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lllll1'0STAL NORTE SULIIIIJi 
O POVO BRASILEIRO 
Dnrcy Ribeiro 

livro mai ambicioso de 
um dos no sos mais atuan
tes intelectuais e políticos. 
Reúne reflexões e estudos 
de mais de 30 anos para 
mostrar como os brasilei
ros se vieram fazendo a si 
mesmos para serem o que 
hoje somos. A busca da 
identidade nacional por 
um autor que confessa es
crever com o propósito de 
influir sobre as pessoas e 
modificar a realidade. 
470 pp Cód. 443 

R$ 22,00 llr.!lma--• t 
Darcy K1be1ro 

ÜP,OVO 
brasileiro 

O XANGÔ DE BAKER STREET f 
]ô Sonres 
O primeiro romance do hu
morista tem trama policial, 
passa-se no Rio de Janeiro de 
1886 e envolve, entre outros 
personagens, a célebre atriz 
francesa Sarah Bernhardt, o 
detetive Sherlock Holmes, o 
imperador Pedro II, prostitu
tas cariocas e a intelectua
lidade brasileira da época 
352 pp Cód. 467 
R$ 24,00 

O BRASIL COMO PROBLEMA 
Da rcy Ribeiro 
As questões brasileiras 
vistas com os olhos "in
dignados" de Darcy. 
Uma análise apurada 
dos artifícios da "in
doutrinação direitista" e 
dos "velhos discursos da 
esquerda". O antropólogo 
propõe um novo discurso, 
"socialmente responsável e 
suficientemente ambici
oso para definir os de
sígnios mais altos para 
o Brasil". 
326 pp Cód. 444 
R$ 20,00 t 
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PÓS.NEOLIBERALISMO f 
As políticas sociais e o Estado democrático 
Emir Snder e Pablo Gentil 
( organizadores) 
Análise sobre o neolibera
lismo, que prega a redução 
da presença estatal na eco
nomia. Francisco Oliveira, 
Goran Therbom, Perry An
derson, entre outros, criti
cam o sistema, chamado de 
inimigo da cidadania. 
205 pp Cód. 449 
R$ 16,20 

ALMANAQUE BRASIL 95/96 
Obra apresenta dados geográfi
cos, históricos e sociais do país 
de forma analítica, se constituindo 
numa fonte de consulta preciosa 
para estudantes e profissionais de 
vários setores. Reúne textos de 14 
jornalistas e estudiosos sobre a 
situação brasileira em áreas como 
educação, saúde, comunicação, 
emprego e habitação, entre outras. 
Cód. 318 
R$ 26,00 

O VERSO DA LÍNGUA 
Um romance gramatical 
Juva Batella 
Os verbos, sujeitos e substantivos 
deixam de ser acessórios para a 
criatividade do autor e ocupam o 
lugar de personagens principais. 
Luís Fernando Veríssimo define o 
livro de Batella, de 24 ara;, como um 
"romance hiper-realista". 
186 pp Cód. 453 
R$15,00 

A FARSA DE CHURCHILL 
A trama secreta que definiu a li Guerra 
Louis C. Kilzer 
O jornalista revela, baseado em lon
ga pesquisa, que o primeiro-minis
tro inglês poderia ter abreviado o 
maior conflito da História, e suas 
conseqüências, se tivesse apoiado ge
nerais alemães que queriam derru
bar Hitler entre 1939 e 40. 
357 pp Cód. 446 
R$ 29,00 

A UNE EM TEMPOS DE AUTORITARISMO 
Maria de Lourdes de A. Fávero 
Histórico das lutas dos estudantes di
ante da ação do governo no ensino, 
que usava a educação para susten
tar o "pttjeto de sociedade capitalis
ta", e da repressão política impos
ta pela ditadura militar. 
218 pp Cód. 455 
R$ 20,50 

ATENÇÃO: Se; por motivo de insuficiência de esto
que, faltar algum livro de seu pedido, a entrega será 
feita parcialmente e completada posteriormente. 1 



O EXERCITO SOVIÉTICO 
NA li GUERRA MUNDIAL 
Leonid Ieremeev 
A humanidàde comemora os 
50 anos da Vitória da guerra 
contra o nazismo. A partici
pação da União Soviética nes
sa vitória foi, sob todos os as
pectos, decisiva. O livro é um 
relato dramático e fartamen
te documentado desse mo
mento histórico. 
127 pp Cód. 440 
R$ 13,00 

ENSINANDO A ENSINAR 
Dali Reiner 
Ganha cada vez mais força em 
empresas a reciclagem de pro
fissionais, procurando atuali
zar seus conhecimentos. O li
vro, voltado para instrutores, 
procura responder três per
guntas-chave: quem será o 
público-alvo, o que precisa 
aprender e como ensinar. 
61 pp Cód. E-452 
R$ 18,40 

COMO CONTAR UM CONTO 
Gabriel García Márquez 
O escritor Prêmio Nobel mos
tra, numa oficina na Escola In
ternacional de Cinema e Tele
visão de Santo Antonio de los 
Bafios, em Cuba, como se faz 
para narrar com eficiência, 
prendendo o espectador do 
início ao fim 
307 pp Cód. 457 
R$ 22,00 

A SOCIEDADE DO SONHO 
Everardo Rocha 
Um estudo antropológico 
sobre a indústria cultural, 
os mistérios dos meios de 
comunicação de massa e o 
fenômeno do consumo . 
Obra indicada' para os que 
se interessam pelo tema e 
os que estudam marketing 
e propaganda a partir de 
uma perspectiva da Antro
pologia do Consumo. 
232 pp Cód. 442 
R$ 25,00 

DRAMATIZAÇÃO PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA 
Manoel Ricardo Simões 
Professor de geografia apresenta proposta alternativa de 
ensino da matéria. Segundo ele, o mestre deve incentivar 
nos alunos a vontade de representar na escola temas da dis- · 
ciplina, aumentando o interesse e permitindo que o educa
dor reforce seu papel de "agente da transformação social" . 
102pp Cód.454 R$ 12,00 
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SINAL FECHADO 
A música popular brasileira sob censura 
Alberto Ribeiro da Silva 
A canção popular tem ajudado a 
formar a identidade brasileira. 
Por isso o Estado volta-se para ela, 
usando-a em sua ação política ou 
censurando-a. O autor estuda os 
períodos do Estado Novo (1937-
450) e do AI-5 (1969-78) 
199 pp Cód. 469 R$ 15,00 

CRIA~ÇAS ESQUECIDAS 
Hélio de Oliveira Santos 
A situação de abandono de me
ninos e meninas brasileiros, 
num retrato em preto e branco 
da violência presente tanto nas 
ruas como dentro das casas. O 
autor apresenta soluções que 
vão desde a municipalização do 
problema até a criação do salá
rio abandono 
127 pp Cód. 466 R$ 15,00 

EMPRESARIADO E ESTADO NA 
TRANSIÇÃO BRASILEIRA 
Sebastião Carlos Velasco e Cruz 
Um estudo sobre a economia po
lítica do autoritarismo (1974-77), 
no governo do general Ernesto 
Geisel. A obra procura mostrar 
quais os pontos de convergência 
entre o abrandamento dos contro
les autoritários e o modelo eco
nômico vigente 
295 pp Cód. 468 R$ 26,40 
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ESPAÇO DE REFLEXÃO SOBRE TEMAS ALTERNATIVOS 

'Abandono', xilo ravura a cores, circa 1937, 17,3 X 21,8 cm 

HISTORIA 

Cem anos de :José 
Martí, um herói cubano 

-----------

DIREITOS HUMANOS 

A vida dura de 
quem sai da cadeià 

Página 8 



OSWALD0 G0ELDI: 
O MESTRE DA LUZ E DA SOMBRA 

Irmão dos pobres e 
crítico da sociedade, 
sua arte transmite 
um lirismo e uma 

dramaticidade 
comoventes 

Elias Fajardo 

m vez de retratar um país colorido 
e idealizado, ele preferiu o apelo 
dramático do preto e branco. Não 
se beneficiou com as encomendas 
oficiais, trabalhou solitariamente e 
conservou a dignidade acima de 

qualquer outro valor. Seu universo era a pai
sagem desolada do subúrbio longínquo, os 
estertores dos peixes que morrem aos poucos 
nas bancas dos mercados para alimentar seres 
humanos que nem percebem sua agonia. Sua 
fixação maior era a morte, que iguala todos e 
ainda sorri ironicamente, no meio de um re
demoinho de vento que sopra e desmancha 
todas as vaidades; a morte travesti da de pros
tituta ou mendigo, a zombar da riqueza acu
mulada à custa da exploração e a castigar, com 
seu bafo transcendente, tanto os burgueses dos 
salões como os estivadores do porto. 

