neutzling- De um lado, 
o trabalho foi declarado como o 
fundamento da sociedade onde 
tudo, e todos, e todas giram ao 
redor do trabalho, ou seja, têm o 
trabalho como ponto de referên
cia, enquanto por outro lado, 
tudo é feito para tomá-lo raro. 
Por exemplo, o aumento da 
produtividade, por definição, 
significa sempre, simultanea-

A brasil ianização 

consiste no 
crescente e elevado 

desemprec:io aberto, 
no desassa

lariamenw, no 

sobre-trabalho, no 

aumento do -trabalho 

inf armai e na 

c:ieração de postos 
de -trabalho 

precários 
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mente, eliminação do 
trabalho humano. bra ili-
anização é uma manii, ta
ção da mutação do mundo 
do trabalho, impul ionada 
com mai vigor p la 
indú tria pó -fordi ta . Ela · 
a ponta de lança d uma 
tran formação pr funda 
"qu abole o trabalh . ab 
o a alariado t nd a 
reduzir a _ 0 ·o a part da 
população ativa apaz d 
a egurar a totalidad da 
produção mat riar·. u 
eja, ··a economia ada v z 

meno nece ita do traba
lho. Objetivament . o 
trabalho p rd a ua 
'centralidad '' 

IHU 011-Li11e- Pod r- -ta 
dizer qu a oci dade do 
trabalho ó e i te no 

e opõem a 
reconhecer e ta perda da 
centralidade do trabalho e 
tudo o que ele implica, poi 

A economia 

cacfa vez 

menos neces

sita do 
trabalho, 

ObJetivamen

te, o trabalho 

perde a sua 

central idade 

o 
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empr go. i to , o trabalho 
ó · "trabalho". quando é 

pago. im. todo , de em-
pregado e precário em 
potencial. ão incitado a e 
bater por e te "trabalho" 
que o capital aboliu . Cada 
pa eata, cada cartaz que 
exige " ó queremo 
trabalho" proclama a itória 
do capital obre uma 
humanidade ubjugada de 
trabalhadore que não são 
mais, e que não podem er, 
outra coisa". Eis, portanto, 
o centro do problema e o 
núcleo do conflito : trata-se 
de desconectar do "traba
lho" o direito de ter direitos 
e, especialmente, o direito 
ao que é produzido e 
produzível sem trabalho, ou 
com cada vez menos 
trabalho. Trata-se de 
reconhecer que nem o 
direito a um rendimento, 
nem o direito à cidadania 
plena, nem a realização e a 
identidade de cada um 
podem mai s ser centradas 
no emprego e depender de 
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trata-se de 

de,;conedar 

do 11 tra6alho 11 

o direito de 

ter direitos e, 

e5pec1almente, 

o direito ao 
0ue e produzi

do e produzível 

sem trabalho 

ter um emprego. Trata- e, 
con eqüentemente, de 
mudar a ociedade. 

JHU 011-Li11e- Qual seria o 
primeiro pa o para e a 
mudança? 
Inácio eutzling- Se o 
"trabalho" não perder a ua 
centralidade na consciência, 
no pen amento, na imagina
ção de todo , este conflito 
não erá solucionado . E é 
precisamente isso que todos 
os poderes estabelecidos e 
toda a força dominantes 
se empenham em impedir, 
com o auxílio de especialis
tas e ideólogos que negam 
que o "trabalho" esteja em 
proce o rápido de elimina
ção . O lugar do trabalho na 
imaginação de todos, na 
imagem deles mesmos e do 
futuro possível é o início de 
um conflito profundamente 
político: de uma luta pelo 
poder. O muro que ele 
colocam obre os fatos , toda 
tran formação da sociedade 
supõe a capacidade de 
pensar de outra forma ou, 
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imple mente, de formular 
o que cada um experimenta. 

IHU 011-Li11e- Como 
influencia no mundo do 
trabalho a cri e ecológica 
atual? 
Inácio Neutzling- Há um 
conflito entre a reprodução 
da Humanidade e da Terra. 
A terra suporta cada vez 
meno o no o crescimento, 
enquanto nossas sociedades 
têm cada vez mais necessi
dade dele. Para gerar 
emprego, renda é necessá
rio mai consumo que, por 
sua vez, gera rnai produ
ção que gera mais renda do 
trabalho e de novo mais 
consumo e assim vai se 
constituindo o círculo 
vicio o da economia. No 
entanto, o consumo mundi
al e desenvolveu a um 
ritmo em precedentes no 
decorrer do século XX. A 
dinâmica con umo
pobreza-de igualdade
degradação ambiental se 
acelera. Se não houver uma 
redi tribuição entre os 
con umidores de alta e 
baixa renda, se não se 
abandonarem os produtos e 
procedimento de produção 
poluidore , e não se 
favorecerem a mercadorias 
que são nece sárias para os 
pobres e e o consumo 
ostentatório não deixar 
espaço à atisfação das 
necc idade e senciais - o 
problema colocado hoje, 
pela relação entre con umo 
e desenvolvimento humano 
e agravarão. 

IHU 011-Li11e- E taria em 
ri coa obrevivência da 
e pécie humana? 
Inácio Neutzling- A 
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esperança de garantir a 
sobrevivência da humani
dade como espécie assim 
como a esperança de que, 
cm algum momento do 
futuro, uma parte razoável 
dos seres humanos possa 
atingir uma qualidade de 
vida semelhante ao atual 
padrão do cidadão médio 
norte-americano ou euro
peu, duas esperanças que 
alimentam os sonhos de 
grande parte da população, 

elevar ao nível 

médio norte

amer icano a 

0ual idade de 
vida da popu

lação atual da 

Íerra Já 

ex.il1iria os 

recursos 

naturais de 

mais dois 

planetas il1uais 

ao nosso 

são seriamente questiona
da . ão há nenhuma 
segurança sobre e sa 
hipóte es. A primeira 
dependerá de um enorme 
e forço conjunto de toda a 
raça humana. A egunda 
tem toda a chance de er 
uma falsa premis a. Ou 
eja, ele ar ao nível médio 

norte-americano a qualida
de de ida da população 

atual da Terra já exigiria os 
recursos naturais de mais 
dois planetas iguais ao 
nosso . Nos mesmos níveis 
de consumo e desperdício, 
mesmo que apenas uma 
parte das nações fosse bem
sucedida nesse intento, o 
choque ambiental decorren
te liquidaria a vida humana. 

IHU On-Line- Então a 
própria crise ambiental é 
um elemento fundamental 
de crítica ao modelo 
industrial de trabalho? 
Inácio Neutzling- A crítica 
do trabalho, a partir da crise 
ecológica, implica a crítica 
radical da submissão da 
sociedade à racionalidade 
econômica. Emerge aqui a 
discussão dos limites. A 
necessidade de pensar os 
limites necessários a serem 
impostos ao mercado são 
'conditio sine qua non' para 
evitar a desagregação da 
ociedade e a destruição da 

biosfera. A delimitação dos 
limites dentre os quais a 
racionalidade econômica 
deve operar é, aliás, o 
problema central da 
sociedade capitalista desde 
o seu início. A subordina
ção do econômico à 
sociedade, isto é a ativida
de econômica a serviço dos 
fins que a superam e 
fundamentam a sua utilida
de, dando-lhe um sentido, 
eis o núcleo da crítica que 
emerge da crise da socieda
de do trabalho e da crise 
ecológica. 

IHU 011-Li11e- Como 
orientar o desenvolvimento 
da economia e a própria 
concepção de trabalho, para 
que, em vez de colocar em 
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ri co, ajude na pre r 
do ecossi tema e da 
humanidade? 
Inácio Neutzling- Para 
i o há que mudar radi ai
mente o e tilo ocid ntal 

er 
humano . graça ao 
reorientarnento d mocráti
co do de en olvim nto 
econômico, com r du ão 
imultanea do t mpo d 

trabalho e a t n ão da 
po ibilidade d autopro
dução cooperati a 
as ociati a . Poi uma 
ociedade que define o 

bem como a ati fação 
máxima pelo maior 
consumo de bens e 
serviços industriai do 
maior número de pessoas, 

há ctue mudar 

radicalmente 

o e5tilo 

ocidental 

moderno de 
con5umo ctue 

o65tacul iza a 

auto-1 imitação 

da5 nece55i 

dade5 

mutila, de 
modo 
intolerável, a 
autonomia do 
indivíduo. 
Um tempo de 
trabalho cada 
vez mais 
reduzido e 
flexível pode 
possibilitar a 
criação de 
uma esfera 
crescente de 
vida comuni
tária, de 
cooperação 
voluntária e 
auto
organizada, 
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ria 

prim ir lugar. lib rtar o 
p n amento e a imagina-
ão do lugare comun do 

di cur o ocial dominante. 
ou ando pen ar a potenci
alidad de outra expe
riência e emplare que 
apo tam efeti amente, em 
outro modo de coopera
ção produtiva, de troca, de 
olidariedade, de ida . 

Trata- e de alargar ao 
máximo o espaços e os 
meios que permitem a 
produção de socialidades 
alternativas, de modos de 

ida, de cooperação e de 
atividades que se subtraem 
aos dispositivos do poder 
do capital e do Estado . 
Assim, novos direitos e 
uma nova liberdade 
emergem como possibili
dade, como por exemplo: o 
direito de cada um de 
ganhar a vida trabalhando, 
mas trabalhando menos e 
melhor, recebendo por 
inteiro a sua parte da 
riqueza socialmente 
produzida. Um outro 
direito seria o de trabalhar 
de modo descontínuo, 
intermitente, sem perder 
durante estas pausas a 
renda plena, de modo que 
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lar~ar ao máx.lmo 

os ec.pa os e ot:.. 

meios que permi

tem a produ ão de 
5ocial idade5 

alternativa,;, de 
modo5 de vida, de 

cooperação e de 
atívidade5 ctue 5e 

5ubtraem ao5 

di5po5ltivo5 do 
poder do cap ital e 

do ~5tado 

po a abrir novo espaço 
à atividade em fim 
econômico e reconhecer a 
e ta atividade uma 
dignidade e um valor 
eminente, eja para os 
indi víduos, seja para a 
sociedade no eu conjunto . 
Para isso, o desafio é 
articular um conjunto de 
política que tendam a 
garantir a todo e todas 
uma renda suficiente, a 
combinar a redistribuição 
do trabalho e controle 
indi vidual e coletivo do 
tempo e a favorecer o 
florescimento de novas 
socialidades, de novos 
modo de cooperação e de 
troca pelos quais o laços 
sociais e da coesão social 
possam ser criadas para 
além do assalariamento. 
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Um projeto ético mundial, planetário, capaz de forjar um novo contrato 5ocial universal, pode 
5er impul5ionado e dinamizado pela5 cirande5 reli11iõe5 

Teologia Pública 
Ante a cri e paradigmática que vivemos, 
muito e tudioso (filósofo , cientistas, 
sociólogo , teólogos, etc.) apostam na 
necc idade de recuperar e aprofundar as 
grande intuiçõe presentes nas grandes 
religiõe , como capazes de apontar saídas para 
o século XXI. É esta a intuição que move 
muitas iniciativa no mundo, hoje. A busca de 
um projeto ético mundial , planetário, capaz de 
forjar um novo contrato ocial univer ai , pode 
cr impul ionado e dinamizado pela grandes 

religiões, nas quais se inclui, evidentemente, o 
cristianismo com a sua teologia e a sua 

espiritualidade. Contribuir na busca de saídas 
para os grandes desafios que a humanidade 
hoje enfrenta é o serviço que o Instituto 
Humanitas Unisinos quer prestar por meio do 
Setor Teologia Pública, alimentando-se em 
quatro grupos temáticos, cujo eixo articulador é 
a Teologia. Os grupos temáticos são: Religiões; 
Teologia; Experiência Inaciana e Pastoral. 

Para compreender o conceito de Teologia 
Pública, JHU 011-Line conversou com o Prof. 
Dr. José Roque Junges. 

lugar da Teologia na Universidade 

José Roque )unges, 
profe or 110 PPG em 
Saúde Coleti, a na 
Unisi11os e 
participante do grupo 
te111ático Teologia do 
Instituto Humanitas Uni inos. 
Doutor e111 Teologia, pela Pont(ficia 
Universita Gregoriana, PUG, Itália, 
mestre e111 Teologia, pela Pontificia 
Univer idade Católica de Chile, 
UC, especiali ta e111 História, pela 
Unisino e graduado e111 Filo ojia, 
p ela PUCRS. Junge é autor do 
eguintes li,•ros: Ecologia e criação 

Resposta Cri tã à cri e ambiental. 
São Paulo: Loyola, 2001: Evento 
Cristo e Ação H11111ana: Tema 

.fi111dame11tais da Ética teológica. 
São Leopoldo (RS): Uni inos. 200le 
Bioética: perspecti, a e de a.fios. 
São Leopoldo: Editora Uni ino , 
1999. 

Entrevi1ta com o Prof. Dr. Roque Junge1 

IHU 0 11 -L i11 e- Por que 
a necessidade de 
pensar a Teologia 
dentro da 
Universidade? 
Roqu e Junges- Hoje, 
fora alguma 
universidade 
católicas, cujo cursos 
de Teologia i am à 
formação de 
eminarista e pe oas 

da Igreja, as 
univer idade em 
geral, e muito menos as 
estatais, não têm 
Teologia . E e fato 
deve- e, cm parte, ao 
proce o de laicização 
próprio de quase todo 
o paí e do mundo. Os 

países germânicos e 
anglo -saxões , países 
mais protestantes, 
muitas vezes, incluem 
a Teologia nas 
universi-dades laicas e 
estata is. a Ingla terra 
e nos Estados Unidos, a 
Teo logia foi assumindo 
a forma de Ciências da 
Religião. Talvez foi a 
única maneira de a 
Teologia encontrar o 
seu lugar em 
universidades não 
confessionais e numa 
cultura pluralista. a 
Alemanha, ao 
con trário, as 
universidades estatais 
con tinuam a ter 
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Teologia propriam nte dita. 
Hoje, no Bra il, a teologia é 
uma ubár a de eonh cim n
to, 

reconhecida 
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qu forma quadr para a 
Igr ja T I gia públi a qu 
quer ruma pr n a n 

mund a ad · mi 

pelo C Pq. 
Para o 

teólogo 

luterano 
Jürg n 
Moltrnann. o 
conceito d 

Uma í ealGlC1ia ciue se 
dei e questionar 

pel05 desafi05 da 

ciência, corno o 

IH 011-Li11e- E 
naa 

ifi idad da 
gia Públi a . 

Roque Junoe -
T 1 gia Públi a 

T ologia 

Pública 
re ponde à 

e emplo, 05 lan a '05 

pela biolGlC11a, a 

c;ienética, etc. 

ria pr 

da fé ri tà. 
d ntr da 
univ r idad . m 

p rgunta 
obre o pap 

da Teologia numa 
uni er idad qu pr ci a 
lidar com o d afio 
cont mporân o (J . 

1oltmann, Dio nel Proaetto 
dei mondo moderno : 
Contributi per una rilevan::.a 
pubblica dei/a Teo/oaia . 
Bre eia: Queriniana, 1999). 

IHU On-Line- A Teolooia 
e, ' 

então poderia ter um outro 
viés que não seja o de formar 
quadros eclesiá ticos? 
Roque Junges- Geralmente 
quando se fala em Teologia 
imediatamente se associa 
com duas idéias específicas. 
A primeira, uma Teologia 
mais Eclesiástica, visando à 
formação de quadros para a 

Igreja . Em segundo lugar, 
uma Teologia com um 
controle externo, pois, na 
definição da Teologia 
Eclesiástica, o Bispo tem um 
papel importante. Daí a 
importância, segundo 
Moltmann, de distinguir 
entre Teologia Eclesiástica 

d i ntid . P r 
um lad • uma 

T logia qu d ix 
qu tionar p lo d afio da 

i · ncia. poi a uni er idade 
· o lugar por e ·cel · ncia 
para dei ·ar- e que tionar 
por e e de afio , como 
por exemplo , o lançados 
pela biologia, a genética, 
etc . Para di cutir e sa 
questõe , ela nece ita de 
liberdade acadêmica. Não 
pode simplesmente repetir o 
que sempre foi dito, mas 
tentar novas compreensões 
e interpretações. É claro 
que ela precisa seguir o 
estatuto epistemológico 
próprio da Teologia tendo 
como ponto de partida a 
revelação e a tradição, mas 
com uma abertura para 

repensar esses dados na 
resposta aos desafios atuais. 
Um segundo sentido dessa 
presença da Teologia Pública 
é que ela seja uma presença 
crítica. Uma visão humanista 
que enfrente criticamente os 
pressupostos do paradigma 
da modernidade presente na 
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i "n 1a na i dad . 
P rtant a T I gia Públi a, 
p rum lad , d i ·a-
d afiarp la 

m 

m ulr 

e I iá ti a p r cr realizada 
no pa o da Igreja. 

IHU 011-Line- Por que a 
T logia na univcr idade 
t ndc a e diluir cm outra 
di ciplina como Ciência da 

Um seciundo sentido 
dessa presença da 

Íeolociia Pública é que 
ela seja uma presença 

crítica. Uma visão 
humanista que enfrente 

criticamente os 
pressupostos do 

paradicima da 

modernidade presente 

na ciência e na 

sociedade 

Religião, por exemplo? 
Roq ue Junges- A Teologia 
Pública , ou seja , a presença 
da Teologia cristã no espaço 
público da Universidade é 
algo novo, necessita de 
coragem e criatividade, por 
isso é mais difícil, mas 
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muito mai interessante. 
Is o vale principalmente 
para uma univcr idade 
confc ional cristã. No 
Bra il, não cxi te algo 
ne a linha. Moltmann 
defende enfaticamente 
e a pre cnça , não 
tran formando a 
Teologia nem cm 
Filo ofia da Religião 
nem em iências da 
Religião . Essas formas 
podem er válidas, mas 
não podem querer 
ubstituir a Teologia . o 

mundo pluralista, as 
Ciência da Religião têm 
seu valor como incentivo 
para o diálogo inter
religio o. Ma para não 
cair num puro irenismo e 
de envolver um 
verdadeiro diálogo intcr
religio o, a identidade 
religio a de quem entra 
no diálogo precisa ser 
con i tente, para poder 
dialogar de coração 
aberto e em temores. 
Para i o a Teologia 
ajuda. O de afio é não 
mercantilizar a religião. 
A ociedade tende a 
mercantilizar tudo, 
tran formando até a 

religião num 
upcrmcrcado de 

diferente produtos à 
e colha. Moltmann 

critica e sa 
mercantilização presente 
na tendência pós
moderna de co locar a 
Teologia de escanteio . 

Porto Alegre, janeiro Ee 2~ 

Sem estatuto acadêmico, 
possibilitado pela 
Teologia, a fé cristã 
torna-se obso leta, porque 
não tem nada a dizer 
sobre os desafios 
enfrentados dentro da 
universidade, 
transformando a religião 
e a fé em algo exótico a 
er apenas estudado. 

JHU 011-Li11e- O que a 
Teologia Pública traria 
de novo para o próprio 
cristianismo? 
Roq ue Junges- Ela ajuda 
a repensar o papel do 
cristianismo na 
sociedade atual e 
aprofundar a identidade 
cristã em novos moldes . 

as universidades, 
existem pessoas que 
con ivem e acompanham 
diariamente os desafios 
da ciência, mas não 
aprofundam a sua fé 
cristã diante desses 
desafio . Elas estão 
avançadas em relação à 
ciência, por meio de 
pe qui as, leituras, 
especialização 
doutorado, etc. Mas na 
sua fé pararam na 
catequese da vovó . É 
compreensível que 
considerem os conteúdos 
aprendidos, quando 
criança , como algo 
infantil e ultrapas ado 
diante dos 
conhecimento 
científico adquiridos. O 
problema é que a 
concepção da fé não e 
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reduz ao que viram como 
crianças. A compreensão 
intelectual da fé não 
acompanhou o 
crescimento da 
compreensão cientifica. 
Esse desnível esvazia a 
fé de seu significado. O 
problema é como dar aos 
intelectuais de inspiração 
cristã uma visão mais 
adulta e consistente de 
sua fé. A Teologia tem 
um papel fundamental 
nessa tarefa. 

IHU 011-Lin e- E o que 
traria de novo para a 
sociedade civil? 
Roqu e Jun ges- Sendo 
pública, a Teologia 
estaria interessada nas 
esferas política, social, 
cultural, econômica, 
ecológica de uma 
sociedade, pois nelas vai 
acontecendo o Reino de 
Deus. Portanto, ponto de 
referência da Teologia 
pública, segundo 
Mo ltmann, não é a Igreja 
mas o Reino de Deus. 
Assim ela tenta assumir 
uma perspectiva 
profética na sociedade. 
Para Moltmann, a 
Teologia pode contribuir 
com três tarefas: 
interessar-se e despertar 
o senso do bem comum 
na sociedade; ana lisar 
criticamente os valores 
religioso presentes na 
ociedade; interessar-se 

pe lo valores morai do 
ethos social. 
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Unisin05 coordena mesa de debate para apresentação 

de diversos projetos no li fórum Mundial de f ducação 

A universidade frente aos novos desafios 
A Universidade do ale do Rio dos Sinos 
- Unisino é uma das 84 instituições 
promotoras do II Fórum Mundial da 
Educação, além de fazer parte também dos 
patrocinadores do evento. Responsável 
pela décima das 39 programações 
simultâneas, a Universidade está 
organizando uma mesa de debate, que 
acontece no dia 20 de janeiro, às 14h, na 
sala 209 da Usina do Gasômetro e sua 
organização está sendo coordenada pelo 
prof. Euclides Redin, do PPG em 
Educação da Unisinos. O título da 
atividade da Unisinos é Novas Idéias para 
a Universidade Frente aos Novos Desafios 
da Humanidade. Farão parte da mesa: 
Riccardo Petrella, da Universidade do 
Bem Comum, da Bélgica; Xavier 
Gorostiaga, da Associação de 
Universidades Confiadas à Companhia de 
Jesus na América Latina (Ausjal) , da 

Guatemala; Francisco Mazzeu, da 
Unitrabalho, do Brasil; Michel Brie, da 
Fundação Rosa de Luxemburgo de Berlim, 
Alemanha; José Clóvis de Azevedo, Reitor 
da Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (Uergs); Inácio eutzling, 
coordenador do Instituto Humanitas 
Unisinos; Euclides Redin, do PPG em 
Educação da Unisinos; José Ivo Follmann, 
diretor do Centro de Ciências Humanas da 
Unisinos e coordenador da mesa. O 
objetivo do debate é comparar as 
diferentes propostas de universidade, 
buscando alternativas e tentativas no 
contexto de cada uma. 

O tema geral do Fórum Mundial da 
Educação deste ano é Educação e 
Transformação. 
Estão previstas no FME trê grandes 
conferências, cerca de 800 apresentações 
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de trabalhos (pôstcres) e 39 
programações imultâneas. A 
expectativa é de que o evento 
conte com 20 mil 
participante . erá a segunda 
edição do maior evento na 
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área da educação do mundo. 
Além das 84 instituições 
promotoras, colaboram com 
FME a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre e o 
Governo do Estado. 

Pensando a universidade 
ENTREVIITA COM PROF. DR. EUCLIDEI REOIN 

IHU On-line 
conver ou com 
Euclide Redin a 
respeito dos 
principais desafios 
da Universidade 
que serão 

abordado na mesa. Doutor em 
Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano, 
pela USP, me Ire em 
Educação, pela PUC-RJ, 
Euclides Redin é, junto com 
Danilo Streck, autor do li, ro 
Paulo Freire: Ética, Utopia e 
Educação. São Leopoldo - RS: 
Vo:::e, 1999. 

trabalho, da pobreza? Uma 
universidade com uma 
relevância ocial muito maior. 
Em terceiro lugar, erá o 
exemplo da Uerg , um 
exemplo surpreendente, 
porque a tendência do Estado é 
a de pri atizar, e as 
universidades pública são 
cada vez mais e quecidas. E 
cm quarto lugar, as 
univcr idade jesuítica da 
América Latina, a Au jal, cuja 
novidade é a integração, 
porque a tendência das 
univcr idade é a autonomia. 

as PU , por exemplo, não 
há nenhuma integração de 
uma com as outra . A sim, 

JHU On-Line- A mesa pretende 
debater modelos alternativos de 
universidades, que modelos são 
esse? 
Euclides Redin- São quatro 
proposta diferentes. Em primeiro 
lugar, Riccardo Petrella 
apre entará a Universidade do 
Bem Comum (UBC). Trata-se de 
uma idéia nova e desafiadora. 
Uma universidade não apenas do 
conhecimento, ma que tenha o 
bem comum como horizonte 
de e conhecimento. Um egundo 
exemplo será o da Unitrabalho: 
Como é uma universidade que 
tem em vista o mundo do 

e sa integração das 
uni ver idades jesuítica na 
busca de urna identidade, 
numa época em que a 
universidade está em crise de 
identidade, é muito 
ignificativo. 

JHU 011-Li11e- A Uergs e tá, 
de alguma fom1a, dependendo 
da ociedade ci il, a tal ponto 
que o novo Governo do Estado 
não possa alterar o projeto, se 
fo e e se eu desejo? 
Euclides Redin- O projeto já 
e tá sendo alterado, já que o 
Reitor e o Pró-Reitore , 
nomeado por 4 ano já foram 
ub tituído . Apesar da 

Universidade e trabalho 

Ainda no II Fórum 
Mundial da Educação, 
fazendo parte dos grupos 
temáticos Educação e 
Trabalho, o Prof. Damis 
Corbellini, coordenador do 
setor Trabalho, 
Solidariedade e 
Sustentabilidade do IHU, 
estará apresentando o tema 
O trabalho na virada do 
milénio. O professor falará 
sobre a experiência vivida 
pelo núcleo da 
Unitrabalho na realização 
do curso de extensão O 
trabalho na virada do 
milénio, ministrado a 
trabalhadores ligados a 
sindicatos, ONGs, etc. O 
curso tem por objetivo 
fornecer aos participantes 
uma qualificação 
sociopolítica 

manifestações contrárias que 
houve na própria universidade, 
no estatuto da Uergs diz que 
eles podem ficar no cargo 
"até" quatro anos e esse foi o 
argumento usado pelo novo 
governo estadual do RS para 
trocar as autoridades da Uergs. 
O novo governo quer assumir 
a linha política da 
universidade. As universidades 
públicas estão sendo cada vez 
mais sucateadas e 
de estimuladas, o Estado se 
desresponsabiliza. o RS, foi 
o inverso, através do 
Orçamento Participativo se 
decidiu criar un1a universidade 
pública, gratuita, social, 
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IHU 011-Li11e- Em que on i t 
a cri e de identidad da 
uni er idade ? 
Euclides Redin- m fato qu 
ilu tra muito bem a cri ti i. 
por e ·emplo, no ano pa ad . 
quando uni er idade fed rai 
fizeran1 60 e 
até 90 dia de 
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/Hl.: 011-Li11e- pr p ta da 
O lC d' tran fi rmar a 
universidad 

gr e não 
hou e 
nenhum 
prote to. Ou 

Atualmente. o 

eJa, com ou 

mercado diz de 
C{Ue proÍi55iat1ai5 IH 011-Liue- Como o 

atual mod lo d 
universidad influencia 
na colha da profi ão 
por parte do 

m 
universidade, 
a oci dade 
caminha. O 

nece55it,a e t1Ó5 

05 farmam05 

que a 
uni er idade faz 
não re pond ao que a 
ociedade nece ita. Tanto que 

a pe quisa que de fato 
contam na ociedade. não ão 
produzida na uni er idade. e 
im em Instituto de Pe qui a 

Estatais como a asa no 
Estados Unidos ou nos 
laboratórios das grandes 
empresas. As empre as de 
medicamentos, por exemplo, 
têm seus pesquisadores, cujas 
descobertas são patenteadas e 
publicadas só quando estão 
envelhecidas. A pesquisa nas 
universidades praticamente não 
serve para nada. Há uma perda 

e tudante ? 
Euclide Redin- ea 

universidade não prepara e 
para o mercado embora ni o 
há um engano, porque 
"prepara", ma o e tudante e 
formam e não há vaga para 
ele - e fo e um lugar no qual 
se cultivasse o pen amento, 
onde a ida, a existência, o País, 
a história fossem pensados; se 
fosse o lugar onde fazer arte, 
cultura, onde viver uma 
experiência de cidadania plena 
em um nível ótimo; se fosse o 
lugar que desse todas as 
condições, para que os 
estudantes pudessem pensar na 
transformação da sociedade, do 
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ia, 

m 

1111, 

n 1mpa , pen ar uma 
outra ociedadc. 

IHU 011-Li11e- Como o II FME 
pode ajudar ne se proces o? 
Euclide Redin- Vale pelo 
encontro e a di cu ão dessa 
problemática toda. Há temas 
urgente em toda a áreas. 
Será uma tempe tade mental 
que animará o trabalho. Não 
haverá conclu õe ou 
re oluçõc a partir dele, mas 
sim uma fecundação de idéia . 
Também erá, para os 
educadores, uma experiência de 
levantar a auto-estima. O fato 
de ver que não estamo 
sozinhos e que a educação é 
muito mai que tran missão de 
informações, será importante. 
Se fosse ó transmissão de 
informações, a internet faz isso 
muito bem, e o educador ficaria 
obsoleto. Ma , a educação é 
muito mais do que isso. 