Oswaldo Goeldi foi um sujeitosui generis 
e um artista único. Recusou a glória fácil e 
preferiu uma pobreza franciscana, em que não 
havia a alegria do santo de Assis, mas sim a 
tristeza dos bêbados, a misoginia escondida 
no fundo dos becos sórdidos, a intensa 
dramaticidade de quem sabe que a vida não 
tem sentido algum, a não ser o sentido que 
quisermos dar para ela. 

189 • terceiro mundo/ suplemento 

Biografia - Oswaldo Goeldi nasceu no 
Rio de Janeiro em 1895. Seu pai era o natura
lista suíço Emílio Augusto Goeldi, que tinha 
vindo para o Brasil a convite do imperador D. 
Pedro li e começou a trabalhar no Departa
mento de Zoologia do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro a partir de 1842. 

Em seguida, o pai foi convidado para ir 
trabalhar em Belém do Pará, onde o menino 
passou sua primeira infância, possivelmente 
deslumbrado com a natureza amazônica. O 
nome do Museu Goeldi, em Belém do Pará, é 
uma homenagem a seu pai. 

Quando Oswaldo tinha seis anos, a famí
lia mudou-se para a Suíça. Adolescente, ele 
começou a desenhar, abandonou os estudos 
na Escola Politécnica de Zurique e inscreveu-se 
na Escola de Artes e Ofícios de Genebra. Decep
cionado com as aulas, passou a freqüentar o ate
liê de dois pintores, com os quais também se 
desiludiu, e acabou trabalhando isoladamente. 

Em 1917 fez sua primeira exposição, na 
galeria Wyss, em Berna, que lhe propiciou o 
primeiro contato com a obra de Alfred Kubi n. 
Durante a permanência na 
Suíça, ficou amigo íntimo do 
pintor Hermann Kümmerly, 
produzindo em parceria com 
ele xilogravuras, litografias, 
desenhos e aquarelas num 
pequeno ateliê na aldeia de 
Muri. Essas obras contêm o 
embrião dos contrastes de luz 
e sombra que marcam o me
lhor da produção de Goeldi. 

Durante a Primeira 
Guerra Mundial, o jovem 

Goe/di retratou o Brasil 
dos subúrbios e do cais 
do porto, da miséria e da 
desigualdade 

brasileiro chegou a fazer o se rviço militar, 
num posto de sentinela na fronteira suíça 
com a Áustria. Esta experiência o marcou 
profundamente e teve repercussão no seu 
trabalho. 

Em 1919, após 20 anos na Europa, 
Oswaldo Goeldi voltou ao Brasil. 

Encontrou o país profundamente diferen
te, com progressos materiais, mas com a es
trutura social ainda muito tradicional. O con
traste entre a miséria e a opulência das elites 
muito impressionou o artista. Em 1921, fez sua 
primeira exposição, com repercussão negati
va junto à crítica. Perdido em seus problemas, 
desgostoso, amargurado, ele não participou di
retamente da renovação da Semana de Arte 
Moderna de 1922. Ao mesmo tempo, 
aprofundava sua linguagem plástica e gráfica, 
enquanto se agudizam os conflitos familiares. 
Seu comportamento boêmio leva-o a ser ex
pulso do ambiente de sua família, marcado por 
um rígido puritanismo protestante. O resulta
do foi um conflito no meio do qual foi man
dado de navio de volta à Europa. Neste perío-



do, teve o apoio ape-
nas dos intelectuais que se reuniam em torno 
da poetisa Beatrix Reynal. Alguns anos mais 
tarde, um grupo composto por Álvaro 
Moreyra, Ronald de Carvalho, Manoel Ban
deira e Aníbal Machado consegue trazê-lo de 
volta ao Rio. 

Oswaldo Coeldi sempre foi um solitário. 
Não participava do engajamento social que ca
racterizou muitos dos artistas de sua época. 
Mas, por outro lado, compreendia profunda
mente e parecia sentir na própria pele o dra
ma dos desassistidos, dos pobres e miseráveis. 
Preferiu.buscar a essência de sua arte no iso
lamento e na pobreza, embora fosse de uma 
família e de uma categoria social que lhe teria 
permitido viver muito melhor. Também criti 
cou duramente Portinari, porque este aceita
va encomendas do governo. 

Foi construindo seu universo plástico em 
tacos de madeira abandonados, tampas de 
caixotes e fundos de gaveta tirados de restos 
de demolição. Estas imagens, inicialmente em 
preto e branco, lineares e espontâneas, aca
baram produzindo uma profunda renovação 

Tra · PJSchergarden' .À • 
' ard,m Tropical/ Xi/ 

ogravura de 14 5 X 
' 74,7cm-circa 1930 

dentro da arte bra-
sileira, dividida então entre o clima onírico 
do simbolismo e um engajamento quase mar
xista, que tendia ao realismo socialista. Aos inú
meros alunos (alguns deles depois artistas con
sagrados) ele deixou um legado em que se ali
am um rigor técnico impressionante e uma 
tentativa de chegar à emoção acima de qual
quer outra proposta. 

Em agosto de 1926, Oswaldo Coeldi es
creveu a Alfred Kubin, pedindo-lhe que opi
nasse sobre seu trabalho. Kubin ficou entusi
asmado, sentindo-se identificado com seu co
lega brasileiro e qualificando seus desenhos 
de tecnicamente r12.agistrais. Entre os dois se 
estabeleceria uma correspondência de 25 
anos, na qual Coeldi o chamaria de "veneran
do mestre". 

Na sua época, não havia galerias no Rio 
de Janeiro e sua arte visionária e conílituosa 
não encontrava acolhida nos salões burgue
ses. Durante um longo período, iniciado em 
1919, trabalhou como ilustrador, com as pri-

A infância passada 
na Amazônia 

influenciou sua 
linguagem plástica 

meiras obras feitas para as revistas Para todos 
e O malho e do jornal A manhã, além de ilus
trar inúmeros livros, inclusive o marcante ro
mance Canaã, de Graça Aranha. Isto lhe 
permitiu sobreviver e ter uma comunicação 
maior com o grande público. 

Entre os anos 30 e 40, ocorreu a fixação 
definitiva da estética de Coeldi. Avesso aos 
ambientes burgueses, ele simpatizaria cada vez 
mais com as camadas humildes da população. 

suplemento / terceiro mundo - 189 



Como não conseguia 
vender seus trabalhos, era comum dar gravu
ras aos amigos. Sentia-se um "europeu senti
mental", um exilado no país tropical e foi pre
ciso muito esforço para readaptar-se ao coti
diano carioca. Para compensar tudo isto, gra
vava, desenhava, pintava e dizia: "Podem me 
tirar o cinema, o rádio e os aparelhos elétricos 
e outros aparatos de corrida. Não vou chorar 
nenhuma lágrima de dor, mas não me tirem a 
tinta nem o lápis da mão'.'· 

Marginalidade e grandeza -A Revolu
ção de 30 no Brasil marca um período de 
mudanças profundas e dramáticas, tanto na 
política como na cultura. Porém, enquanto a 
população sofria as conseqüências das mudan
ças, os políticos discursavam e os intelectuais 
discutiam os rumos da arte moderna, Goeldi 
preferia o silêncio e o trabalho cotidiano. O 
desenho sempre foi a base da sua arte, mas 
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Ameaça de chuva 

circa 1945 
/ Xilogravura -

ele vai aos 
poucos dominando outras lingua

gens e outros suportes: xilogravura, litografia, 
gravura em metal. Sempre procurando tirar 
partido da grandeza e das misérias contidas 
na alma humana, mergulha no Rio de Janeiro, 
mas não o constrói na perspectiva da cidade 
colorida e cheia de prazeres. O seu Rio é o 
dos subúrbios distantes, lúgubres, com a mor
te rondando em cada esquina, com os antigos 
casaróes abandonados onde proliferam ratos, 
ruas quase vazias, povoadas por figuras 
fantasmagóricas ou móveis abandonados nas 
calçadas. Por isso, muitos o consideram um 
pessimista. Mas era justamente este mergu
lho na escuridão que fazia emergir a luz nos 
seus quadros; do caos urbano ele tirava a 
beleza mais translúcida. Segundo a crítica, 
Goeldi enfrentou a experiência da solidão 
individual, venceu o cotidiano, ironizou a 
morte e solidarizou-se com os marginaliza
dos pelo sistema. 

A rigor não pode ser situado em nenhu
ma e~ola, embora contenha em seu trabalho 

Goeldi 
transportou para 

o papel a vida 
dura dos menos 

favorecidos 

a síntese de várias delas: romantis
mo, expressionismo, modernismo. 
Ao traçar as paisagens do Rio de Ja
neiro do seu tempo, ele expressa
va seus conflitos internos, cons-
truía um universo presente den
tro de cada ser humano. Daí sua 
força e grandeza. Na sua obra, 
realça também a preocupação 
social. A sociedade em que vi-
via foi observada por ele com 
olhar agudo, sensível e críti
co. No entanto, essa obser
vação do real era apenas 
um ponto de partida em 
direção à expressão dos 
sentimentos. 

A primeira Bienal de 
São Paulo, em 1951, deu um prêmio a 

Oswaldo Goeldi. Isto veio valorizar sua pro
dução e atrair o interesse de colecionadores, 
sobretudo porque, em seguida, ele recebeu 
vários outros. No início dos anos 60, já com a 
saúde seriamente abalada, recebe o prêmio 
da Segunda Bienal lnteramericana do Méxi
co. Na época, declarou: "O que chega tarde 
também tem seus atrativos. Esse prêmio me 
faz bem. E há um fato que o torna, para mim, 
mais significativo: partir do México, país onde 
a xilografia está intimamente ligada ao povo." 

Morreu na quarta-feira de cinzas do car
naval de 1961, num pequeno quarto onde 
morava, no Leblon. Seus inúmeros desenhos, 
gravuras e matrizes ficaram em poder da poe
tisa e amiga Beatrix Reynal e do acadêmico 
professor José Maria dos Reis Jr., que, através 
de testamento público, foram designados seus 
herdeiros universais. A exposição Oswaldo 
Goeldi: Um Auto-Retrato, realizada este ano 
pelo Centro Cultural do Banco do Brasil do 
Rio de Janeiro, foi a homenagem mais ampla 
e o resgate mais completo que já se fez de sua 
obra em nosso país. • 
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JOSE MARTI: 
I 

UM HUMANISTA LIBERTARIO 
Há cem anos morria em Cuba um pensador que ajudou a f armar 

o ideal político latino-americano 

osé Martí tem sido objeto de 
inúmeras homenagens em toda 
11nuestra América11

, continente 
alvo da sua paixão. Em Cuba, 
estas manifestações têm sido 

intensas, já que ele é considerado o seu fun
dador. Em maio de 1895, Martí morreu em 
combate contra o colonizador espanhol na 
província de Dos Ríos, cidade cubana. 

Viveu como exilado nos Estados Unidos, 
quando percebeu e denunciou o nascente 
imperialismo norte-americano. Criticou as re
lações que aquele país começava a estabele
cer com o resto do continente, sobretudo com 
a América Central. Fundou o Partido Revolu
cionário Cubano e muitas das suas bandeiras 
de luta continuam atuais. 

Martí chegou a Nova Iorque em 1881. De 
cultura européia, não pôde escapar de certo 
deslumbramento diante de uma sociedade que 
lhe parecia berço de igualdade e liberdade. 
Sua visão crítica a respeito da vida norte-ame
ricana só se compôs aos poucos, porque, para 
ele, o clima que ali se respirava resistia a todos 
os ataques. Este sentimento estará presente nos 
comentários do pensador cubano sobre os Es
tados Unidos até 1884. É neste contexto que 
ele analisa o regime escravocrata: 11A Consti
tuição deste país estava manchada por um ví
cio original: havia transigido com a escravidão 
de uma raça. O Partido Republicano foi fun
dado verdadeiramente para limpá-la desta 
mancha_,, Para ele, a Guerra Civil norte-ame
ricana estava assentada sobre o escravismo. O 
Norte, os republ icanos e a liberdade eram os 
três elementos de uma trilogia que enfrentou 
o Sul, os democratas e a escravização negra. 

Jessie Jane Vieira de Sousa* 

Na sua visão, havia três períodos a serem 
considerados: o passado longínquo (1620 a 
1860), em que vigorou a escravidão; o perío
do imediato (1860 a 1863), em que se exter
minou a escravatura, e o momento contem
porâneo (a partir de 1863), quando se tentou 
melhorar a condição dos negros. 

O pensamento do héroi 
cubano percorre uma 

trajetória que vai desde 
o deslumbramento 

com a liberdade 
nos EUA até a decepção 

com racismo 

José Martí partia do princípio de que os 
Estados Unidos são o país da liberdade, onde 
os negros são felizes. Em 1885, às vésperas 
das eleições presidenciais, ele escreveu que 
11as raças se confundem11

• 

Ainda não se havia evidenciado para Martí 
a exclusão política dos negros, assunto com 
que ele se preocupará nos próximos anos. Os 
que ele vê são lavràâores e criados domésti
cos que continuaram com seus antigos patrões 
após a abolição ou aqueles que sobrevivem 
como cômicos e biscateiros nas cidades. 

A partir de 1884, José Martí começa a per
ceber o problema social: 11 Em outras terras tra
vam-se batalhas políticas e de raça. Aqui se 
lutará uma tremenda batalha social. 11 O ne-

gro pertence às classes subalternas, mas 
Martí ainda não o analisa fora de sua raça, 
como o fará mais tarde. 

Inicialmente, ele enfoca a negritude como 
antítese do mundo artificial, algo, portanto, 
natural. O mundo branco é imitação, aparên
cia e luxúrias. O universo negro é verdadeiro, 

do 11 bom homem selvagem, de 
barba crespa e torcida, como 
nicho de serpentes, o corpo mal 
envolto em couro de cavalo e 
perseguido por uma fera ágil 
como um tigre feroz 11

• O idea
lista cubano chega aos Estados 
Unidos com uma visão precon-



cebida e entusiasta de sua cultura política e 
nesta perspectiva julga o problema racial. 

Com o correr do tempo, para Martí, a liber
dade continua sendo a máxima do país, mas há 
uma nota distoante: as eleições. E pela primeira 
vez ele faz uma denúncia relevante ao perceber 
a inadequação entre a realidade e a lei. Os ne
gros não podem votar. Os direitos civis são nega
dos a eles, que são, portanto, colocados à mar
gem da sociedade política. 

Descoberta - O período que se segue a 
1885 é marcado pela desilusão de José Martí 
frente à sociedade norte-americana. Este sen
timento forma-se a partir da constatação das 
contradições entre o discurso ideológico e o 
cotidiano. 

E a nota destoante que o faz descortinar este 
universo é o problema do voto dos negros. A 
partir deste momento, pas.sa a ser um crítico da
quela sociedade: "Os homens não se detêm a 
ajudar-se. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém 
espera nada de ninguém", escreveu. 

Para ele, os valores do pas.sado dos Estados 
Unidos estavam desaparecendo e o único que 
permanecia era a liberdade. Passa a desenvolver 
uma crítica acirrada ao Norte como baluarte da 
destruição dos antigos valores: "Deste povo do 
Norte há muito o que temer", dizia. 

A partir de então, Martí relaciona o tema 
da liberdade com o da miséria, e recoloca uma 
questão que parecia resolvida pela sociedade 
norte-americana, ou seja, a raça oprimida. 

Durante 1886 e 1887, José Martí aban
dona a representação literária dos negros e 
passa a senti-los como marginais na sociedade 
branca. Em seus inúmeros artigos, a negritude 
tem mais densidade e seus valores culturais 
são tratados como importantes por si mesmos, 
porque expressam a sensibilidade de nações. 

ft>rém, sua apreensão da raça, inserida numa 
perspectiva de resignação, é ainda superficial e 
cerimonial, e Martí segue ressaltando o caráter 
pacífico dos ex-escravos, em contraposição ao 
espírito guerreiro dos índios. 