Um novo proieto societário 
Uni5ino5 na promoção do li Seminário MuMial de P olítica5 5ociai5 

O II Seminário Mundial de Políticas Sociais 
será realizado nos dias 24 e 25 de janeiro de 
2003 , no III Fórum Social Mundial, em Porto 
Alegre. Desde o I Fórum Social Mundial 

(2001 ), diversos militantes, preocupados com a 
questão das políticas sociais, participaram de 
reuniões de aprofundamento sobre temas relativo 
ao assunto, seja em relação ao segmentos 
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O encont ro terá dois 
suutemas: Pro1eto5 

soc.1etário"' e políticas 
soc. 1a1s e O 

protacionismo da 
sociedade civil na 
implementação da 

Â:;jenda Mundial das 
Políticas 5oc iais 

populacionais (criança e 
adolc ccnte , mulheres, 
ido o , pc oas portadora de 
ncce idade e peciai , etc) , 
cja em torno da diversidade 

de etores e/ou áreas 
implicado (a i tência social, 
educação, aúde, etc). Ao 
final do evento, um grupo de 

Programação 
Dia 24/01/2003 

agentes indicou a 
possibilidade de realizar, no II 
Fórum Social Mundial , um 
espaço comum de 
aprofundamento do que 
consideraram um novo e 
complexo tema/campo: as 
políticas sociais . Esta 
perspectiva reforçaria o 
aprofundamento da questão 
do desenvolvimento social , 
que, na primeira edição do 
Fórum, foi apenas 
tangenciado. 
Surgiu assim o I Seminário no 
II FSM, nos dias 1 ° e 2 de 
fevereiro de 2002 no Clube 
Farrapos, em Porto Alegre . 
Aproximadamente mil 
pessoas participaram deste 
evento, que contou com a 
contribuição de painelistas 
como Boaventura de Sousa 

Dia 25/01/2003 

Santos, Aldaíza Sposatti, 
Pedro Picolli, Alain Lipietz, 
Helio Mattar e Maria da 
Glória Gohn. Ao final do 
Seminário, foi elaborada a 
Agenda Mundial das Políticas 
Sociais, que foi publicada em 
5 idiomas. Dos desafios do 
Primeiro Seminário surgiu a 
necessidade de um segundo, 
no próximo FSM, nos dias 24 
e 25 de janeiro, das 8h30min 
às 12h30min, na PUCRS com 
o tema A sociedade civil e a 
construção de políticas 
sociais no cenário mundial. O 
encontro terá dois subtemas: 
Projetos societários e 
políticas sociais e O 
protagonismo da sociedade 
civil na implementação da 
Agenda Mundial das Políticas 
Sociais 

8h30min - Acolhida, memória e retomada 8h30min - Acolh ida e memória do Primeiro 

da Agenda Mundial das Políticas Seminário 

10h - Painel: projetos societários e Políticas 9h30min - o protagonismo da sociedade civil na 
sociais. Inácio Neutzling (Unisinos/Brasil), construção das políticas sociais - Relato de 3 
Eric Decarro [Sindicato Suíço de Serviços experiências: José Antonio Moroni (Brasil), 
Públicos) e Maria da Gloria Gohn Odalys, González (Cuba) e Francesco Rubino 

[Unicamp/Brasil) - (Itália). Debatedora: Vini Rabassa da Silva 
(UCPel/Brasil). 

11 h30min - Debates 1 0h45min - Debates 

11h30min - Agenda mundial das 
políticas sociais - Revisão e ampliação 

1 2h30min - Encerramento 12h30m in - Encerramento 
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Sobre e te e1·ento. IH 
On-line entr ,·i tou a 
Prof''. M. Marilene laia, 
pmfe ora do Centro de 
Ciência Humana . na 
Uni ino . me tr em 

Modelos societários em debate 
Entreviita com Pror. M~ Marilene Maia 

e11'iço ocial. pela 
P CR e doutorando em 

Sen·iço Social pela me ma uni,· r idad . 
Marilene trabalhou na árita do R por 
17 ano . onde dedicou parte de 11 

trabalho à Con tituiçào de 011 lho d 
Direito e Política ociai . Foi ·ons Ih 
do Con elho E tadual da A i t ·11cia. 
ano pa ado. a profe ora e te,· na 
organi::açào e coordena ào do 1 minano 
fundia/ de Política So iai . r pr ntando 

o Con elho Re0 ional de en·iço ocial. 
Marilene é, também, membm do Fórum 
E tadual da Política ociai . e paço 
articulado de di cu ào que conta com 34 
entidade co-promotora . 

política oc1ai jarn 
mediaçõe in trumentai por 
uma lógica de de en\'Ol\'im nto 
ocietário que articule a que tão 
ocial, o de envolvimento 

econômico, político. cultural e 
não ejarn política voltada 
para cada grupo, o pobre , a 
mulher, etc. A política oc1a1 
ão urna da forma de iabilizar 

um processo de organização 
ocietária onde todo pas em a 

ter garantidos os direitos, 
ociai , econômicos, políticos, 

de primeira, segunda, terceira, 
quarta geração. E por isso elas 
têm de sair desse cunho 
assistencial, paternalista, para 
er mediações de uma outra 

lógica de relações sociais. 

IHU On-line- A quem compete 
a instauração do modelo 
ocietário? 

Marilene Maia- o ano 
passado, o seminário garantiu 

urna di cu ão entre o trê 
agente qu hoje e colocam co
re ponsá ei : o E tado, a 
ociedade civil e a política 
ociai . O e tado de bem-e tar 
ocial, que era o único 

re ponsável pela que tão da 
políticas, hoje não exi te e está 
longe de existir. Por outro lado, 
vivemos hegemonicarnente um 
modelo neoliberal que 
determina que o Estado não seja 
um agente protagoni sta nesta 
história e responsabiliza a 
sociedade civil para isso. o 
nos o entendimento, as políticas 
sociais se constituem numa ação 
articulada com os outros dois 
setores , e entendemo que o 
Estado ainda tem uma 
responsabilidade primeira no 
sentido de viabi lizar e articular 
os processos. Entendemos que a 
sociedade civil tem uma 
responsabilidade muito forte no 
entido de indicar as demandas e 

IHU 011-Line- Qual a 
definição que o I 
Seminário deu de Política 

ociai? 
Marilene Maia- A idéia 
mai enfatizada é que as 

a nece idade para viabilizar 
e a política . Então, na 
verdade, não é o E tado que diz: 
"Olha, ocê e tão preci ando 
di soou daquilo", e im a 
sociedade civil, e pecialmente a 
sociedade civil organizada, 
escutando o povo que não e tá 
organizado e tentando perceber 
suas reai necessidade . 

IHU 011-Li11e- I o quer dizer que 
há uma distância entre as reai 
nece sidade e o direitos? 
Marilene Maia- Há, sim, uma 
distância muito grande entre a 
necessidades sociai e o que e 
constitui cm direitos. a verdade, é 
seguida a lógica de uma ociedadc 
de ela ses, cm que cxi te uma 
desigualdade. Os direitos sociais 
devem estar numa perspectiva, de 
eqüidade, de igualdade, de ju tiça 
social. Então, nó e tamo 
desafiados a fazer uma releitura 
dis o. 
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/HU 011-Line- Houve 
unanimidade na elaboração da 
agenda, no ano pa sado? 
Marilene Maia- E te ano o 
cminário iniciará por uma 

avaliação da agenda 
aprovada. Quando a 
elaboramo , ti vcmo algumas 
que tõc polêmicas. Por 
exemplo, a agenda teria de 
di cutir a que tão do contrato 
ocial, o pacto ocial, e os 

agentes sociai teriam de se 
po icionar a respeito dis o, 
até porque trabalham com 
política ociai , que foi um 
do pacote tratados pelo 
pacto. ão conseguimo fazer 
essa di cussão, que ainda é 
muito frágil. A proposta é que 
pos amo melhorar a agenda, 
porque reconhecemos que o 
Brasil tem muitos avanços 
legai cm relação às política 
ociai que outro paíse do 

mundo não têm. Exi te 
também a per pcctiva de que 
po amo e tar coo tituindo 
uma agenda comum para 
fazer o enfrentamento à 
fragmentação, à polarização 
que cxi tem entre as política . 
E i o é uma disputa. Quem 
trabalha com criança e 
adole ccntc acha que todo 
mundo tem de trabalhar com 
criança e adote cente, porque 
é a prioridade. Outro trabalha 
com índio, e eles realmente 
estão morrendo, então todo 
mundo tem de trabalhar com 
índio, porque o índio é a 
prioridade. Ao in é di so, 
devemo identificar e somar o 
que é comum, que rea lidade é 
cs a que dctc1111ina que 
mulhcre , crianças, índios, 
etc, tenham característica 
específica - cmprc 
garantindo a identidade 
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própria de cada segmento 
populacional - , mas ao 
mesmo tempo nós temos que 
trabalhar por uma perspectiva 
com bandeiras de luta muito 
fortes que façam 
enfrentamento à lógica 
societária instituída . 

IHU 011-Line- Que coisas 
preci sam mudar entre os 

próprios 
defensores 

No neoliberali5mo 

ex.15te um 

proJeto 50c1etário 

con5truído ciue é 
cierador de 

política5 50Ciai5 

que reforçam 

a exclu5ão 

de novas 
políticas 
sociais? 
Marielene 
Maia- Uma 
mexida na 
cultura da 
grande 
maioria dos 
agentes 
sociais que 
tem uma 
cultura ainda 
de "fazer o 

bem" , de "ajudar", e não 
compreende a questõe 
ociai como refluxo de um 

proccs o, de um projeto 
societário, tanto de Estado 
como de mercado, como de 
sociedade civil. Enquanto os 
agente ocia1s não se 
conceberem como 
protagoni tas também dessa 
história de desenvolvimento, 
não há como mudar. 

IHU 011-Li11e- O que vai er 
focalizado em cada dia do 
cminário? 

Marilene Maia- o primeiro 
dia, queremos botar na roda 
projeto ocietário que e tão 
em di puta cm con trução 
e/ou de construção e, dentro 
de e projeto , er a 
per pcctivas de políticas 
ociai que ão con truídas. 

Como estão sinalizadas na 
prática e implementadas 
políticas sociais nesses 
diferentes projetos 
societários. Por exemplo, no 
neoliberalismo existe um 
modelo, um projeto societário 
construído que é excludente, é 
gerador de políticas sociais 
que reforçam a exclusão. 
Para o segundo dia do 
seminário, estamos seguindo 
uma proposta do ano passado 
de podermos aprofundar um 
pouco as experiências 
potenciais de políticas sociais 
e, por isso, teremos uma 
experiência de Brasil, já que, 
em tennos jurídico-legais, ele 
está muito mais avançado do 
que muitos países da Europa. 
Queremos resgatar isso e, ao 
mesmo tempo, problematizar 
esse avanço dos limites na 
prática. Teremos a exposição 
sobre Cuba, trazendo toda a 
experiência do Estado como 
responsável pelas políticas 
sociais e garantidor delas. 
Vamos analisá-la e perceber 
que limites existem em torno 
disso. Virá também um 
representante mais da Europa, 
da Itália, que ainda tem um 
refluxo do estado de bem
estar social, que está 
findando, mas que tem uma 
história e um acúmulo que 
não pode ser negado e que 
deve servir como referência 
para alavancar novos estágios 
de construção do projeto. A 
partir dessas experiências, 
poderemos problematizar a 
agenda que construímos no 
ano passado para podennos 
alavancar política sociai que 
realmente possam indicar a 
nova sociedade, o novo 
mundo, que o Fórum Social 
encaminha. 
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Água: Bem Comum, Questões e Estratégias 
A Univer idade Do B m Comum -
promov rá, junto om a niv r idad d 

ale do Rio do 

Programação: 

Dia 24/01/2003 ( exta feira, da 1-h à 
18b30min) 
Primeira Se ão: Conhecimenlo, Cidadania, 
Bem Comum e Água 
Painelista : andana Sbi a (Índia), Jo é I o 
Follmann (Bra il), Mebdi Lahlou 
(Marrocos), Riccardo Petrella (Itália e 
Bélgica) 

Dia 25/01/2003 (sábado, das 9b30min às 
12b30min) 
Segunda Sessão: Água, Bem Comum 
Painelistas: François Martou (Bélgica): 
"Concepções, políticas e práticas do Bem 
Comum"; Larbi Bouguerra (Tunísia): "Água 
na história dos seres humanos e da vida sobre 
o Planeta" ; Sylvie Paquerot (Canadá): "O 
Direito e a água". 

o mesmo dia 25 (sábado, das 15h00min às 
l 8b30min), ocorrerão três oficinas 
simultâneas, envolvendo o "mercado da 

nh 1111 nt na1 

O ol,Jetivo é 
refor ar a 
tomada de 
canse 1ênc 1a 

das wandes 
ciuestões e 

desafias ctue 
envolvem a 

áctua 

água", "regulaçõe internacionais", "direito 
mundial da água". 
À noite prevê- e wn e petáculo com o tema 
da água. 

26/01/2003 (domingo, da 9h30min à 13h) 
Terceira Ses ão: Usos, Regulações e Poderes 
Painelistas: Dieter Wartchow (Brasil) e Chan 
Ngai Weng (Malásia): "O Usos da Água"; 
Rosário Lembo (Itália) e Emílio Molinari 
(Itália): "As regulações da água"; Bernard 
Maris (França): "A emergência das grandes 
multinacionais privada da água". 

27/01/2003 (segunda-feira, das 9h às 
12h30min) 
Quarta sessão: Encerramento e conclusão. 
Questões e Estratégias ( com três oficinas de 
trabalho: Estratégias dominantes; Estratégias 
alternativas locais e mundiais; Perspectivas 
no horizonte 2020-2025) 
Conclusões: Riccardo Petrella (UBC). 
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o valor da água 
Entrevi1ta com Roberto Malvezzi 

Para com ersar sobre a queslào 
da água, JHU On-line 
entre,·istou Roberto Malve::::::i, 
coordenador da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) , que é 
graduado em Filosofia, Teologia 
e Estudos Sociais pela Faculdade 
Salesiana de Filosofia , Ciências 
e Letras de Lorena, Sao Paulo, e 
em Teologia pelo lnstituto 
Teológico de sao Paulo. Foi 
educador popular e assessor de 
11101·i111entos populares na região 
de Jua:::eiro da Bahia e 111e111bro 
do Conselho acional dos 
Pe cadores. Desde 1998, é 
membro da Coordenação 
Nacional da Comissão Pastoral 
da Terra . Malve::::::i é autor de 
império do Sol, Editora Pa11l11 . 
19 5 e O Sete Pecados do 
Capital, Editora Paulus. 1982. 

que cm e ca cz. 

JHU 011-Li11e- Qual tem 
ido a e tratégia do etor 

pri ado para chegar a 
pri atizar a água no Brasil? 
Roberto Malvezzi- O 
Bra il, durante o go emo 
anterior, preparou em 
urdina a pri atização das 

água bra ileiras . Como do 
ponto de vista constitucional 
no a água não podem cr 
privatizada , então inventou-
e a privatização do 
crviço . A partir daí e 

afinna que, embora a água 
não cja pri atizávcl, faz 
concc ão deu o (outorga) a 

IHU 011-Line- O que há 
de verdade e o que há de 
mentira em relação à crise 
de água? 
Roberto Malvezzi- A 
verdade é que existe 
realmente uma "crise da 
água". Só que esta crise é 
fruto da mão humana, num 
entido duplo: 

contaminação e poluição 
dos mananciais, o que 
resulta numa escassez 
qualitativa da água. 
Segundo, a eliminação de 
mananciais, que resulta 
numa escassez quantitativa 
em várias regiões do 
Planeta. Por outro lado, o 
que há de fal o nessa 
realidade é afirmar que a 
água é um recurso 

uma empresa privada para 
que explore determinado 
serviços, seja de 
abastecimento, saneamento, 
etc. E sa outorga podem 
chegar a 35 ano . 
Combinando outorga e alor 
econômico da água, na 
verdade se in tala o 
comércio da água. Vale a 
pena re saltar que o setor 
privado interessado em 
no sas águas é todo 
internacional. Fala-se numa 
oligarquia internacional da 
água, um restrito e poderoso 
grupo de empresa 
tran nacionai que querem 
e apoderar do maiore 

naturalmente escasso. Não 
é. Nosso Planeta tem 70% 
de sua superficie coberta 
por água. Embora 97% das 
águas do Planeta sejam 
salgadas, apenas 3% são 
água doce, nunca faltou 
água para todas as formas 
de vida, sejam aquelas que 
dependem da água doce, 
sejam aquelas que 
dependem da água 
salgada. a verdade, ao 
decretar a escassez da 
água, o que se quer é 
transformá-la em negócio. 
A própria ONU, que a 
princípio lidou com o 
conceito de escassez, em 
Johannesburgo já afirmava 
que é melhor pensar em 
um bom gerenciamento do 

mananciais de água em todo 
o Planeta. Assim, quem está 
interessado na Empresa de 
Águas da Bahia (Embasa), 
por exemplo, é uma 
multinacional da água que 
vem da Alemanha, a R. W.E. 
A ponte entre a empresa e o 
governo da Bahia é feito 
pelo Banco Mundial. Fica 
claro que estão conseguindo 
um "jeitinho brasileiro" de 
privatizar o que não pode 
constitucionalmente ser 
privatizado. 