Racismo ético-político - O ano de 188 7 
é importante na trajetória do pensador cubano 
porque nele a questão do negro aparece como 
um todo. Ele deixa claro que a liberdade ex
pressa no direito ao voto se transforma em 
recurso a serviço dos políticos que o utilizam 
para frustrar as massas e lhes impor sua vonta
de. Tornou-se, portanto, uma outra maneira 
de escravizar. Os republicanos, ao manipular 
as massas negras para ganhar eleições, não 
contribuem para construir a unidade entre 
brancos e negros. Ao contrário, aumentam as 

Para Martí, o negro vivia num mundo natural. No desenho, plantação de algodão no Sul dos EUA 
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José Martí nasceu em Havana ern 28 
de janeiro de 1853 e morreu em Dos Ríos, 
província do Oriente, em 19 de mai ,i de 
1895. Filho de espanhóis, estudou na es
cola de San Pablo, dirigida pelo poeta Rafael , 
Mendive, de quem se tornou grande ami
go. Pouco depois de se iniciar a luta pela 
independência de _Cuba (1868), Martí se 
dedicou à publicação do jornal Patria libre. 
Preso, foi condenado a seis meses de tra
balhos forçados e deportado para a Espanha 
(1871 ). Nesse mesmo ano, surge E/ presidio 
polftico en Cuba, panfleto sobre sua pri-
meira experiência na prisão. 1 

Na Universidade de Saragoça, ' 
Espanha, Martí completa os cursos de Filo
sofia, Direito e Literatura (1874). Um ano 
antes, a propósito da proclamação d~ re
pública na Espanha, escreve (a Repú/J/ica 
espafiola ante la revolución cubana. De
pois de uma estada no México, vai lecio-

distâncias. E assim o problema dessa raça pas
sa a ser visto como questão social. 

Mas, de qualquer maneira, Martí conti
nua vendo a questão de modo pouco preciso, 
pois ainda percebe a negritude somente pelo 
aspecto cultural. Contudo, sua mudança de 
percepção será extremamente rápida. Entre 15 
de..março a 8 de junho de 1887, seus escritos 
serão marcados pela crescente violência 
desencadeada contra os negros no Sul, onde 
são caçados e assassinados por "homens da 
lei". Nem sua visão a respeito deles como re
signados resiste aos acontecimentos, já que 
também se armam e organizam sua defesa de 
forma violenta. 

José Martí declara então sua tota l desi lu
são sobre a terra de liberdade. Este é o tercei
ro momento do pensamento do pensador acer
ca da negritude, em que ele constata que a 
discriminação está calcada na cor da pele e 
não na pobreza. Em 3 de julho de 1886, ele 
escreve que "a escravidão era a espinha dorsal 
da guerra ( ... ) e que seria feita sob qualquer 
pretexto( ... ) as causas menores que aceleram 
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nar Filosofia e Literatura na Universidade 
da Guatemala. Em 1878 está de volta a 
Cuba, onde é novamente preso e manda
do para a Espanha. 

Em 1881, depois de passar pela Fran
ça e pelos Estados Unidos, funda em Cara
casa Revista venezolana. Em menos de 
cinco meses, ela é fechada pelo ditador 
Guzmán Bianca e José Martí é forçado a 
deixar o país. Vai então para Nova Iorque, 
onde passaria os anos seguintes preparan
do a revolução em Cuba, viajando, discur
sando, animando seus compatriotas. No 
pouco tempo livre que lhe sobra, escreve 
versos, crônicas, ensaios. 

Em 1892, Martí funda naquela cidade 
o Partido Revolucionário Cubano, do qual 
é eleito delegado (recusa-se a aceitar o tí
tulo de presidente). Em 1895,depoisde uma 
frustrada tentativa no ano anterior, começa a 
invasão. Martí desloca-se para Santo Domin-

go, e em 11 de abril desembarca na baía de 
Las Pla~tas, à frente de um grupo de homens 
armados. Um mês depois morria em comba
te. Até hoje sua memória é reverenciada pelo 
povo cubano. 

Martí não chegou a escrever nenhu
ma grande obra de arte. No entanto, seus 
numerosos ensaios, crônicas e artigos re
velam um dos maiores talentos da li.teratu
ra hispano-americana. Jamais escreveu por 
diletantismo. Para ele, a tarefa do escritor 
só se justifica por causa da coletividade. Seu 
estilo é personalíssimo: vibrante, exuberan
te, entusiasmado. Sente-se por trás does
critor o orador que emocionava auditóri
os, o idealista convencido da grandeza de 
suas idéias. 

Como poeta, não era romântico mas 
tampouco foi modernista. Sua poesia é ex
tremamente simples. Seu tema principal é 
a liberdade; mas também revela, em ver-

sos de grande beleza, sensibilidade e ter
nura, e canta o amor e a amizade. 

Amistad funesta (1885), o único ro
mance de Martí, é. uma de suas obras me
nos originais, embora considerada precur
sora do modernismo. É a história de um 
amor dramático, narrada em linguagem 
preciosa, com bucólicas descrições da na
tureza como pano de fundo. O melhor da 
sua prosa encontra-se em seus ensaios: 
Nuestra América (1881 ), Juárez (1884), 
Heredia (1889), San Martfn (1891) e 
Bo/fvar (1893) revelam um pensamento ori
ginal, devotado à união entre os povos da 
América. Versos libres (1878-1892, publi
cados postumamente) são poemas em lou
vor à liberdade; fsmaelillo (1882), escrito 
para o filho ausente, revela sua sensibilida
de. Versos sencil/os (1891) são o volume 
capital de Martí como poeta, onde se en
contram seus versos mais originais. 

a guerra dependiam desta causa essencial, que 
a produziu". 

Em agosto, Martí afirma que a luta contra 
a escravidão não passou de pretexto para a 
guerra e que muitos dos brancos do Sul como 
do Norte odeiam a raça negra. Desta forma, 
questiona os argumentos explicativos e ideo
lógicos dados pelos Estados Unidos sobre a 
guerra de secessão. 

noção de raça, porque a esta deve sobre
por-se a essência do ser humano. Os ne
gros são parte da grande família dos pobres 
sem distinção racial . 

A evolução do pensamento de Martí so
bre a discriminação racial no país, de 1881 a 
1891, se verifica de diversas formas, que evi
denciam a enorme exclusão social . Só em 
1887, o exilado cubano compreende a trági
ca situação dos negros e fixa de forma defini
tiva sua opção em defesa dos oprimi dos. Du
rante os últimos anos de sua estada nos Esta
dos Unidos, ele enfoca com profundidade a 
essência humana de todos as pessoas e evi
dencia sua generosidade. 

Este terceiro período do idealista cubano 
pode ser melhor caracterizado por um inte
resse cultural pelo negro; busca das identida
des nacionais das diferentes culturas que com
põem a raça nos Estados Unidos; análise mais 
acurada do problema da negritude entre 1887 
e 1891. Agora, José Martí consegue ver que a 
cor da pele tornou-se uma mancha e que o 
branco tudo fará para apagá-la, e que todas as 
relações que se estabelecem nesta sociedade 
se fundam, de modo mais ou menos velado, 
na problemática racial. 

Para ele, esta denúncia tem duplo senti
do: de um lado, a intenção de valorizar a raça 
oprimida e, de outro, questionar a própria 

A partir de 1887, o idealista cubano trata 
o problema paralelamente com a questão do 
índio e, posteriormente, chinês: os oprimidos 
norte-americanos. 

Os negros norte-. -americanos nao 
tinham direito 

de voto 
e isto revoltou 

o pensador 
cubano 

Seu projeto é o de libertar o indivíduo das 
restrições morais que lhe são impostas pelo im
perialismo e pela religião. Denuncia a violência 
que se abatia sobre os oprimidos e, ao mesmo 
tempo, justifica seu uso pelas vítimas desta vio
lência no continente americano. Com isto, José 
Martí recoloca sua principal política: a realidade 
continental de "nuestra América". • 
*Mestre em História Social do Trabalho (Unicamp) 
e doutoranda em História Social (UFRJ) 
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EX-PRESIDIAR 

Depois de anos atrás 
das grades, o mundo 

exterior oferece a essas 
pessoas uma trajetória 
difícil e impregnada de 

discriminação 

Paulo Marinho 

... 

O LONGO CAMINHO D'! 
ex-presidiário acaba pagando 
duas vezes pela mesma trans
gressão. D_iscriminado, enfren
ta dificuldades para encontrar 
trabalho e não raro esconde o 
fato de ter cumprido pena. 

Desassistido pelo Poder Público, quem sai do 
presídio praticamente não tem alternativa. As 
iniciativas de ressocialização são poucas e o 
preconceito também atinge profissionais que 
trabalham na área. 

Diretora da Divisão de Cultura do De
partamento de Sistema Penitenciário 
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{Desipe) entre novembro de 1987 e outu
bro de 1991, Wanda Maria de Souza aten
deu a dez mil presos no estado do Rio de 
Janeiro. Segundo ela, só é possível salvar 
aquele que tem um mínimo de relaciona
mento familiar e não cometeu delito grave: 
"O egresso raciocina na base do toma lá, 
dá cá, sendo bonzinho na medida em que 
recebe algo em troca. Como vender cocaína 
dá muito mais·retorno do que trabalhar o dia 
inteiro e ganhar R$ 100,00 mensais, é fácil 
saber o que acontece na maioria dos casos." 

Atual diretora da Escola Tia Ciata, Wanda 

de Souza ajudou a criar o Instituto de Cultura 
e Consciência Negra Nelson Mandela, •no, i n
terior da Penitenciária Lemos de Brito. Seguri
da instituição de presos vinculada à condiçao 
do negro na América, o instituto gerou e irra
diou uma série de atividades culturais. O mo
vimento, no entanto, acabaria enfrentando 
oposição de funcionários do Desi-pe - já que 
reuniões com esposas de presos, visitas fora 
do horário, shows e teatro na cadeia mexe
ram com o seu cotidiano, redobrando os cu i
dados dos agentes. Wanda foi acusada de cri
ar uma facção criminosa. 
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.E VOLTA 
Dificuldades -Nascido a partir da inicia

tiva do preso José Carlos Nascimento Silva Bra
sileiro (ver quadro), o embrião que deu ori
gem ao instituto tinha cinco membros em 
1988. Concebido para preservar a identidade 
racial, defender os direitos humanos e melho
rar as condições de vida na cadeia, o movi
mento deu posse a sua primeira diretoria em 
julho de 1989. A trajetória dos nove presos 
então empossados reflete a realidade: decor
ridos seis anos, dois morreram de Aids, um 
dentro e outro fora do presídio; outros dois 
tiveram morte violenta nas ruas após cumprir 

pena e o presidente da entidade voltou a ser 
preso na véspera do final de sua liberdade 
condicional. 

Através do instituto, muitos foram apro
vados no vestibular. O vesti bulando cuja pena 
estava se encerrando era levado ao juiz e de
monstrava sua vontade de sair para cursar a 
escola. Wanda adverte, no entanto, que me
didas educacionais devem ser também 
dirigidas aos funcionários, sobretudo guardas: 
"Eles vêm de fora, aprendem a cultura doba
ter, e acabam deformados, mesmo quando 
fazem curso superior e passam a ocupar fun
ções com mais poder." 

Descontinuidade- O ex-diretor de De
senvolvimento Tecnológico de Processamento 
de Dados do Rio de Janeiro (Proderj), Oswaldo 
Neves, trabalha com recuperação de 
apenados. Foi o idealizador do projeto Reno
vação, elaborado no último governo de Leo
nel Brizola, no Rio. A idéia previa a doação de 
computadores desativados no Proderj, mas 
ainda capazes de treinar pessoal em digitação. 
Até hoje, Oswaldo continua tentando viabilizar 
o Renovação. O projeto passa por um levan
tamento de custos para entrar no orçamento 
estadual em 1996. "Mas nossa esperança é 
fazer algo ainda este ano com recursos da Fe
deração das Indústrias do Estado do Rio de 
janeiro (Firjan)", espera ele. 

Solidariedade - Trabalhando com 
apenados desde 1989, a coordenadora do 
projeto Saúde em Cadeia, Simone de Meneses, 
encontrou um modo de driblar a descontinuidade 
administrativa do Fbder Público. Reuniu no lns-

Foto: A. C. Júnior 

Atividades como 
teatro na prisão (na 
foto, um espetáculo 
no presídio da Frei 
Caneca, no Rio) 
ajudam a 
ressocializar. 
Ex-presidiários e 
familiares de presos 
que cumprem pena 
viraram agentes de 
saúde, que se 
reúnem (foto menor) 
e discutem como agir 

tituto de Estudos da Religião (!ser) ex-presidi
ários e familiares de pessoas que cumprem 
pena e os transformou em agentes de saúde. 
Preparados para orientar famílias de presos so
bre a autopreservaçáo e os riscos da Aids, eles 
visitam as unidades uma ou duas vezes por se
mana. Si mane, casada com um apenado prestes 
a ganhar a liberdade, diz: "Como eles vão ao pre
sídio visitar, têm envolvimento com o assunto; na 
medida em que passaram a lidar com parentes 
de outros presos, assumiram novas responsabili
dades e começaram a olhar a questão com mais 
profundidade." 

Recebendo salário mínimo, os agentes dis
tribuem preservativos e remédios nas fi las que 
se formam em dia de visita, do lado de fora 
das unidades Milton Dias Moreira, Talavera 
Bruce, Muniz Sodré, Esmeraldino Bandeira, 
Plácido Sá de Carvalho, Evaristo de Morais e 
Ary Franco. Contando ainda com palestras e 
teatro dentro dos presídios, o Saúde em Ca
deia está criando o jornal quinzenal A luta, 
para a população carcerária. 

Direitos - O agente de saúde Edcir 
Simões já freqüentava o Instituto Talavera 
Bruce há oito anos quando entrou no Saúde 
em Cadeia . Companheiro da apeMda 
Elizabeth, 35 anos (cujo sobrenome não quis 
revelar), o comerciante a conheceu naquele pre
sídio ao acompanhar um amigo -que fora visitar 
uma _irmã em 1986. Carente de apoio familiar, 
ela não recebia visitas e jamais fora assistida POf 
um advogado dentro da cadeia. Cumprindo o 
fim de uma pena de 14 anos, Elizabeth tem 
em Edcir (54 anos) seu único contato com o 
mundo exterior : "Eu a conheci em um mo-
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José Rosa: 
um ex-detento 
que trabalha 
no Sine e /ser 

mento difícil de mi
nha vida e aprendi 
a respeitar a condi
ção do apenado", 
admite ele. Consci
ente do desafio que 
tem pela frente, 
Edcir garante que 
vai continuar traba-

lhando no Instituto de Estudos da Religião 
quando Elizabeth ganhar a liberdade. 

Condenado a 12 anos de prisão em 1987, 
o também agente de saúde do lser, José Rosa, 
cumpriu quatro anos e oito meses e saiu em 
1991 por bom comportamento. Após comple
tar o Segundo Grau na cadeia, passou noves
tibular para História na UrJiversidade Federal 
Fluminense, em 1988 (a exemplo de sete ou
tros detentos). Na falta de um mecanismo ca
paz de permitir a freqüência ou de garantir 
seus direitos, Rosa perdeu a vaga e vai fazer 
novo vestibular em 1996. Contando com o 
apoio dos pais e de organizações não-gover
namentais, o ex-presidiário explica a impor
tância de grupos como o Movimento Negro e 
o Grupo de Apoio e Prevenção da Aids (Capa): 
"A princípio, o preso não tem consciência de 

BRASILEIRO: EXCEÇÃO QUE 

CONFIRMA A REGRA 

' A
vezes, trabalho e bom relacionamento são insuficientes para garantir a reinte-

gração. Foi as.sim com José Carlos Nascimento Silva Brasileiro. Ele não enfrentou 
muitas dificuldades para readaptar-se. Quando ganhou a liberdade, em 1993, 
já era bastante conhecido por sua atuação na penitenciária Lemos de Brito, 

onde foi o primeiro presidente do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson 
Mandela. O instituto contou com ampla divulgação nos meios de comunicação e rece
beu a visita de personalidades como o reverendo Barnes Pettianna, do Conselho Mundi
al de Igrejas e amigo de Nelson Mandela. Por sua 
atuação atrás das grades e mesmo depois de solto, 
Brasileiro era exemplo de egresso que deu certo. 
Em dezembro de 1994, na véspera do dia em 
que sua liberdade condicional se encerrava, foi 
preso em flagrante por seqüestro e tentativa de 
extorsão, passando a engrossar as estatísticas 
negativas do setor. 

que é uma vítima e se resigna diante do casti
go. Os grupos de apoio, no entanto, fizeram
me entender que a falta de uma série de di
reitos, aos quais não tive acesso (como escola, 
trabalho e lazer), acaba levando o indivíduo 
ao crime." 

Preconceito- Certo de que, após passar 
pelo sistema penal, o ser humano adquire uma 
visão diferente da sociedade, José Rosa enfren
tou dificuldades após recuperar a liberdade, 
quase sempre negando sua condição de ex
apenado. Com o tempo, assumiu seu passado, 
mas, ainda as.sim, "não gosto de falar sobre os 
delitos que me levaram à prisão". 

Hoje, Rosa, além de atuar no lser, traba
lha no Sistema Nacional de Emprego {Sine), 
da Secretaria de Estado do Trabalhador do Rio 
.de Janeiro, e no Hospital de Magé. ''A maioria 
dos ex-apenados que conheço, no entanto, ou 
são camelôs ou se viram em biscates", lamenta. 