JHU 011-Li11e- Como avalia 
a lei existente de recursos 
hídricos? 
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Roberto Malvezzi-

afi 
que teremo d 

IHU 011-Li11e- Qu m <lida 
poderiam acont c r no 
Governo Lula para 
"democratizar .. a água? 
Roberto Malvezzi- E a 
que tão · chave. a verdade, 
também não ab mo como o 
go emo Lula encara a que tão 
da no a água . 1 a verdade. 
além de revi ar a lógica de 
nos a lei . eu go taria de er 
es e governo de enhar uma 
estratégia de longo prazo para 
a utilização de no o recurso 
hídrico . de nossa água . ão 
basta a gestão bacia por bacia. 
É preciso uma visão, uma 
estratégia de conjunto. O Brasil 
é o país mais rico em água 
doce do Planeta, nossos 
ecossistemas, como a 
Amazônia e o Pantanal são 
cobiçados pelo mundo inteiro, 
entretanto se permite que um 
Reverendo Moon adquira 1 O 
milhões de hectares no 
Pantanal e concentre nessas 
áreas praticamente todas as 
nascentes daquele exuberante 
ecossistema. Enfim, vamos 
tentar colocar a discussão na 
mesa e ver qual será a reação 
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do g v m Lula. 

IH 011-Line- O que pode 
aportar o F M em relação à 
que tão da água? 
Roberto Mal ezzi- o FSM 
pa ado. a que tão da água já 
e teve bem 
mai 

pre ente. 
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IHU 011-Li11e- Qual cria "a 
mí tica da água", a unto que o 

r. ab rdará no impó io 
Int macional Água: be111 
público univer ai, cm maio 
pró ·imo, na Uni ino ? 
Roberto Mal ezzi- A mística 
da água repou a 
principalmente na "defesa da 

ida". ão e conhece uma 
única fonna de vida que 
dispen e a água. ós somo 
água. O corpo de um adulto é, 
aproximadamente, 70% água e 

o de um bebê, 
aproximadamente, 
90% água. e e 

E pero que 
e teja no 
lugar que 

A mística da ácjua entido, a mística da 
água é univer ai, 

preci a estar 
dessa vez. 
Porém, ainda 
não tenho 
uma visão de 
conjunto 
desse Fórum 
para saber 
como será 
tratada a 
questão da 
água. 

reprusa 

principalmente na 

" defesa da vida 11 
, 

Não se conhece uma 

única forma de vida 

que d is pense a 

áljua, Nós somos 

interc sa a toda a 
pessoas e independe 
de suas convicçõe . 
Ba ta ter amor à 
vida. Es a dimensão 
vital ganha valore 
mais profundos em 
muitas religiõe . ão 
é possível aqui entrar 
em detalhes, porém, 
para os cristãos, 
Je u prometeu "rio 
de água viva". Entrar 
na dimensão 
religiosa e simbólica IHUOn

Line- Em 
que países se avançou mais 
nesta luta? 
Roberto Malvezzi-: A Europa 
já está há mais tempo atenta a 

da água é, 
"literalmente", mergulhar em 
águas profunda e no 
mistério da vida. 
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Encontro de Caminhos Espirituais pela Paz 
Unislnos é parce ira na promoção de evento inter-reli~ioso durante todo o Ili fSM. 

O ln tituto Humanitas Unisinos, através de 
cu programa Gestando o Diálogo lnter

religio o e Ecumenismo (GDIREC), está 
promovendo a realização do Encontro de 
Caminho Espirituais pela Pa=, em parceria 
com o Centro Ecumênico de Evangelização, 
Capacitação e As essoria (Ceca); Centro de 
Estudo Bíblicos (Cebi); Pastoral Popular 
Luterana (PPL); As ociação Ecumênica dos 
Teólogo do Terceiro Mundo (Asett); Igrejas 
do Con elho Nacional de Igrejas Cristãs no 
Bra il (Conic); A ociação Zen de Porto 
Alegre; Associação Brahma Kumaris; 
Universidade La Salle; 
Caritas; Religião 

a tenda, 

predominará a 

Reunindo-se com freqüência e 
construindo laços de convivência e ação, 
o grupo quer ocupar esse espaço e dar ao 
universo do Fórum uma contribuição 
plenamente identificada com seus 
princípios. 

O Encontro de Caminhos Espirituais 
pela Paz consistirá numa presença 
permanente durante todo o período do 
FSM. Haverá uma tenda, instalada na 
PUCRS, na qual acontecerão 
celebrações, reflexão e ação. O espaço 

será coletivo, mas cada grupo terá 
uma pequena tenda e partiUrnrá 
suas tradições, com uma 
programação conjuntamente 
preparada . Na tenda, predominará 

Baha'i . O Encontro é 
uma proposta de 
presença inter-religiosa 
articulada durante o 
Fórum Social de 2003, 
cm Porto Alegre, como 
te temunho de unidade 
da religiões, a fa or 
de um o o Mundo. 
Ba cado nos princípio 
de olidariedade e 

comun 1cação não

verbal. além de 

quatro p011W5 
chave5. acolhida, 

a comunicação não-verbal, além 
de quatro pontos chaves: 
acolhida, motivação, te temunho 
e comprometimento. ão é um 
espaço para apelos proselitistas 
por parte de nenhuma das 
religiões participantes. o 
evento, cada tradição religiosa 
exporá obras. artigos, objetos 

mol:,1vação 

te5temunho e 
inclusividade 
espiritual, o conjunto 
de religiões, unida em 
tomo de se evento, 

compromet1menta sagrados, experiências, literatura 
e outros elementos que traduzam 

pretende criar um e paço de vivência 
espiritual fraterna, como um do pilare 
indi pensá ei para uma nova sociedade. 
A partir da exp riência, vivida no FSM 2002, 
através do Seminário Inter-religio o, e na 
continuidade do diálogo, o grupo de Porto 
Alegre, constituído como Comitê inter
re ligioso do Fórum Social Mundial 2003, 
bu cou ampliar a vivência pelo seu cará ter 
democrático, respeito o e inclusivo como 
meio de contribu ir para a construção de uma 
nova ociedade. Dcs e grupo participam pelo 
mcno nov tradiçõe re ligio a : afro
bra ilciro , bah'ai , bramani ta , budi tas, 
cri tãos, indígenas, judeu e mulçumano . 

sua maneira de ser, de pensar e de 
agir. Os painéis, oficinas e celebrações 
inter-religiosas levarão em consideração 
a relação dos assuntos mística e 
sociedade, na busca de uma 
compreensão da conjuntura e a 
respostas que a essa conjuntura podem 
oferecer as tradições religiosa . Haverá 
re latos de experiências de pessoas de 
diferentes partes do mundo obre eu 
engajamento em causa sociai , a partir 
de sua motivações religiosas. o 
evento, também serão confeccionados 
l O mil lenços brancos com a palavra 
"Paz", e crita em diversas línguas e 
core . 
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Religião, identidade e diálogo 

Entrevi~ta com o Prof. Dr. Jo~é Ivo follmann 

Lin e11tr l'i tou o 
Prof D,: Jo · fro 
Follma1111. Fol/ma,111 
é Doutor m 

Socio/oaia pela nh- r it atholiqu d 
Lournin. U. C.L. , B 'f'l.i a. qu · m lrt! 
em Ciência Saciai . pela P l.:C- P. 

rtân ia da pr nça 

E p eciali ta em Teo/oaia Pa torai. em 
Coop eratil'i mo e em Hi tório 
Contemporânea. pela 111 1110 • 

Atua/menre, é diretor do Centro de 
Ciência Humana da 111 ,no . 

IH[ 011-Li11e- Tanta propo ta religiosa junta 
não pod e tomar num mercado de oferta 
r ligio a ? 

profe or do PPG em Ciência Saciai 
Aplicada e re pon ál'e! pelo Proarama 
Ge /ando o Diá/oao lnter-Re/iaio o e 
Ecumenismo. GDIREC. do / 11 titulo 

Jo é Ivo Follmann- Ju tamente e apre ença 
dialogante é o que de caracteriza o mercado 
inter-religio o. O mercado não e caracteriza pelo 
diálogo, e im pela competição. 

Humanita 111 1110 . 

José Ivo Follmann- A 
tendência é o diálogo, a re
ligar, a bu caro 
transcendente, se não faz i so 
está se negando como 
religião . Evidentemente, há 
feridas históricas mal 
saradas. Dentro de cada 
religião. há grupos 
minoritários que tendem a 
romper com esses limites e 
passar por cima das 
distâncias que a história 
traçou. Houve muitas 
iniciativas e esforços 
internacionais durante o 
século passado para 
incentivar tanto o 
Ecumenismo (diálogo entre 
Igrejas cristãs que se 
reconhecem mutuamente 

IH 011-Li11e- Todo o grupo rcligio o 
tendem ao diálogo? 

como tais) quanto o diálogo 
inter-religio o, que algun 
chamam de 
macroecumenismo. Em 
ambos se avançou bastante. 

JHU 011-Line- Por que hoje 
acontece um diálogo entre as 
religiões que era impensável 
trinta anos atrás? 
José Ivo Follmann- As 
pessoas se sentem mais 
legitimadas a se dizer 
diferentes. Há um ambiente 
cultural favorável a se 
reconhecer diferente. 

inguém se sente 
condicionado a se dizer de 
determinada religião. Isso é 
muito bom, porque faz 
crescer as identidades, 

inclusive as das religiõe que 
se consideravam única . 

JHU 011-Line- O diálogo 
implica uma identidade 
religio a definida? 
José Ivo Follmann- Com 
certeza. Um diálogo 
autêntico preci a de 
identidades que dialoguem. 
Quando dialogo, o faço com 
uma proposta e com a 
possibilidade que outro 
exponham suas sugestões. Se 
não for assim, é sincreti mo, 
é opa de religiões. 

IHU On-line, 48ª ediçao -- , -·--Página 27 Porto Alegre, janeiro de 2003. 

IHU 011-Line- Qual a 
importância da prc cnça 
intcr-rcligio a no Ill FSM? 
José Ivo Follmann- O 
evento crá um grande 

IHU On-Line- Tantas 
propostas religiosas juntas 
não pode se tomar num 
mercado de ofertas 
religiosas? 

mais forte ou mais 
experiente. 

IHU On-Line- Mas, nem 
todos os grupos religiosos 
têm uma proposta 
antiglobalização, que seria o 
cerne do Fórum Social 
Mundial? 

e paço de diálogo e partilha 
entre a diferente religiões, 
e o Fórum é um e paço para 
a divcr idade cu ltural , 
política, e a diversidade 
rcligio a não pode estar 
au ente na hora de 
pen an110 um mundo mais 
humano, mai justo, que 
defende a vida. Quem lidera 
essa luta, em muitos lugares, 

José Ivo Follmann
Justamente essa presença 
dialogante é o que 
descaracteriza o mercado 
inter-religioso. O mercado 
não se caracteriza pelo 
diálogo, e sim pela 
competição. 

José Ivo Follmann- Nem 
todos os grupos têm uma 
proposta semelhante à do 
Fórum,mas sim todas 
sonham em detenninada 
direção, e nem sempre têm 
muito claro esse sonho. Mas 
não estamos num momento 
de estabelecer projetos de 
trabalho, e sim de celebrar o 
reconhecimento do diferente. 

ão a religiões. Elas têm 
muito a dizer nessa questão, 
porque a religiões lidam 
com a vida. 

IHU On-Line- O que mais é 
essencial para o diálogo 
acontecer? 
José Ivo Follmann
Colocar-se em pé de 
igualdade. ão dialogamos 
com alguém que é melhor, 

Seminário aborda Economia Política da 
Comunicação no Fórum 

O Prof. Dr. Armand Mattelart, da 
Uni er idade Pari III, dentre outro 
importante nome da Economia Política da 

omunicação, e tará em Porto Alegre, 
participando do Seminário Com1111icaçào, 
hegemonia e contra-hegemonia: puf ar e 
p ensar ações, que acontece na tarde dos 
dia 24 e 25 de janeiro, no âmbito do III 
Fórum Social Mundial. O evento vai analisar 
o atuais istemas tecnoburocrático de 
circulação cultural-informacional e a 
produção da comunicação midiática 
mtcmacional. O seminário, que tem 
coordenação executiva do Prof. Dr. Valério 
Britto (Uni ino ), é realizado pela Rede de 
Economia Política da Tecnologia da 
Infon11ação e da Comunicação (EPTIC), que 
reúne pe qui adore latino-americano e 
europeus da área, e co-realizado pela União 
Latina de Economia Política da Infon11ação, 
Comunicação e Cultura (ULEP-ICC), 
Sindicato do Jornalista do Rio Grande do 
Sul e World A sociation for Christians 

ommunication (WACC), com apoio do 
entro de Ciências da Comunicação da 

Univcr idade do Vale do Rio do Sinos 
(Uni ino ), ln titulo Hurnanita Uni ino e 
Centro de A e oria Multiprofissional 
( amp). 

Além de Mattclart e Britto , também 
e tarão palc trando no eminário o eguinte 
profc ore doutore , Cé ar Bolaria 

(Universidade Federal de Sergipe UFS), 
George Yudice e Toby Miller (New York 
Univer ity NYU), Regina Festa (Conselho de 
Comunicação Social CCS), Othon Jambeiro 
(Universidade Federal da Bahia UFBA), 
Anita Simi (Universidade Estadual de São 
Paulo Unesp), Alain Herscovici 
(Universidade Federal do Espírito Santo 
Ufes), Guillermo Mastrini (Universidade de 
Buenos Aires UBA) e Attilio Hartmann 
(Unisino ). A partir da Economia Política da 
Comunicação, o espaço vai debater o papel 
dos meios comunicacionais e das novas 
tecnologias no capitalismo global, detendo-se 
na sua relação com os capitais em 
concorrência e questionando suas 
potencialidades como abertura para novos 
agentes, com projetos não-hegemônicos. A 
Rede EPTIC e a ULEP-ICC promovem o 
intercâmbio e a análise acadêmica dos 
fenômenos comunicacionais numa 
per pectiva crí tica, em eventos presenciais e 
virtuai , a partir do portal EPTIC, cujo 
endereço na Internet é <www.eptic.com.br> e 
disponibiliza vários conteúdos científico
acadêmico . 
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o Presbítero e a cidadnia 
Oficinal di1cutem identidade e cidadania do1 padre! e partilham experiência1 de engajamento pollâco e 1oci 11 

O Prof. Dr . Pe . Iná i 

eutzling, oord nad r d 

ln tituto Humanita n1 

e tará o rd nand a fi ina 

E pírito a 

identidade 

o iati,·o : 

cidadania a 

r alizada n F · rum ial 

Mundial. ofi ina a nt 

r 

no dia _-4 d Jan 1r . da I 'ih 

à 1 h prom Yida p la 

oc1a ão a ional d 

B r , . i a n m n t r v 1 t a a / H U 

011-li11 . 