Preso em 1972 por tráfico de drogas, o 
guardador de carros Luís Jorge Ferreira Cha
ves, 46 anos, cumpriu três anos de prisão em 
uma época bem diferente da atual. As ONGs 
ainda não transitavam pelo sistema penal e a 
liberdade era pouca, mesmo para quem esta-

va fora das grades. Nascido em Ramos, subúr
bio do Rio, Luís Jorge não conseguiu comple
tar o Segundo Grau e foi preso após dar baixa 
no Exército: "Depois de servir no Batalhão de 
Manutenção, perdi meus pais, fiquei sem 
trabalho e fui preso vendendo maconha." 
Solto em 1975, Luís mudou de bairro, nun
ca mais cometeu delitos mas, mesmo assim, 
sofre até hoje a discriminação: "De vez em 
quando, tenho que reagir a comentários de 
gente que não perdoa." Há quase 15 anos ra
dicado no Catete, Zona Sul carioca, vive de 
biscates em lojas de móveis e toma conta 
de um estacionamento perto do Ciep 
Tancredo Neves. Morando em quarto em
prestado, Luís Jorge tem notícia de apenas 
dois companheiros de cárcere que conse
guiram se recuperar:_3lguns cometeram 
novos delitos, outros morreram e a maioria 
desapareceu." 1 



A MEDICINA GALOPA 
Além de transmitir energia positiva, os cavalos ajudam a reeducar crianças 

doentes, que passam a ter mais autoconfiança 

Jadna Barbosa 

lém de esporte, lazer e trabalho, o 
cavalo vem sendo usado também 
como instrume·nto terapêutico 
para crianças com alterações 
neuromotoras e neuropsíquicas, 
inclusive síndrome de Down e 

paralisia cerebral. A hipoterapia, terapia 
com cavalo, já é muito utilizada na Europa 
e nos Estados Unidos e chegou ao Brasil há 
cerca de quatro anos. 

"O animal, andando a passo, faz o mes
mo movimento de uma pessoa. Então parti
mos do princípio de que, ao colocar a criança 
no seu dorso, ela receberá a informação de 
como seria seú movimento andando", diz a 
fisioterapeuta Tânia Frazão, que introduziu a 
hipoterapia na Escola de Equitação do Exérci
to, em Realengo, Rio de Janeiro. 

Para meninos e meninas com síndrome 
de Down, a hipoterapia ajuda na parte psí
quica, aumentando a autoconfiança: "Por ser 
o cavalo um bicho muito grande, o fato da 
criança ter a sensação de estar dominando-o 
é uma coisa fantástica para o seu ego", diz 
Tânia. "Este animal transmite uma energia 
muito positiva, então aproveitamos essa 
positividade, esse bem-estar da criança e in
troduzimos técnicas psicomotoras que variam 
caso a caso", completa. 

A equitação terapêutica tem várias etapas. 
Na primeira, o cavalo atua como mediador 
entre o fisioterapeuta e a criança. Na segun
da, a equitação funciona como reeducação 
para aquelas que já têm equilíorio de corpo e 
montam sozinhas. Neste ponto, além de o ato 
de andar a cavalo ser utilizado com técnicas 
fisioterápicas, inicia-se sua introdução como 
esporte. A equitação como pré-esporte surge 
num terceiro momento, ainda com um pouco 
de sessões fisioterápicas. Na quarta e última 

Sarnira acompanhada das fisioterapeutas Ana Paula (no cavalo) e Tânia Frazáo 

fase é introduzida a prática direta da equi
tação. "Eu tive crianças com síndrome de 
Down que chegaram até o pré-esporte, já es
tavam montando com a orientação do profes
sor de equitação e, provavelmente, hoje já es
tão no clube hípim", afirma Tânia Frazão. 

O tempo do tratamento, iniciado através 
da aproximação com o cavalo, varia de amrdo 
com cada caso, levando-se em conta a idade e 
o desempenho dos pacientes. À.s vezes, as cri
anças ficam durante um mês só observando o 
animal até sentirem que não há nenhum peri
go, e então pedem para montar. 

Sarnira nasceu aos seis meses, com 930 
gramas. Quando estava com 1,200 g, teve 
meningite no hospital onde estava interna
da. A mãe só tomou conhecimento da do
ença mais tarde, quando percebeu que 
Sarnira não tinha o desenvolvimento de uma 
criança normal e o neurologista verificou que 
ela possuía seqüelas de meningite. 

Ela não fala, não anda e só se expressa 
pelo olhar, mas, segundo sua mãe, Miriam 
da Conceição, essa é a única terapia que 
ela adora. Nas outras, chora, faz manha, não 

gosta de ir. Além da hipoterapia, Sarnira faz fisi
oterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. 
De'acordo com a mãe, todos os terapeutas da 
menina estão satisfeitos com os resultados do hi
pismo terapêutico que fez com que ela conse
guisse desenvolver uma maior coordenação das 
mãos e o equilíbrio de tronco. "Normalmente, 
as crianças adoram a hipoterapia porque a sua 
empatia natural com qualquer bicho é muito 
grande", diz Tânia. 

A Escola de Equitação do Exército começou 
a oferecer a hipoterapia há três anos. A equipe 
é formada por uma psicopedagoga, duas fisiote
rapeutas, um professor de Educação Física e um 
professor de equitação. Atualmente, a escola 
atende a 40 crianças do Grande Rio. 

Para participar da hipoterapia, o menino ou 
a menina deve ter mais de três anos, uma indi
cação do terapeuta e um atestado médico de
clarando que nada a impede de praticar a equi
tação. O valor das sessões varia de acordo com 
a condição financeira da família da criança. Al
gumas pagam o valor de uma sessão de fisiote
rapia normal, outras pagam apenas uma peque
na taxa e há outras que não pagam nada. 
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CASA POPULAR 
Universidade cria forma de democratizar o conhe~imento científico, 

contribuindo para divulgar novas tecnologias, principalmente para os 
estudantes das escolas públicas 

Alexandre Machado 

magi ne tudo o que você sabe sobre 
ciência. É pouco. Com essa "provo
cação11, a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) já conseguiu 
atrair milhares de pessoas para co
nhecerem seu mais novo centro: a 

Casa da Ciência. Inaugurada em julho deste 
ano, ela se dedica a promover atividades que 
vão desde exposições, jornadas científicas e 
seminários até lançamentos de livros para as 
áreas de ciência e tecnologia, tudo com o ob
jetivo de integrar a sociedade com o que vem 
sendo discutido e produzido pelos setores aca
dêmicos da universidade. Este é o primeiro 
centro do tipo a funcionar no Rio e o segundo 
em todo o Brasil -o outro, o Estação Ciência, 
fica em São Paulo. 

"A UFRJ precisava de um espaço de 
interação com o público, e tinha que ser algo 
ligado à cultura, à ciência", conta Maurício 
Cardoso Arouca, coordenador da Casa da Ci-

As crianças entram em contato com a 
modernidade e o coordenador da Casa 

da Ciência, Maurício Arouca, diz que ela 
é um espaço de integração 

ência. Os idealizadores do projeto parece que 
acertaram na mosca. Só a primeira exposi
ção, intitulada "Vida" e organizada pela Fun
dação Oswaldo Cruz, foi visitada por cerca 
de 10 mil pessoas. Devido ao sucesso, a mos
tra se prolongou por mais 27 dias. 

Arouca acredita que a boa areitação se deve 
à carência de projetos como esse não só no Rio; 
mas em todo o país. "Até agora não houve ne
nhuma restrição de público, quer dizer, vêm 
aqui desde crianças até adultos, muitas vezes 
sozinhos e que acabam voltando depois com 

seus filhos ou mesmo com amigos11, diz. 
Mas não se pode negar que um grupo em 

especial está aproveitando melhor a Casa da 
Ciência: os estudantes. No mês de agosto toda 
a agenda com os horários de visitas de colégios 
já estava preenchida até o final do evento. O 
motivo foi a forma como a exposição foi mon
tada. Além de fotos e textos explicativos, que 
mostram a evolução dos seres vivos no Planeta 
desde os tempos mais remotos, a mostra colo
cou à disposição dos interessados computado
res, microscópios e outros equipamentos para 



que os visitantes pudessem conferir, por eles 
mesmos, como se fecunda um ouriço do 
mar ou então ver do que é composta uma 
gota de água suja. 

Para os adultos este programa foi uma 
chance de rever um aprendizado há muito per
dido no tempo. Para as crianças foi a oportu
nidade de matar a curiosidade sobre temas de 
que até então tinham apenas ouvido falar. No 
caso dos estudantes da rede pública foi mais 
que isso. Sempre às voltas com a falta de ver
bas para o seu custeio, essas escolas, na maio
ria das vezes, não têm como montar ou mes
mo manter um laboratório de biologia. 

"Mostrar para as crianças o que é um mi
croscópio e qual a sua utilidade e deixá-las 
entrar em contato com a modernidade dos 
computadores é só uma parte dos benefícios 
que um centro como a Casa da Ciência pode 

oferecer", analisa Maria Lúcia Xavier Cavai
cante, coordenadora do Projeto Roda Viva, 

. uma ONG que trabalha com a comunidade 
do Morro do Borel, Zona Norte do Rio. Junto 
com a professora de Primeiro Grau, Alzira Sil
va Farias, Maria Lúcia levou vários grupos de es
tudantes dessa favela para a Casa da Ciência. 

O resultado é mais do que positivo, na 
avaliação de Alzira Farias. "E enriquecedor, 
recicla e abre novas possibilidades para o pro
fessor trabalhar com seus alunos, mesmo que 
eles não tenham à disposição um laboratório 
de verdade. É mais fácil pedir que a criança 
se lembre do que viu, em vez de pedir que 
ela imagine o que estamos falando", avalia. 
Mas são as palavras dos alunos que melhor re
sumem a importância do aprendizado práti
co: '~gora eu vi que existe micróbio de ver
dade", afirmou Andréa Barbosa dos Santos, 
aluna da 3ª série primária. 

Programação do ano - Com o encerra
mento da mostra "Vida", a Casa da Ciência 
iniciou em setembro novas programações: a 
exposição "Energia", desenvolvida e produzi
da pela UFRJ; e o ciclo de palestras "Quintas 
com Ciência'', promovido com o apoio da Soci
edade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPO e da Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Rio de janeiro (Faperj). Já para outubro e no
vembro está sendo preparado o evento 
multimídia "Interatividade na Educação", que vai 
inaugurar o espaço Casa Interativa do centro. 

Além desses projetos, Maurício Arouca já 
tem outros em estudo com instituições de den
tro e fora da UFRJ, como no caso os de 
interatividade com o CNPq e o Ministério da 
Educação. Está em entendimentos, também, 
com a Escola de Educação Física e Desportos 
da UFRJ (EEFD), para organizar, a pedido da 
própria escola, uma exposição com equipa
mentos esportivos P-fOjetados lá mesmo na 
EEFD. Agora é só esperar. 

"Isso demonstra o interesse que a Casa da 
Ciência está levantando na própria UFRJ. Já 
estamos sendo procurados para colocar pro
jetos em prática, para divulgar o que está sen
do produzido", diz Arouca. Para ele, no en
tanto, é preciso melhorar a divulgação da Casa 
entre os meios acadêmicos. "Precisamos ven-

cer ainda alguns focos de resistência que exis
tem aqui e ali em alguns departamentos da 
universidade, que pelo fato de raramente te
rem oportunidade de exibir seus trabalhos para 
fora, se acostúmaram a viver fechados", avalia. 

Mas a Casa da Ciência não está voltada só 
para projetos nacionais e já fez contatos com 
instituições estrangeiras para tentar agendar a 
realização de eventos comuns. Maurício 
Arouca afirma que representantes de museus 
da Europa estão cogitando fazer exposições no 
espaço. Há, até mesmo, a possibilidade de a 
Casa da Ciência entrar no circuito de eventos 
do chamado Mercosul Cultural. No final de 
agosto, Arouca esteve na Argentina, onde se 
reuniu com representantes do Museu Renault. 

'~Casada Ciência desperta interesse de 
tantas pessoas devido à nossa metodologia de 
trabalho. Procuramos unir o padrão europeu 
de exposições, que privilegia o conteúdo, com 
o modelo norte-americano, que faz de seus 
eventos verdadeiros shows", explica. 

Autonomia - Segundo o coordenador da 
Casa da Ciência, apesar de pertencer à UFRJ, 
o novo centro não será custeado pela univer
sidade, mas através de patrocínio e convênios 
com outras instituições e empresas privadas. A 
UFRJ entrou com recursos apenas para a refor
ma do casarão que abriga a Casa. Ao todo foram 
gastos na reforma e adaptação do espaço R$ 400 
mil, sendo R$ 300 mil bancados pela universida
de e R$ 100 mil pela empresa Blue Card, que 
administrava os bandejões da universidade. 

No início da década de 80, o casarão ser
viu para a realização de festas do Diretório 
Central de Estudantes. Depois de 15 anos 
abandonado, em maio do ano passado come
çou a reforma, mas a aprovação do projeto 
pelo Conselho Universitário só saiu mesmo em 
dezembro de 1994. 

A Casa da Ciência, que tem uma área de 
3 mil m2

, está localizada num dos pontos mais 
movimentados da cidade, na Rua Lauro Müller, 
Botafogo, Zona Sul do Rio, entre a casa de 
espetáculos Canecão e o shopping center Rici 
Sul. "O acesso é simples e bem diferente do 
Estação Ciência de São Paulo, que fica num 
endereço afastado do Centro da cidade", diz 
Maurício Arouca. 1 
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CRIANÇAS DE RUA: 
PESQUISA E CONFLITO 

Livro retrata vida de meninos pobres e provoca reação de juiz de menores 

Mariana Paula Ruiz 

rianças vivendo no desamparo, na 
. rua, aprendendo a sobreviver, apro
veitando o que têm ao seu alcance. 
Futu ro do país, elas trazem em si as 
marcas de um fracasso coletivo, um 
fracasso social, um fracasso políti

co. O livro Vozes do meio-fio, publicado pela 
Relume Dumará e escrito por Helio R. S. Silva 
e Claudia Milito, é uma análise antropológica 
sobre os meninos de rua, envolvendo todos 
os atores ligados a eles, desde famflia, organi
zações assistenciais até policiais, gringos eco
merciantes. Os autores buscaram uma aproxi
mação com os bastidores da realidade desses 
jovens, de forma não-convencional, diferente 
do ponto de vista dos tradicionais pedagogos. 
Uma das intenções é mostrar como é, efetiva
mente, a vida dessas crianças com os seus 
medos, sonhos e esperanças. 

Rubem César Fernandes - diretor do Nú
cleo de Pesquisa do Instituto Superior de Es
tudos da Religião {lser) e que fora orientador 

da tese de mestrado de Hélio Silva-convi
dou o antropólogo para fazer a pesquisa, o 
qual, por sua vez, chamou Cláudia Milito, 
que se revelou muito à vontade em situa
ções extremamente difíceis. "Ela não pos
suía formação antropológica mas tinha o 
fee/ing do etnógrafo. Além do mais, em tra
balhos como este, um casal é fundamental, 
pois temos espaços sociais vedados aos ho
mens, outros vedados às mulheres", disse 
Hélio Silva. Foi dessa forma que eles mer
gulharam no projeto Se Essa Rua Fosse Mi
nha, trabalho coordenado por quatro ONGs 
- Federação de Órgãos para Assistência So'. 
eia! e Educacional (Fase), Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas (lbase), 
Instituto de Ação Cultural (ldac) e lser, que 
até hoje, insatisfeitas com o discurso 
negativista existente sobre os meninos de 
rua, realizam um trabalho de educação. 

A escolha do tema e do lugar de aná
lise remete a questões da própria 
marginalização da sociedade brasileira. De 
acordo com os autores, o Rio de Janeiro 

A história dos meninos de rua não tem princípio, meio nem fim 

tornou-se hoje um verdadeiro laboratório naci
onal, "diga-se de passagem, um trágico labora
tório", como enfatizam. Por isso, também, usa
ram um estilo fragmentado, aproximando mais 
o texto da própria experiência urbana. Um re
curso que, segundo eles, pode estar relacionado 
com os tempos modernos e a perda da visão 
holística. "O fragmento salienta a perda de sentido 
da vida do menino de rua. Ele vive de episódios 
soltos, desconexos. Não tem história nem parece 
ter princípio, meio e fim", explicam os autores. 

Ao longo do livro, fica clara a inoperância 
e, por vezes, a incompetência de instituições 
oficiais criadas para atender os menores. 

Um conflito entre o juiz Siro Darlan, da 2ª 
Vara da Infância e do Adolescente, e os autores 
do livro ainda não chegou ao fim. O magistrado 
revelou a um jornal a intenção de processar os 
escritores por o terem acusado de cometer pre
varicação e abuso de autoridade nas audiências 
com infratores, o que segundo Hélio e. Cláudia 
não é verdade. "Temos pelo juiz Siro Darlan a 
maior admiração, que manteremos independen
te dos rumos que esse episódio venha a tomar", 
afirmam os autores. 