PB tar á. tamb ' m, n 

dia_: d jan ir , m uma 

gunda fi ina, na qual 

rã partilhada 

xp riên ia d padre com 

ngaJam nt m cidadão

políti o. Padr 

Pre bít ro d Bra il A PB) . 

omprometido cm área como 

educação, política partidária 

(padre que foram eleito na 
egundo P . Alirio B rY1an. 

pre idente da PB. 

entidad com d z ano de 

e tência. o 

pre bítero no Bra il 

1 7 mil. e há tanto 

ão 

outro na América Latina 

e no mundo, além de 

outro que estão ca ados 

ou que, por di ersas 

razões , e tão à margem 

do proces o eclesial. "É 

importante conseguir um 

espaço, para que todos 

possamos nos colocar 

diante da conjuntura 

sócio-econômico

político-eclesial e abrir 

novos horizontes para uma 

identidade de presbitério 

local, regional, nacional e 

internacional e, ao mesmo 

tempo, cristão, presbítero e 

cidadão", afirma o Pe . 

Devemos abrir 

novos honzcmes 

para Jma 
identidade de 

presbitério local, 

r el'.1 lúl1al, nacional 

e internacional e, 

ao mesmo tempo, 

cristão, 

presbítero e 
cidadão 

ú 1 ti ma 

Meio 

eleições), no 

de 

Comunicação Social, 

em O G e com 

di er o grupo da 

ociedade, como 

indígenas, negros, 

agricultore , 

menore de rua , 

preso , periferia, 

intelectuais , etc. 

Entre o 

apre entadores estão 

confirmados, entre 

outros, o Pe. Roque 

Zimmermann, ex

deputado federal e 

atual ccretário do 

Trabalho e Bem-

Estar do Paraná e Frei Sérgio 

Gorgen, deputado estadual no 

Rio Grande do Sul. 
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Simpósios Internacionais 
A Uni5ino5 orC1aniza a cada ano um evento internacional 

Com temas relac 1onados ao bem comum 

Em 
etembro de 

2001, a 
Univer ida
de do Vale 
do Rio do 
Sino 
Uni ino , 
atravé do 
ln tituto 
Humanita 
Unisinos 
promoveu , 
como parte 
de sua 
mi ão de formação da 
pe oa humana , o 
Simpó io Internacional: 
o en ino ocial da Igreja 
e a globalização: limite 
e po ibilidade . Em 
junho de 2002, voltou- e 
a repetir a experiência, 
de ta vez em pleno ano 
eleitoral. O evento foi Simpó 10 

Nacional do Bem Comum e 
Solidariedade. Por uma ética na 
Política e na Economia. Para 2003, 
e tá previ to, mai uma ez, um 
evento de alcance mundial: 
Simpó io Internacional Água: bem 
público universal , a ser realizado 
de 20 a 22 de maio, na Uni ino . 
E es evento foram 
impul ionados especialmente pelo 
Reitor da Uni inos, Prof. Dr. Pe. 
A loysio Bohnen, que ugcriu à 
coordenação do ln tituto 
Humanita Uni inos a realização 
de um evento anual que aborda e 
tema obre o bem comum e obr 
a Do ut rina Social da Igreja. já que 
o o lidarismo é a alma de a 

doutrina. Em 
entrevista ao 
IHU On-Line 
na edição 0 

23 , do dia 24 de 
junho de 2002, 
o Reitor insiste 
na necessidade 
de que a 
universidade 
deve debruçar
se sobre o bem 
comum e aposta 
que o IHU tem 
um lugar 

especial nessa tarefa. "As 
minhas expectativas são que 
e tes eventos se tornem um 
chamado para as pessoas 
despertarem para a 

~ responsabilidade e a co-
re ponsabilidade. Disso depende 
o futuro da própria humanidade, 
e o IHU foi instituído para 

refletir e discutir o grandes temas 
da atualidade que afetam a 
co movisão e a antropovisão, por 
i o ele está buscando respostas 
para todo este novos desafios", 
di e. Sobre o evento a ser 
realizado em 2003. Aloysio 
Bohnen antecipa que o tema 
Recur os hídrico será visto, 
nece sariamente. sob o prisma do 
bem comum, o que é indispensável 
para a qua lidade de vida. "E por 
i o a ociedade precisa se 
organizar e defender esse bem, 
para que não seja, 
irre ponsa cimente, entregue a 
interesse particu lares com o 
perigo de poluir es e recurso", 
alerta. 

I 
e 
m 
< 
CD 
::J 
' 1 o 
C/J 
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o Ensino Social da lgreia e a globalização 

Uni5ino5 lança li ro com as pale5tras do primeiro impÓ5io Internacional , 

Simpósio internacional água: bem público universal 

D _o a __ de maio. acont 

Anfiteatro P . \\ m r. 

na ni ino . o 

Simpó io 

lnt macional Ácrua: 

Bem público 1111i1·er ai. 

O e ento tem diver o 

objetivo : d de uma 

de crição científica da 

realidade do recur o 

hídrico no mundo e. 

especialmente. no 

Cone Sul da América 

Latina, até a di cussão 

do acesso aos recursos 

hídricos como um 

direito humano 

fundamental, a partir da 

erá no 

a d i5cus5ão do 

aces5o ao5 

recur505 hídr ico5 

como um direito 

humano 

fundamental, a 

partir da luta 

do5 mov1mento5 

50Clai5 

luta dos movimentos sociais. Além disso, 

o Simpósio se propõe. também, a 

analisar as dimensões antropológicas e 

místico-religiosas da água, a partir das 

grandes tradições religiosas da 

humanidade, aprofundar o conceito de 

bem público universal como princípio e 

instrumento operacional concreto capaz 

d di cutir ticamente o aces o à água e, 

finalmente, apontar aída para um 

con uma mai racional da água. O 

ln titulo Humanita Unisino e a 

Univer idade do Vale do Rio dos 

ino Uni ino cm cooperação 

com a Univer idade do Bem 

Comum UCB ão o promotores 

do evento. O Simpósio recebe o 

apoio de diver as in tituições, 

como: Cárita Brasileira 

Regional/RS; CNPq - Conselho 

acional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico; CPT/RS -

Comis ão Pastoral da Terra/RS; 

FAPERGS - Fundação de Apoio à 

Pe quisa do Estado do RS; OEA -

Organização do Estados 

Americanos; PHI - UNESCO - Programa 

Hidrológico Internacional; CEPAT

Centro de Pesquisa e Apoio aos 

Trabalhadores; CIAS/IBRADES - Centro 

de Investigação e Ação Social/ Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento; SBPC 

Sociedade Bra ileira para o Progresso da 

Ciência. 
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Programação do Simpósio internacional água: bem público 

Dia 20 de maio -Terça-feira 

8h30min Credenciamento e abertura 
9h30min - Conferência: A água como direito 
humano universal fi111da111ental - Prof. Dr. 
Riccardo Petrella. Dr. cm Economia -
Univer idade Católica de Louvain - Bélgica. 
Secretário Geral do Comitê Internacional para 
o Contrato Mundial da Água. 
Coordenador da mesa: Prof D,: José Ivo 
Follmann. Dr. em Sociologia e Diretor do 
Centro de Ciências Humanas, Unisinos. 

llh às 12h Debates 

14h às 16h30min- Oficinas: 
1 - A crise no abastecimento de água na 
Região Metropolitana de São Paulo: escassez 
ou má gestão de recur o natural disponível 
E p. João Paulo Ribeiro Capobianco, Esp. 
em Educação Ambiental Sócio-Coordenador 
do Instituto Socioambicntal /SP. 

2 - A emergência da multinacionai privadas 
da água D,: Dieter Tflartcho11; Dr. em 
Engenharia Sanitária e Ambiental. 

3 - Contexto, luta e propostas do MAB frente 
ao atual modelo energético Ricardo 
Montagne,; agricultor Membro da Direção do 
Mo imento do Atingidos por Barragens -
MAB/RS - Erechim/RS, e Marco Antônio 
Trierveile,: engenheiro agrônomo Membro da 
Direção acional do Movimento do 
Atingido por Barragen - MAB/RS -
Erechim/RS. 

14h às 16h30min -Minicursos: 
1 - Si tema Nacional de Rccur o Hídrico -
Prof Gu lal'O de Morae Trindade, 
advogado, profe orna Uni inos. 
2 - omo proteger a água ubtcrrânea. no 
campo e na cidade - Amoldo Giardi11, 
hidrogcólogo, geólogo da CORSA , 

Presidente do Núcleo RS da Associação 
Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS). 

3 - Abordagem quali-quantitativa da água no 
planeta Terra - Prof D,: Marco Antônio 
Fontoura Hansen ,Dr. em Engenharia Civil na 
área de Engenharia de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental Professor na 
Unisinos. 
4 - O uso da fauna de peixes como 
bioindicadores na avaliação da integridade 
biológica de riachos - Prof D,: Uwe Horst 
Schul-::., Dr. em Ciências Naturais Professor na 
Unisinos. 

18h às 19h30min- Atividade cultural - Sempre 
às terças 

20h às 22h- Conferência: A crise da água no 
mundo 

Conferencista: Jornalista Washington 
01 aes, advogado, jornalista e supervisor 

geral do Programa Eco, da TV Cultura. É um 
dos responsáveis pela sistematização da 
Agenda 21 Brasileira - bases para a discussão. 

Coordenador da mesa: Prof D,: 
Inácio Neut-::.ling, D r. em Teologia, 
coordenador do Instituto Hurnanitas Unisinos. 

Dia 21 de maio -Quana-feira 

8h30min - Conferência: Alterações climáticas 
na Bacia do Prata 
Conferencista: Prof D,: Carlos Eduardo 
More/li Tucci, Dr. em Recursos Hídricos, 
chefe do Setor de Hidrologia do Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas - IPH/UFRGS, Vice
Presidente da IAHS - lntemational 
Association of Hydrological Sciences. 

Coordenadora da mesa: Profa. MS Si/via 
Costa Dutra, MS em Engenharia, professora 
na Uni inos. 
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10h Intervalo 

d 

orna Uni ino . 

11h15min às 12h Debates 

14h às 16h30min • Oficinas: 
1 - U o 

Universidad F d ral d 
Prof D,: Leonardo \laltchik, Dr. m Ci~n ia , 
profe orna ni ino . 
., água no T xto agrado da religiõe 
mundiai Prof D,: Jo é fro Follmann. Dr. em 

ociologia e Dir tordo C ntro de Ciência 
Humana . ni ino . 

14h às 16h30min • Minicursos: 
Monitoramento biológico de eco i tema 
aquático - Prof. Dr. Demétrio Lui Guadagnin. 
A gestão da água - Profa. Dra. Ana Lui a ietti 
Bitencourt, Dra. em Geografia Física, professora 
na Unisino . 
Os caminho da água na indústria de alimentos -
Profa. Dra. eila Silvia Pereira dos Santos 
Richards. Dra. em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. professora na Unisinos. 
4 - Poços como fonte alternativa de 
abastecimento de água: cuidados e manutenção 
- Carlos Alvin Heine, geólogo da CORSA , 
membro da Diretoria do úcleo RS da 
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas 
(ABAS). 

17h às 18h30min - Atividade cultural 

20h às 22h - Conferência: A paisagem da água 
no Brasil 
Conferencista: Prof D,: A:::i::: Ab'Sabe,~ Dr. em 
Geografia, professor do Instituto de Estudos 

- IE P, um d aut r d 
RA 1 (R íl r tam nt ). 

rd nad r da m a: Prof D1: Heraldo 
ampo·. 

Dia 22 de maio -Quinta-feira 

1 Oh Intervalo 
10h30min - Intervenção do Debatedore : 
Profa. MS. Clair Ribeiro Ziebe/1, MS. em 
Educação, prof e ora na Uni ino , e Prof D,: 
José Lui::: Bica de Melo, Dr. cm Sociologia, 
profe or da ni inos. 

11 h1 Smin às 12h • Debates 

14h às 16h30min • Oficinas: 
1 - Experiências de comitê de bacia 
hidrográficas do RS Vi, •iane abinge,; 
arquiteta, sec. executiva do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos COMITESI OS, integrante do 
Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de 
Comitês de Bacias Hidrográfica . 
2 - A mística da água - Roberto Malve:::::i, 
Teólogo, filó 
sofo, educador popular e a essor dos 
Movimentos Populares de Juazeiro/BA, 
membro da Coordenação acional da 
Comissão Pastoral da Terra CPT. 
3 - Agroecologia e água Sérgio Gorgen, 
assessor dos Movimentos ligados à Via 
Campesina, Deputado Estadual/RS, e MS João 
Hélio Pes, MS em Integração Latino
Americana UFSM. 

14h às 16h30min • Minicursos: 
1- Currículo e compromisso político
educativo com a água: da linguagem poética a 
ações egogenocêntricas - Profa. Dra. Cecília 
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Irene Osowski, doutora em Educação, 
professora na Unisinos. 
2- Si tema jurídico e o recurso 
natural do próximo milênio: a água -
Prof MS. Delton Winter de Carvalho, 
advogado, MS cm Direito, professor 
na Feevale. 
3- - Hidrelétricas de velocidade 
variável: novas tecnologias em busca 
do aumento de eficiência e redução 
dos impactos ambientais - Prof D,: 
Christian Roberto Kelbe1; Dr. em 
Engenharia Elétrica, professor na 
Unisinos. 
4- As águas na Con tituição 
brasileira de 1988 - Prof. Dr. 
Andcrson Orestes Cavalcante Lobato, 
Dr cm Direito, profe orna Unisinos, 

IHU Idéias 

IHU Idéia é um evento do 
Instituto Humanitas Unisinos 
que acontece todas as quintas
feiras, das 17h30min à 19h, na 
sala 1Cl03 da Universidade do 
Vale do Rio dos Sino -
Unisinos. Trata-se de um espaço 
interdisciplinar para adi cussão 
de a suntos da atualidade, 
apresentações de teses doutorais, 
pesquisas, lançamento de livros 
e outros temas de interesse 
universitário, ligados à pesquisa 
e à sociedade e pertinentes às 
áreas atuantes do IHU. Ao longo 
de 2002, foram apre entado 
temas como O impas e 
globalizado: a Rio + 10 em 
Johanne burao; O homem 

coordenador adjunto da comissão de 
ensino jurídico da OABRS. 

17h às 18h30min - Celebração da água 

20h às 22h - Conferência: O planeta 
água e a emergência da vida 
Conferencista: Dra. Vandana Shiva, 
Ph.D. em Filosofia da Ciência - Índia, 
fundadora do Instituto Independente -
Researcb Foundation for Science, 
Tecnology and Ecology- New Delhi -
Índia. 
Coordenador da mesa: Profa. Dra. 
Valburga Schmiedt Streck, Dra. em 
Teologia Prática, professora na 
Unisinos. 

cordial: raízes do Brasil, de 
Sérgio Buarque de Holanda; 
Analíticos e continentais, de 
Franca D 'Agostini; Panorama 
atual das eleições no Brasil; 
Redescobrindo Os Sertões "100 
anos depois; ALCA : impactos 
positii os e negativos sobre o Rio 
Grande do Sul, etc. Destacaram
se as presenças de 
personalidades, que 
enriqueceram o evento, como a 
do antropólogo e teólogo Paulo 
Suess, de São Paulo , o Prof. Esp. 
Luis Osvaldo Leite, da PUC/RS, 
o Deputado Estadual Raul Pont, 
a filósofa espanhola Prof1 Drª 
Adela Cortina, entre outras 
tanta . 
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ABRINDO O LIVRO 

de _00 , 

gn. 

REALIDADE LATINO-AMERICANA 

utubr d _00 . o ln tituto 
Humanita ni mo tará promov ndo o 
evento Realidade Latino-Americana cujo 
objetivo · dar c ntinuidade ao debate obr 
a Alca. que foram promovido pelo IH 
durant _oo_, O ncontro d v perpa ar 
grande proj to econômico . ob uma 
abordagem ocioeconômica. política, 
ambiental. te. 

ÉTICA, RELIGlãO E PÓS
MODERNIDADE 

O Instituto Humanitas Unisinos, em parceria 
com o Centro de E piritualidade Cristo Rei 
(Cecrei), estará promovendo o Ciclo de 
Estudos Ética, Religião e Pós-Modernidade. 
O evento abordará temas, como as grandes 
rupturas da crise civilizacional 
contemporânea; os desafios para a 
construção de uma sociedade sustentável; 
Bíblia e Sociedade Sustentável; a reinvenção 
da Teologia da Criação; desafios da Ética 
Ecológica e Cristianismo e Sociedade 
Sustentável. O evento será realizado em 
módulos, durante alguns finais de semana, no 
período de 14a21 de setembro de 2003. 

CICLO DE ESTUDOS SOBRE O BRASIL 

IV ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE O 
MUNDO DO TRABALHO 

O ln tituto Humanita Uni inos estará 
promo endo, de 16 a 18 de junho de 2003, o IV 
Encontro obre o Mundo do Trabalho com o 
tema Memória e trabalho.O evento reúne 
conferência , palestra e apre entaçõe de 
trabalhos. Paralelamente acontecerá o l 
Colóquio Internacional da Cátedra Unesco. 

GEOPOLÍTICA DA FOME 

A Unisinos, através do lnstituto Humanita 
Unisinos, participará do Mutirão acional 
contra a Fome e a Mi éria de várias maneiras. 
Uma das quais será a promoção de um ciclo de 
estudos sobre o clássico livro de Josué de 
Castro, Geopolítica da Fome. A iniciativa é 
uma promoção conjunta do Instituto 
Humanitas Unisinos com professore e 
professoras do Centro de Ciências da Saúde c 
com o curso de Engenharia dos Alimento do 
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas . 
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M da melhor que o Fórum 
Social Mundial para 

•i ·uali::ar em traços, roupas, 
costume e idéias diferente que 
amos d(f'erentes e vivemos em um 

mundo em permanente mudança. 
Que vo::.es se debatem na arena do 
FSM? Que visões de outros mundos 
po íveis estão em jogo? Michael 
Hardt no ajuda a responder essas 
perguntas,fa::.endo uma análise do 11 
FSM. Ao mesmo tempo, a América 
Latina e o Mundo, que foram o pano 
de fim do do li FSM, não são os 
mesmos de hoje. Novos e decisivos 
.fàto traçaram um outro cenário. 
Eduardo Galeano tenta percorrer 
esse novo cenário. A América Latina 
vi, e um tempo de crise e mudanças. 
Para nos aproximar de uma leitura 
da nova realidade latino-americana, 
reprodu::imo , nesta editaria, alguns 
artigo publicados no jornal 
argentino Clarín que abordam o 

Fórum Social Mundial: 
o 'conflito' que não 

apareceu 

a unto. 

Bandung 1955 e Porto Alegre 
2002 

"Contrapor algo à ordem mundial 
vigente, e a perspectiva revelado pelo 
Fórum Social Mundial de Porto Alegre 
oa muito mais como eco distante da 

Conferência histórica de Bandung, na 
lndoné ia do ano de 1955, do que como 
pólo oposto ao Fórum Econômico 
Mundial de ova York. Para a 
conferência de Bandung a ordem 
mundial vigente era a do colonialismo e 
da confrontação repressiva na guerra 
fria, para Po110 Alegre ela é o 
predomfoio da globalização capitalista. 
Também a diferença caem diretamente 
na vista. A conferência de Bandung 
reuniu ba icamente e tadi tas a iático e 
africano , de nudando a dimensão 
racista da ordem colonialista mundial. O 
autor Richard Wright descreveu e a 
di isão do mundo por meio da Color 
Curtain [Cortina Racial]. Porto Alegre, 
no entanto, é obretudo branca, 

Traduzimos e publicamos na íntegra o artigo 
de Michael Hardt, retirado da revista alemã 

Jung/e Word, n. 11, 11 -03-02. Hardt 
participou do II Fórum Social Mundial, de 31 

de janeiro a 05 de fevereiro deste ano, em 
Porto Alegre. Ele é, co-autor com Toni egri, 

do importante livro Império, publicado pela 
Ed. Record (RJ) em 2001. Os subtítulos e 
grifos são nossos. O texto foi traduzido e 

publicado no boletim CEPAT Informa no. 82, 
abril de 2002, p . 48-53. 

relativamente poucos participantes são 
oriundo da Ásia ou África, e as 
diferenças das Américas estão 
representada apenas em pequena 
escala. Isso remete para a tarefa que se 
apre enta ao que se reúnem em Porto 
Alegre: globalizar os movimentos, em 
todas a sociedades e simultaneamente 
com alcance mundial. O Fórum como 
tal é apenas um passo. Porém, enquanto 
a Conferência de Bandung foi objeto de 
envolvimento de um grupo bastante 
restrito de político , Porto Alegre reúne 
um sem-número de ativistas e congrega 
uma rede de movimento . Essa 
'multidão' é a grande inovação do 
Fórum. 

Porto Alegre: riqueza de 
presenças e encontros 

A impres ão primeira e dominante do 
Fórum Social Mundial e deve a sua 
extraordinária magnitude. a verdade é 

m 
3 
a. 
CD 
CT 
Q) 
' 1 
CD 



coi a qu acont 
programa oficial da 
confi r'ncia . di u -

el é caótico 
di per i o. E a 
imen idão cria 
todo • 
mergulhado no 
mar de pe oa d 
todo o 
quadrante da 
terra, o entu ia mo 
para trabalhar de 
forma homogênea 
contra a 
globalização 
capitalista da 
atualidade. O 
encontro aberto 
constitui o 
momento mais 
importante do 
Fórum Social. 
Ainda que Porto 
Alegre em certo 
sentido apresente 
limitações, por 
exemplo, 

Porto Alegre, janeiro de 2003 

o Primeiro passo: 
reconhecimento dos 

pontos comuns 

oencattroeb, 
poderão modif,car-

5e rrutuamente 
At1v15t,a5 norte
amencaio5 ai 

e1ropeu5, por 

e~mplo, terão de 
reca1hecer a5 
d.ferença5 em 

relação ao 
MCN1mento 5em 

ou contra 
forma 
in titucionais 
e pecífica 
como a política 
do Fundo 
Monetário 
Internacional, o 
próprio 
movimentos 
permaneceram 
limitados. 
Reconhecer os 
pontos em 
comum do 

í erra ( M5í) , cujo próprio projeto 

contexto 5ão a5 com os de 

d outras partes do 
ca1d1çõe5 o mundo 

trabalho rural e a representa o 
pobreza campa1e5a primeiro passo 

no Bra5 il para ampliar a 
rede de 

geográficas e sociais, a 
cidade sem dúvida oferece 
uma oportunidade para 
globalizar adiante o ciclo de 
lutas de Seattle até Gênova. 

movimentos 
SOClaIS OU 

interligar diversas redes. A 
descoberta de pontos em 
comum é favorecida pelo 
clima entusiasmado e 
descontraído do Fórum. 
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Passo seguinte: como 
poderão se 

transformar? 

como ão, porém no 
encontro ele poderão 
modificar- e mutuamente. 
Ativi ta norte-americano 
ou europeus, por exemplo, 
terão de reconhecer a 
diferença em relação ao 
Mo imento Sem Terra 
(M T}, cujo contexto ão a 
condiçõe do trabalho rural 
e a pobreza camponesa no 
Bra il. A pergunta é: que 
tipo de transformação os 
movimento de protesto 
europeu e norte
americanos, bem como os 
movimento latino
americano precisam 
percorrer, não para se 
igualar ou unificar, ma para 
constituir e ampliar uma 
articulação entre si? O 
Fórum oferece a 
oportunidade para admitir 
diferença e levantar esse 
tipo de questões, pelo 
mcno para aqueles que se 
dispõem a ouvi-las. 
Contudo não cria as 
condiçõc para solucionar 
os problema . Precisamente 
os momento dispersivos e 
trasbordantes do Fórum, que 
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geram o sentimento 
eufórico da luta conjunta, 
de locam o tc1Teno no qual 
c1·ia possível traba lhar e se 

tipo de diferenças e 
conflito . 

Estados nacionais ou 
Estado global? 

Nesse aspecto o Fórum 
Social Mundial talvez eja 
entu iasmado demais, 
descontraído demais, e não 
uficientemente disposto 

para o conflito. Uma 
diferença política muito 
crucial que perpassa todo o 
Fórum se refere ao papel da 
soberania de Estados 
nacionais. Uma política que 
reage às forças atualmente 
dominantes da globalização 
conhece fundamentalmente 
dua po ições possíveis: ou 
e pode trabalhar para 

e tabilizar a oberania do 
E tado nacional, a fim de 
empregá-lo como freio 
contra o controle pelo 
capital global, ou se pode 
procurar por uma 
alternativa à forma atual da 
globalização que não eja 
no moldes do Estado 
nacional mas im global. A 
primeira posição apo ta 
analiticamente sobretudo na 
categoria neoliberali mo, 
ou seja ela se identifica 
como inimiga da atuação 
global do capital, que é 
de enfreada por cau a de 
Estados nacionais fracos. A 
segunda po ição é mai 
claramente anticapita li ta, 
independente de o capita l 
ser ou não regulado pelo 
E tado. A primeira chama
e com razão de posição 
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antiglobalização, porque 
para ela a soberania do 
Estado nacional serve, 
também quando estiver 
conectada com 
solidariedade internacional, 
para represar e regular as 
forças da globalização 
capitalista. Por isso a 
libertação nacional continua 
sendo norteadora para essa 
posição. Isso a liga às 
antigas lutas 
anticolonialistas e 
antiimperialistas. A 
segunda posição, no 
entanto, rejeita qualquer 
resposta de fortalecimento 
do Estado nacional e, em 
troca, visa uma 
globalização democrática. 

vozes da defesa da 
soberania do Estado 

nacional 
Os defensores da soberania 
do Estado nacional 
ocuparam o espaço público 
durante o Fórum Social 
Mundial. Sua posição é 
defendida nas ses ões 
plenárias, os oradores 
oficiais do Fórum a repetem 
e a imprensa informa a 
respeito. Essa posição é a 
adotada pela liderança do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT) do Brasil, que como 
partido no governo em 
Porto Alegre e no Estado se 
apresenta como anfitrião. O 
PT tira proveito do 
prestígio internacional do 
evento, integrando-o em 
ua estratégia eleitoral. A 
egunda oz ignificativa 

em fa or do Estado 
nacional pertence à 
liderança francesa da Attac, 

que articula sua atitude nas 
páginas do Le Monde 
Diplomatique. Nesse 
aspecto a liderança da Attac 
está muito próxima de 
alguns políticos franceses, 
dos quais provavelmente o 
mais conhecido é Jean
Pierre Cbevenement(), e 
que consideram o 
fortalecimento do Estado 
nacional como o remédio 
para as enfermidades da 
globalização atual. O PT e a 
Attac dominaram o cenário 
do Fórum Social, tanto para 
dentro quanto para a mídia. 

vozes da 
globalização 
democrática 

Em contrapartida a posição 
que não propugna pela 
soberania é minoritária no 
Fórum, porém não 
numericamente, e sim com 
vistas à sua representação. 
Fazem parte dela os 
diversos movimentos que 
sustentaram os protestos de 
Seattle até Gênova e cuja 
orientação via de regra não 
é o Estado nacional. A 
estrutura centralista da 
soberania estatal se opõe 
diametralmente à forma das 
redes horizontais, como as 
desenvolvidas por esses 
movimentos. E também os 
movimentos na Argentina, 
que surgiram com a atual 
crise financeira e 
organizaram os conselhos e 
reuniões de delegações em 
seus bairros e cidades, têm 
urna atitude antagônica 
simi lar diante da soberania 
do Estado nacional. E 
fi nalmente também na base 
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do partido da 
organizaçõ pre nte no 
Fórum o clima · 
predominantem nt 
contrário ao E tado 
nacional. 1 o vai 
obretudo para a tta 

e a organiza ão híbrida. 
cuja cúpula ( obretud na 
Fran a) m ·e om a 
políti a tradi ional. 
enquanto a ba tá 
olidam nt an rada n 

movim nto . 

O confronto entre os 
dois grupos não 

apareceu em Pono 
Alegre 

Entr amba a p i õ 
poderia imaginar uma 
controvér ia no v lho 
e tito . Por ex mplo, a 
prirn ira po ição poderia 
acu ar a egunda d fazer o 
jogo do neolib rali mo, 
para olapar a oberania 
e tatal e abrir caminho para 
o a anço da globalização. 
A política. porém, como e 
poderia continuar 
argumentando, carece do 
espaço e das instituições do 
Estado nacional. E a 
segunda posição poderia 
replicar que regimes 
nacionais e as formas da 
soberania, corruptas e 
repressivas como são, tão 
somente atrapalham a 
trajetória da democracia 
global. Essa confrontação, 
no entanto, não acontece 
em Porto Alegre, por um 
lado, porque a 
característica do evento 
toma impossível o conflito, 
por outro, porque os 
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Razão da não 
confrontação 

organizado em rede 
di põ m de um poder que 
não feti va do dia para a 
noite . a configuração da 
rede doi nó nunca ficam 
frente-a-frente em e tar 
em relação com um 
terceiro, quarto ou um 
número indeterminado de 
outro . Durante os 
acontecimentos em Seattle 
subitamente grupos, dos 
quais se pensava que se 
encontrassem num dissenso 
objetivo ecologistas e 
sindicalistas, grupos de 
igrejas e anarquistas 
trabalharam em conjunto, 
criando uma rede de 
multiplicidade. Os 
movimentos funcionam 
como um espaço público 
que permite diferentes 
modos de expressão. Isso 
não significa que redes 
fossem passivas. Redes 
postergam discordâncias e 
geram uma espécie de 
mudança de atmosfera que 
faz com que posições 
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fi hada 

A luta política na era 
dos movimentos de 

redes 

m mo t mpo eria 
qui o ado intcrpr tara 

diferença de acordo com o 
parâmetro tradicional do 
conflito ideológico de dua 
po içõe opo tas. A luta 
política na era do 
mo imento de rede não 
funciona mai dessa 
maneira. Aquele que se 
projetaram ao centro e 
dominaram o Fórum 
podem e evidenciar como 
perdedore , ape ar de sua 
flagrante força. Porque 
talvez o representantes 
dos partido e das 
organizaçõe centralistas 
em Porto Alegre se 
a emelhem demai aos 
estadi tas em Bandung 
Lula, do PT no papel do 
anfitrião Achmed Sukamo, 
e Bernard Ca sen, da Attac, 
no do convidado de honra 
Jawaharlal Nehru. 
Estadistas podem 
promulgar resoluções e 
defender a soberania 
nacional na mesa de 
negociações, porém, não 
dispõem do poder 
democrático dos 
movimentos. Um dia há de 
varrê-los a multidão, que é 
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Manicômio 
Por f duardo úaleano 

Matéria publicada pelo jornal argentino 
Página 12, 22-12-02. No artigo, Galeano 
fàla do mercado como o maior dos 
terroristas e comenta alguns de seus 
principais atentados. O artigo.foi tradu::.ido 
por nó e os subtítulos são nossos. 

Mercado e terrorismo 
Tempo do medo. Vive o mundo em estado 
de terror, e o terror se di farça: diz ser obra 
de Saddam Hussein, um ator já cansado de 
tanto trabalhar de inimigo, ou de Osama bin 
Laden, assustador profis ional. 
Ma o verdadeiro autor do pânico planetário 
se chama Mercado. Este enbor não tem 
nada a ver com o entranhável lugar do 
bairro onde a gente vai em bu ca de frutas e 

erdura . É um todo-podera o terrorista sem 
ro to, que está em toda a parte , como 
Deu , e crê er, como Deu , eterno. Seus 
numero o intérprete anunciam: "O 
Mercado está nervo o", e advertem: " ão 
há que irritar o Mercado". 
Seu frondo o prontuário criminal o faz 
temível. Tem pa sado a vida roubando 
comida, as a sinando emprego , 
eqüe trando paí e e fabricando guerras. 

Para vender sua guerra , o Mercado emeia 
medo. E o medo cria clima. A televisão se 
ocupa de que a torre de ova York ejam 
derrubadas todo os dias. O que ficou do 
pânico do antrax? ão ó uma inve tigação 
oficial, que pouco ou nada averiguou obre 
aquelas carta mortais: também ficou um 
e petacular aumento do orçamento militar 
do Estado Unido . E o milhões que esse 
paí de tina á industria da morte não é 
"fichinha". Apenas um mê e meio de es 
ga to ba taria para acabar com a mi éria no 
mundo, e não mentem o numerozinho 
da Naçõc Unida . 

ada vez que o Mercado dá a ordem, a luz 

vermelha da alarme 
pisca no 
perigosímetro, a 
máquina que converte 
toda suspeita em 
evidência . As guerras preventivas matam 
pelas dúvidas, não pelas provas. Agora é a 
vez de Iraque. Outra vez esse castigado país 
tem sido condenado. Os mortos saberão 
compreender: o Iraque contém a segunda 
reserva mundial de petróleo, que é 
justamente o que o Mercado anda 
precisando para assegurar combustível para 
o esbanjamento da sociedade de consumo. 

EUA: único país que tem usado armas 
nucleares 

Espelho, espelbinbo: quem é o mais temido? 
As potências imperiais monopolizam, por 
direito natural, as armas de destruição 
massiva. 
Em tempos da conquista da América, 
enquanto nascia isso que agora chamam 
Mercado global, a varíola e a gripe mataram 
muitos mais indígenas que a espada e o 
arcabuz. A exitosa invasão européia teve 
muito a agradecer às bactérias e aos vírus. 
Séculos depois, esses aliados providenciais 
se converteram em armas de guerra, em 
mãos das grandes potências. Um punhado 
de países monopoliza os arsenais 
biológicos. Há um par de décadas, os 
E tados Unidos pennitiram que Saddam 
Hussein lançasse bombas de epidemias 
contra os cmdos, quando ele era um 
mimado do Ocidente, e os curdos tinham 
má imprensa, mas essas annas 
bacteriológicas haviam sido feitas com 
cepas compradas de urna empresa de 
Rockville , em Maryland. 
Sob o aspecto militar, como em tudo o mais, 
o Mercado prega a liberdade, mas da 
concorrência ele não gosta nem um 
pouquinho. A oferta se concentra em mãos 
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rãa 
quina. ou terão ua 

a a arrombada . ou algum d e perado lhe 
m t rá uma faca na barriga: ampone e que não 
abem amanhã terão terra para trabalhar e 

p cador qu não ab m e encontrarão rio ou 
mar ainda não nv nenado : p oa e paí e 
qu não abem como farão amanhã para pagar 
ua dívida multiplicada pela u ura. 
erão obra d Al-Qaida e te t rrore 

cotidiano ? 

Os atentados que não saem nos iomais 
A economia comete atentado que não saem nos 
jornais: cada minuto mata de fome doze 
crianças. a organização terrorista do mundo, 
que o poder militar custodia, bá um bilhão de 
famintos crônico e ei centos milhões de 
gordo . 
Moeda forte, vida frágil: o Equador e El 
Salvador têm adotado o dólar como moeda 
nacional, ma a população foge. unca esses 
paí es haviam produzido tanta pobreza e tanto 
emigrantes. A venda de carne humana ao 
e trangeiro gera destruição, tristeza e divisas. Os 
equatorianos. obrigado a buscar trabalho em 
outra parte, têm enviado a seu país, em 2001 
uma quantidade de dinheiro que upera a soma 
das exportações de banana, camarão atum, café 
e cacau. 

Desastres "naturais" ou provocados? 
Custos baixíssimos, ganância mil, controle 
zero: um barco petroleiro e parte pela metade e 
a mortífera maré negra ataca além das co ta da 
Galícia. 
O negócio mai rentável do mundo gera fortuna 
e de a tres ' naturai ". O ga e veneno o que o 
petróleo lança no ar ão a cau a principal do 
buraco de ozônio, que já tem o tamanho do 
Estados Unidos, e da loucura do clima. a 
Etiópia e em outro paí e africano , a eca e tá 
condenando milhõe de pe oa à pior fome do 
últimos vinte ano , enquanto Alemanha e outro 
paí e europeus acabam de ofrer inundaçõe 
que foram a pior catá trofc da última metade do 
éculo. Além di so, o petróleo gera guerra . 

Coitado do Iraque! 
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América Latina: entre a crise e a mudança 

Matéria publicada pelo Clarín, 22-12-02 
no uplemento dominical Zona -, analisa 
o processo de mudanças políticas pelo 
qual vem passando a América Latina, 
particularmente o Brasil, o Equador e a 
Venezuela. O artigo foi traduzido por 
César Sanson do Centro de Pesquisa e 
Apoio aos Trabalhadores Cepat de 
Curitiba, PR. O subtítulos são nossos. 

A vitória de Lula 
A alegria é brasileira. As lágrimas de 
Lula foram o desfecho de uma emoção 
esperançada da qual partilham não 
apenas os 52 miU1ões de brasileiros que 
nele votaram, mas sim milhares de 
latino-americanos. Nascido no interior 
pobre de um estado pobre, Pernambuco, 
é um homem a quem a vida não deu 
nenhuma vantagem. Entretanto vai 
pre idir a segunda nação mai importante 
do continente com uma legitimidade e 
um orgulho que muitos poderosos 
mundiais não têm: ganhou por maioria 
em eleições amplas e democráticas. Foi 
votado por um povo acostumado a 
brutai diferenças sociais, mas que crê 
que um paí mais justo é, em dúvidas, 
um paí melhor. 

A vitória de Gutiérrez 
Os equatorianos também têm eus 
próprios sonhos: que voltem à pátria os 
amigos e o filho ; que haja trabalho; 
que a vida não se con uma, dia após dia, 
buscando-se comida ou estratégias 
apena para amargar a morte. Sonho 
mínimos ma inacessíveis num paí 
duramente asso lado pela corrupção 
governamental pela ineficiência da 
ela e política e, no último doi ano , 

arrebentado pela dolarização. esse 
clima, o coronel 'afastado' Lucio 
Gutiérrez, político sem experiência, se 
viabilizou eleitoralmente por defender a 
causa indígena no levante de 21 de 
janeiro de 2000 e foi eleito por quase três 
milliões de equatorianos (54,5%). 

O novo enfrenta adversidades 
Ainda que se trate de dois países e duas 
histórias partidárias muito diferentes, 
convergem em um destino histórico 
comum: seus Presidentes foram eleitos 
tendo construído seu poder a partir dos 
setores de esquerda, e por encarnarem 
necessidades de mudança que se 
manifestam cada vez mais em toda a 
América Latina. Desde o primeiro dia de 
2003, Luiz Inácio Lula da Silva, e a 
partir de 15 de janeiro, Gutiérrez, terão 
sua oportunidade no jogo da construção 
de uma nova hegemonia. Para Lula está 
claro: "Graças ao Partido dos 
Trabalhadores, a esquerda latino
americana é agora uma opção 
democrática", disse para aqueles, que da 
direita e da esquerda, não acreditavam 
nesse caminho para se chegar ao poder. 
'Hoje todos os partidos de esquerda têm 

possibilidade de conseguir esse triunfo 
como Gutiérrez no Equador". Mas como 
a realidade nunca é simples, estes 
dirigentes chegam ao poder num cenário 
em que o novo se enfrenta com frentes 
adversas. "É um momento internacional 
de estratégia de guerra e de condenação 
a tudo o que seja dissidência ao 
pensamento do livre mercado", 
sintetizou à Zona, o politólogo 
equatoriano Franci co Hidalgo Flor, 
diretor da revista Espaços. A isso se 
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novo governo . 

A Venezuela 
A cri e en zuelana tá arr gada d 
fanati mo e m do. Int I tuai 
independente , algun d le nà 

enezuelano ( qu p diram an nimat ) 
di eram à Zona qu pr fi riam nã dar 
entre i ta , p rqu . m ambi nt 
acadêmico . 1h ad, rtiram qu . m a 
de triunfo da opo i ão. pod ria hav r 
repre ália . O qu opinaram. o fiz ram a 
partir de po i õ radi alizada que 
pouco ajudam à compreen ão de urna 
cri e tão comple a. figura de Chá ez é 
certamente comple a: por um lado foi um 
fiel cumpridor na região do acordo com 
o FMI em por i o dei ar de er uma 
referência da mudança. "Hoje o etore 
populare e identificam com uma opção 
que recupera o direito à rebelião e ao 
protesto ', explica Hidalgo. Chá ez e 
Gutiérrez são figura que aparecem 
questionando os sistemas institucionais, 
mas se subordinam ao jogo democrático. 
Lula é visto como um lutador e defensor 
das reivindicações populares. 

o ocaso da ·era· neoliberal 
Como se chegou a este momento 
histórico latino-americano? Por 
esgotamento: os partidos políticos 
tradicionais perderam toda a 
credibilidade e representação (Equador e 
Venezuela) e coincidem os especialistas 
consultados o ocaso da era neoliberal se 
instalou em toda a região. "Passamos dez 
anos aprisionados por um rótulo, uma 
receita chamada Consenso de 
Washington. Agora estamos nos 
liberando dela por força da realidade. 

Quem é Gutiérrez? 

há qu 
tabilidade 

na 

políticas 

Gutiérrez, como Lula, na ceu em uma 
família pobre de uma província pobre 
(Tena). Seu triunfo, além do rechaço ao 
modelo neoliberal , expressa uma 
profunda crise de hegemonia da 
oligarquia equatoriana e o fracasso dos 
partido tradicionais. Campeão do 
pentatlo militar, melhor formando em 
Engenharia Civil , edecán (ajudante de 
ordem) de dois pre identes equatoriano , 
Gutiérrez tem um terrível 'defeito' para a 
orgulhosa oligarquia vernácula de 
descendência espanhola: seu aspecto 
indígena. "Para as elites tradicionais, 
Gutiérrez não é suficientemente branco 
nem suficientemente parecido com a 
figura de um presidente", disse ao ser 
entrevistado em Buenos Aires, Adrián 
Bonilla, diretor da Flacso no Equador. "É 
mais distante que Toledo, porque para as 
elites, o presidente peruano ao menos 
estudou em Havard e foi burocrata em 
um organismo internacional" . Gutiérrez 
tem adernais outra debilidade: "Não é 
militante orgânico nem tem sustentado 
um projeto político ao longo de toda a sua 
vida como Lula, que é um símbolo vivo 
do PT e das organizações sindicais 
brasileiras", acrescentou Bonilla. 
Gutiérrez corno Chávez criou um 
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partido ( a Sociedade Patriótica 21 de 
Janeiro) omente para poder apresentar-se 
como candidato. Ganhou . Será a primeira 
vez na hi tória do Equador que os 
indígena formam parte de um governo (e 
a egunda vez para a e querda, a primeira 
foi em 1944 na segunda presidência de 
Vela co !barra). Porém o Congresso será 
opositor, nas eleições legi !ativas 
ganharam os partidos orgânicos da 
burguesia. 

Piadas racistas 
"Basta a idéia de que haja indígenas que 
possam ser Ministros para que se revolva 
a consciência coletiva de uma sociedade 
como a equatoriana muito estratificada, 
racista e excludente", diz Bonilla. A mais 
rasteira, sutil e freqüente máquina de 
desprestígio a piada racista já funciona a 
todo vapor no Equador: "Sabes que agora 
o governo vai mudar algumas teclas do 
computador? O enter vai ser substituído 
pelo dentre e o e e pelo 1/uschi (expressão 
indígena para sair)" . ina Pacari , a 
deputada do partido indígena Pachakutik, 
ondada para o cargo de chanceler é o 

centro predileto dessa operações 
vergonhosa . "Sabe corno irá Nina às 
Nações Unidas? De alpargatas', 
propagam os piadistas. 

Os desafios de Gutiérrez 
Ne te clima o dilema é e Gutiérrez 
a sumirá os desafios políticos que 
significou o voto rebelde que o levou ao 
poder e que implicam: 
1) liderar a mudança cultural incipiente 
de que necessita o Equador e integrar as 
ela se historicamente excluídas; 
2) fazer frente à grave situação 
econômica perante o 'grito' eleitora l de 
maior equidade e justiça ocia l; 
3) pensar em um projeto de 
desenvo lvimento nacional em um 
contexto mundial adver o. 
Certamente o discurso de Gutiérrez, como 

o de Lula, foi mudando com o tempo. 
Para Hidalgo "a resposta às demandas 
populares não virão de cima. Vai fazer 
falta a mobi lização da cidadania que 
obrigue o presidente a definir-se sobre 
temas chaves. Gutiérrez é vacilante. Suas 
posições políticas têm sido pendulares. 
Ademais, o processo equatoriano tem 
suas próprias limitações". Para Bonilla, 
"a iniquidade e a concentração no 
Equador são tão extremas que, sem ter 
projetos sociais extraordinários, apenas o 
império da lei e a construção de um 
estado de direito já seria um triunfo para 
Gutiérrez". O diretor da Flacso não é 
otimista: crê que o novo Presidente 
somente pode aspirar a governar e não 
cair. "Os setores empresariais foram 
elementos desestabilizadores no passado 
e poderiam provocar a caída de outro 
Presidente' , explicou. 

A Alca e o Plano Colômbia 
Em sua relação com Washington, os 
especialistas crêem que Gutiérrez será 
muito cuidadoso, mesmo porque não tem 
outro 'remédio'. o que diz respeito à 
Alca, "à diferença do Brasil, onde há 
setores importantes do empresariado que 
querem um projeto regional diferente, no 
Equador, as elites não apostam no 
nac ional. As classes dominantes e os 
setores empresarias têm seu dinheiro nos 
Estados Unidos e não no país, assim, não 
vão apoiar um projeto de 
desenvolvimento interno" (Hidalgo) . No 
coração da Alca, palpita ainda o Plano 
Colômbia. Por isso, como se explica 
adiante, para alguns especialistas, 
qualquer agenda dos governos do Brasil, 
Equador ou Venezuela, estará 
'atravessado' por esse problema. 

Brasil: transição democrática se 
consolida 
O grau de consenso e coesão interna é 
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, em qualqu r a o, cru ial. O Bra il 
con eguiu. Enquanto no r to da r 0 iã 
o partido político tradi ionai 
mergulham no d pr tígio e a 
interrupçõ in titu ionai rod iam. 
brasileiro amadure ram ua 
democracia e fortale ram u 
partido . "Hoje há uma n va lit 
políti a. com r n va ã d quadro 
uma no a dir ão fi minina muit fi rt 
em todo o partido ··. 
A partir da Argentina. p lit · 1 g 
profe or da Univ r idad Di T lia. 
Sergio Ber n t in p n a qu Bra il. 
com o triunfo d Lula. mpl t u ua 
tran i ão d mo ráti a. '·É a prim ira 

ez que há uma alteman ia éria no 
poder. Fernando Cardo o foi uma 
continua ão do velho PMDB. Com 
Lula ganha ainda um partido qu tem 
boa relação com o militare e que 
integra uma oalizão policia i ta e 
policultura!, com um vice-pre idente 
que é um empre ário tê til 
multimilionário e que pertence a uma 
igreja que não é a oficial. Tudo i o 
re ela que a regra do jogo político, no 
Brasil. estão muito consolidadas. Isso 
não significa afirmar que a gestão de 
Lula será fácil uma ez que enfrentará 
sérios obstáculos macroeconômicos, 
sociais, etc. por resolver". Há outros 
dois aspectos que sublinham a vitória 
petista. Um está vinculado ao processo 
de maturação democrática. À diferença 
de Gutiérrez e de Chávez, nada indica 
que Lula encontrará 'pedras' em seu 
caminho colocado pelos próprios 
compatriotas. O segundo se refere à 
clareza política de Lula em relação ao 
novo papel da esquerda na América 
Latina. Com lucidez, o PT busca se 
distanciar da idéia que enquadra o seu 
triunfo como algo excepcional, porque, 
se assim o fosse, não poderia se repetir, 
ou alguém poderia vê-lo como um 
'desvio', o qual é preciso corrigir. Pelo 

n id ra ua it ' ria 
natural da hi t · ria 

na!. 

o entorno de lula e as quatro 'Visões· 
p u dia da p d Lula, Hir t 

r v da guint fi m1a nt mo 
qu p ra n v Pr id nt . "Há 
quatr vi - difi r nt . Dua 
pri il 0 iam a id ' ia da ntinuidad . A 
prim ira · a d ard i ta : tratam d 
riar uma p nt muito fo1t ntr o qu 

fi i mo ant rior o d Lula. Há, 
in lu i , uma id ntificação dele 
pr · prio. Cardo , com o que promete 
faz r o n o go mo. ã o que 
tratam de diluir a mudança que e 
apr enta no no o horizonte político do 
Bra il '. A egunda er ão ê 
continuí mo a partir de uma visão 
crítica. São pe oa do próprio PT. "É a 
extrema e querda decepcionada. 
Dizem: Pôr um representante do Banco 
de Boston no Banco Central: não foi 
ni o que votamo . Es e enfoque é 
preocupante e con trói um território de 
oposição virtual , de descrença". As 
outras dua visões vêem o governo a 
partir da perspectiva da mudança e de 
maneira positiva. Uma surge do próprio 
governo que vê a possibilidade de 
trabalhar novos valores, novas 
prioridades: uma nova agenda social 
que não ponha em risco a 
govemabilidade, mas que transforme 
estruturalmente as situações de 
injustiça, de desigualdade, de 
assimetrias. "Não vai ser nenhuma 
transformação da noite para o dia, nem 
vai resolver o problema da pobreza, 
mas pode resolver o da miséria e da 
indigência", continua Hirst. O quarto 
grupo vê o projeto de Lula do mesmo 
ponto em que se encontrava a social
democracia em 1994, ma que, a partir 
de agora, vai procurar equilibrar melhor 
o campo dos interesses (do capital e do 
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traba lho). É uma visão dos que querem a 
mudança e deram seu voto, porém com 
urna dose bastante forte de realismo. "Para 
mim, conclui 1-lirst, essas quatro visões 
aparecem em todo os casos, de urna 
maneira mai ou menos hegemônica, em 
toda a América Latina. O que há neste 
momento no Brasil é, talvez, um 
equilíbrio maior por um con enso já 
construído sobre essas diferenciadas 
vi õe . Ao contrário, quanto menos 
con en uadas estão essas opções políticas, 
mai exacerbadas e polarizadas serão 
essa visões. É o caso da Venezuela". 

A venezuela e o contexto internacional 
Uma das questões mais controvertidas do 
conflito é a ansiedade opositora em não 
concordar com Chávez e com a oposição 
oficial de que é preciso esperar até agosto 
de 2003, quando, já pela lei , se poderia, 
através de um referendum revogatório, 
reduzir o mandato pela metade. "Há uma 
armadilha que o chavismo inventou", 
protesta o profe or Alfredo Ramos 
Jirnénez da Universidade dos Andes. 
"Le ar- e-ia dois me e para contar as 
assinatura do referendum. E mesmo 
assim, assumiria seu vice-presidente. A 
Con tituição foi feita à medida de 
Chávez". Sua posição é a me ma da 
maioria dos antichavistas. " ão querem 
referendum, porque perdem", retrucam os 
chavi ta . Edgardo Lander, professor da 
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Universidade Central da Venezuela, aporta 
outra visão: "Chávez teve sua culpa pelo 
tom dos seus discursos iniciais. Mas o que 
realmente irrita é a sua luta contra o 
latifúndio e sua política petrolífera 
diferente. Os setores tradicionalmente 
donos do país sentem que seu monopólio 
está ameaçado. Trabalho na filial 
venezuelana do 'Observatório Global dos 
Meios' e aqui observamos que a imprensa 
privada é antichavista e dá informações 
parciais. Além da liberdade de expressão, 
está o direito do cidadão em obter 
informações verdadeiras e sérias. Com 
menos paixão e a partir de uma 
perspectiva geoestratégica, o equatoriano 
Hidalgo vê o tema sob outra perspectiva. 
"Há uma íntima conexão entre a Alca e o 
Plano Colômbia. E, assim como para 
Washington, é fundamental que o exército 
equatoriano se envolva na luta colombiana 
( coisa que Gutiérrez, suponho, não 
aceitará), também necessita, creio eu, que 
na Venezuela não esteja Chávez, porque 
sua política não guarda relação com o 
controle regional que implica o Plano 
Colômbia. Novamente o contexto 
internacional será determinante para uma 
América Latina que busca mudanças. O 
consenso, e não a divisão, será, sem 
dúvida, a melhor bússola para tempos de 
tormenta imperial. 

os números da exclusão na América do Sul 
Publicado em C/arÍII, 22-12-02 

O fato re que ajudaram a con olidar o 
novo mapa da América Latina a ní el dos 
consenso ociai cri e de legitimidade 
dos partido político tradicionai , o 
fracas o do modelo neo liberal e a aparição 

de novas figuras que se apresentam nos 
processos eleitorais como "solução" têm 
eu correlato numérico nos dados 

estruturais do subcontinente. Assim se 
depreende do Balanço Preliminar das 
Economias da América Latina e Caribe 
2002, publicado pela Comissão 
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Econômica para m · ri a Latina e 

Carib (CEP L) . 

O desemprego na região 
É abido qu entr o 1 m nt qu 

geraram d 

Am · ri a Latina · . pr vaY Jm nt 

ntund nt . a 

111 

d 

ta 

a 
que. ne t últim an . a taxa d 

d 

hi tóri od 9.1 °0. o paí 
atualm nt protagonizam um 

rd 

r dir ionam nto políti o na r gião 

n zuela. Equador e Bra il o índice 
do de mpr go guiu a tendência 

r gional : na nezuela chegou ao 
16ºo (tr · ponto p rcentuai amai do 
que o ano pa ado) no Bra il chegou 
a 7°,o (um ponto amai qu em 2001) . 

ão ob tante ha er pas ado por um 
ano eleitoral e não ha er obtido ainda a 

tão apreciada estabilidade econômica 
que supo tamente veria com a 

dolarização, o Equador consegu iu 

diminuir seu índice de desemprego de 
10% no ano passado para pouco mais 

de 8% durante 2002. 

A informalidade explode 
O crescimento das economias 

informais é outro vértice do fenômeno 
da ext inção do que, em alguma época, 

fo i o projeto econômico e socia l do 
pleno emprego . Um dos países com 

ma ior incidência do setor info rmal é a 
Venezuela, onde 50% da p opulação 
economicamente ativa se 'vi ra' por fora 

d ial d traba lh . Ma 

m dúvida. a rg ntina. pai qu 
im nt xp rim nt u n 

t r inf rmal de ua 

n qü · n ia da ri . 

r ali zada p 1 
qu núm r d cartonero ( atad rc 

d pap 1) r 

mada à ampanha fi ial para 
1 r idu orgânico 

· uma da 

prim ira t ntativa d paí cm 

in titu i nali zar ati idad informai 
fr nt a uma ituação que e cede à 
autoridad . É um exemplo do que, cm 
maior e cala, fez Hugo Chá ez na 

enezuela, mediante a conce ão de 

pequeno crédito ao cndedore 

ambulante e a outro traba lhadore 

informai . 

Crescimento pífio 
Outro do dado priorizado pelo 

informe da CEPAL é aquele que e tima 
que a atividade econômica regiona l 
cai rá 0,5% durante 2002 . o contexto 

desse cenário, se encontram as 

economias argentina , venezuelana e 
urugua ia como a ma i afetadas, 

enquanto os demais pai es mostram um 

estancamento em seu PIB . O 
cresc imen to por habitante foi negativo 

em 2002, indica o informe: na 

Argentina, foi de 12%, na Venezuela, 

de 9% e no Equador, de 1,5%. O 

cresc imento tota l da Améri ca Lat ina 

foi de 2%. 

América latina: 214 milhões de pobres 
Porém a pobreza segue sendo a 

variável da análise mai dramática . O 
Panorama Social da América Latina 
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2001-2002, também da CEPAL, 

ass inala que, entre 1997 e 2001 , o 
número de pobres na região aumentou 
em mais de dez milhões: há cinco 
anos, havia 203 milhões de latino

americanos pobres, em 2001 , a cifra 

ascende a 214 milhões, sobre um 
população total ao redor de 508 
milhões. Entre os países com maiores 
índices de pobreza, se encontram 

Honduras (80%), Paraguai (64%), 
Bolívia (63%), Equador (60%), 
Colômbia (55%), Venezuela (51 %) e a 
Argentina (ao redor de 50%). 
Justamente um dos desafios que Lula 
assumiu foi o de priorizar, no Brasil, a 
luta contra a fome. A fome, outra das 
tendências latino-americanas, outra 
conseqüência da ausência do Estado . 

América latina 
Os partidos políticos na 'era' neoliberal 

Artigo publicado em ClarÍII, 22-12-02 

A consolidação demo crática na América 
Latina e a crise de representação tradici
onal na região são os doi s proces-

idéia, que atravessa todos os trabalhos , 
é explicar como "a aparente estabilida
de dos partido s convivem com uma 
aguda crise de representação" . Nesse 

sentido , alguns autores como 
o peruano Martín Tanaka sos a partir dos quai s Marcelo 

Cavarozzi e Juan Manuel Abal 
Medina (argentinos) , organizado
res do El asedio a la politica. Los 
p artidos latinoam ericanos en la 
era neoliberal (O 'cerco' à políti
ca. Os partidos latino-americanos 
na era neoliberal) , observam a 
situação paradoxal pela qual estão 
atravessando os partidos políticos 
tradicionais no subcontinente . 

a idéia, que atrave55a sustentam que "já não é 
J. -d J._ 1_ Ih e' possível falar de crise, mas w 05 os v1 at:Ja os, . . 

sim de destruição do sistema" 
ex.pi icar como ª a 

aparente e5labil idade 
dos partidos cct1vivem 

com uma ~uda cri5e 
de repre5entação" 

de partidos políticos , o que 
daria lugar a uma "refundação 
partidária", entretanto outros 
como a mexicana Soledad 
Loaeza, o colombiano Andrés 
Dávila e o boliviano Fernando 

Editado pela Homo Sapiens, o livro 
contém arti gos de dezenove politólogos , 
sociólogos e economistas latino
americanos . Como explicam Cavarozzi 
e Esperanza Casullo na Introdução, a 

Mayorga apontam a "coexis
tência de estabilidade e crise" que estão 
experimentando um bom número de 
países latino-americanos . 
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Encontro de Caminho 
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A América Latina: en
tre a crise e a mudança 

An.álise do processo 
de mudanças 
poHticas pelo qual 
vem passando a 
América Latina 
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Apresentação 

Esta publicação reúne os resultados de duas atividades distintas, porém 

complementares: Sistematização e Avaliação da metodologia de EJA 

- Educação de Jovens e Adultos. 

A primeira parte refere-se à sistematização. Nesta procuramos nos apro

fundar nas experiências de EJA, vivenciadas pelo Cedac - Centro de Ação 

Comunitária, buscando compreender a lógica dos processos educativos 

desenvolvidos, identificar os fatores que intervieram nestes processos, 

como estes se relacionaram entre si e por quê. 

A segunda parte diz respeito à avaliação que teve como objeto de análise 

a prática direta de educadoras/es e educandas/os - sujeitos dos processos 

educativos - com o fim de medir os resultados obtidos e confrontá-los 

com os objetivos propostos no início do projeto. 

Trata-se, portanto, de duas práticas específicas que se retroalimentam 

por contribuírem com o propósito comum de ajudar a ter clareza do que 

fazer para melhorar ou recriar nossa prática educativa. 



Cartas de um aluno à sua professora 

Boa tarde, amada Angélica 

Te escrevo porque minha vida mudou depois que te conheci. 
Passei a estudar contigo. Minha mente foi abrindo para a 
leitura. Eu não sabia nem fazer o alfabeto e, com dois meses, 
aprendi a fazer muita coisa. 

Ri/ma Lopes 

Depoimento 

Quer.ida amiga Aline, 

Aqui estamos com saúde. Entramos numa escola para 
aprender a ler. Já estamos até escrevendo cartas. Aline, as 
eleições, aqui no Rio, foram muito movimentadas. O que 
você acha do nosso novo presidente? Espero que ele melhore 
a situação de violência no Brasil. O custo de vida está muito 
alto. Pedimos a Deus muita sorte e bom governo para ele. 

Aceite um abraço dos amigos, 

Maria Anunciata Gomes do Rosário 
Ronaldo Cardoso da Cruz 
Josefa de Araújo Siena 
Jandira da Silva 



 

 

 

 

 

 

 