Eles garantem que as informações contidas 
no livro, colhidas durante um seminário com 
advogados de uma ONG dedicada à assistência 
jurídica ao menor, podem no máximo atingir 
funcionários de uma das inúmeras unidades que 
funcionam sob a responsabilidade de Siro 
Darlan. "Não fizemos as tais observações, ape
nas as registramos. Sendo que os advogados que 
as fizeram em nenhum momento tocaram no 
nome do juiz", se defendem os escritores. No 
entanto, segundo o Siro Darlan, seu nome se 
encontra implícito nessas afirmações, já que ele 
é o único responsável nesse tipo de causa. "Eles 
dizem que eu realizava uma audiência sem a 
defesa dos menores", afirma o magistrado. 

Por enquanto, Siro Darlan ainda está em 
dúvida se deve ou não processá-los, porém, ele 
afirma que, apesar desse contratempo, gostou 
muito do livro. • 



EM 

~ 1) Simpatizantes do Exército Republicano Irlandês (IRA) 
~ comemoraram, em fins de agosto, em Londres, o primeiro 
aniversário do cessar-fogo na Irlanda do Norte. Depois de mais de 20 
anos de ações armadas em protesto contra o domínio britânico naquela 
região, o IRA concordou ano passado em negociar uma solução para o 
conflito. Agora, a principal reivindicação da organização é que o governo 
britânico aceite dialogar sem pré-condições. 

2) Demonstrando que a impunidade não deverá prevalecer, a Justiça da 
Coréia do Sul deteve Lee Jun, proprietário da loja de departamentos que 
ruiu em junho passado. matando mais de 500 pessoas (na foto, no 
momento em que era levado a julgamento). Também devem ser 
indiciados não só os diretores da empresa construtora, como as -
autoridades responsáveis pela falta de fiscalização do prédio. 

3) Na Praça de Maio, tradicional cenário de protestos na capital 
argentina, 500 índios da província de Salta acamparam em frente 
à casa de governo para exigir a restituição das suas terras. O crescimento 
do desemprego na Argentina tem atingido duramente as províncias do 
norte, gerando um empobrecimento que penaliza principalmente a 
população indígena. 



4) Ainda sem um desfecho à vista. a crise polltica na 
Colômbia tem se agravado dia-a-dia. O ministro do Interior, 
Horacio Serpa. acusou diretamente a embaixada norte

americana e o Departamento de Combate às Drogas (DEA). dos EUA. de 
cônspirarem contra o governo de Ernesto Samper (foto). O presidente está 
sendo acusado de ter recebido dinheiro do narcotráfico para a sua 
campanha eleitoral, o que ele nega veementemente. Em fins do mês 
passado, seu advogado. José Antonio Cancino, foi alvo de um atentado, no 
qual morreram dois guarda-costas. 

5) Apesar do rígido controle do Exército, os atentados, atribuídos ao 
movimento fundamentalista, , e sucedem na Argélia. a cidade de Meftah, 
sudeste do país, o quartel-general da polícia (foto) ficou reduzido a ruínas 
devido à explosão de um carro-bomba em setembro. Dois dias antes, um 
ataque suicida contra o prédio do serviço secreto em Argel, a capital. havia 
causado a morte de nove pessoas e deixado 104 feridos. 

6) Ignorando o repúdio de vários governos e 
organizações ambientalistas. o presidente 
francês Jacques Chirac decidiu continuar 

com os testes nucleares no atol de Mururoa (na foto, 
protesto de monges budistas em Tóquio). O problema 
chegou, inclusive, a "respingar" no governo conservador 
inglês, que foi acusado de apoiar os testes em troca das 
informações científicas e tecnológicas que serão obtidas. 

7) Em um gesto simbólico, o general Lawson W. 
Magruder ( dir. ), chefe das forças norte-americanas 
estacionadas no Canal do Panamá, entregou ao presidente 
Ernesto Perez Balladares (centro) a "chave" do forte 
William Davis. Sua devolução, junto com a do forte 
Espinar, faz parte do acordo que dará ao Panamá o 
controle sobre todas as instalações do Canal até 31 de 
dezembro de 1999. 



Quinhentos e cinqüenta anos 
após o início do tráfico, 300 anos 
depois da saga dos Palmares e 
107 da abolição da escravatura, 
a população negra brasileira 
ainda luta para alcançar a plena 
cidadania. 

Na foto da capa, de A.C. Júnior, um 
descendente de escravos do quilombo 
Kalunga. 
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Zico fala de futebol, 
dos convites que 
recebeu para se 
candidatar a 
governador e prefeito e 
âo seu sonho 
(a caminho da 
realização) de criar um 
time para disputar a 
primeira divisão no Rio 

Ocupada pela 
Indonésia há 20 anos, a 
ex-colônia portuguesa 
de Timor Leste vai 
ganhando o apoio da 
comunidade 
internacional à sua luta 
pela independência 

A declaração de Beijing e a 
Plataforma de Ação 
aprovadas na IV 
Conferência da O NU 
sobre a Mulher 
constituem um salto 
qualitativo no direito 
internacional e abre as 
portas para que a 
legislação de diferentes 
países incorpore os direitos 
femininos que até hoje não 
foram reconhecidos 

Oswaldo Goeldi era 
irmão dos pobres e 
crítico da sociedade. 
Suas ~ravuras e 
desenhos transmitem 
um lirismo e uma 
drama ticidade 
comoventes 
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Amantes da arte 
Através desta publicação gostaria 

de estabelecer contato com pessoas 
amantes da arte e cultura em geral. 
Sou escritora de contos, poesias, rotei
ros de telenovelas, filmes e espetáculos 
musicais e necessito de um colabora
dor. Sou também diretora artística eco
reógrafa desses espetáculos e ao interes
sado posso apresentar uma audiçao 
para uma posterior comercialização. 

Zaida Pérez Perdomo 
La Habana - Cuba 

Rádios livres 
Sou assinante da revista cader

nos do terceiro mundo e gostaria 
de sugerir uma matéria sobre rádios 
comunitárias ou rádios livres. Tenho 
um companheiro, chamado Léo Tomaz, 
que é considerado número um nesse as
sunto. Poderiamas enviar algum mate
rial sobre o assunto. Será uma grande 
contribuição à democracia dos meios de 
comunicação em nosso país. 

OdilonAnacleto Estrela 
Baixio-CE 

Quando recebemos sua carta, a 
reportagem sobre este tema, feita 
pela jornalista Tânia Coelho, já es
tava diagramada e publicada nessa 
mesma edição. Agradecemos a su
gestão. 

Democracia? 
Atualmente, fala-se em democra

cia como forma de atuação popular 
em busca de direitos e consenso entre 
nações para solucionar diversos pro
blemas. Entretanto, num país de mi
noria como o Brasil, os políticos a 
cada eleição criam artimanhas a fim 
de ludibriar os eleitores, para se elege
rem através da população desiludida, 
afastada e alheia ao futuro da nação. 

O governo, sem o aval dà maioria, 
toma medidas que quase sempre· não 
correspondem aos anseios do povo '} 
sucateiam ainda mais seus direitos. E 
necessário saber o que é mais benéfico 
para a comunidade. Será que um via
duto é mais importante que uma esco
la ou hospital? 

Os políticos ocupam os seus cargos 
para defender e representar os nossos 

interesses. Mas não é bem assim. 
Quando o presidente da República 
cede aos protestos da bancada rura
lista, ou mesmo às ameaças do sena
dor Antonio Carlos Magalhães, ob
viamente eles não estão defendendo os 
ideais dos seus eleitores. 

Falta a participação do povo em 
assuntos polêmicos. Nada mais sen
sato seria que fi zessem um plebiscito 
para saber com o que realmente a po
pulação está de acordo. 

Adejard Gaia Cruz 
Belém-PA 

Esperanto 
A Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, em sessão de 28 de junho de 
1995, aprovou, por unanimidade, 
projeto de lei do deputado Jorge Cau
hy, que inclui o Esperanto como dis
ciplina optativa, na parte diversifica
da do currículo das escolas de Primei
ro e S egundo Graus da rede pública 
de Brasília. Todauia, para surpresa 
de todos nós, o governador do DF ve
tou o projeto. O assunto ainda não 
está encerrado, pois ainda resta o di
reito da Câmara de apreciar o veto, 
derrubando-o ou aceitando-o. 

Francisco Mattos de Oliveira 
Vice-presidente Perkorespondaj 
Kursoj - Brazila Esperanto - Ligo 

Jazida do sentimento 
Fiquei perplexo com a declaração, 

na seção de cartas desta revista, que 
dizia não publicar trabalhos de fic
ção, prosa ou uerso. Em parte, concor
do que cadernos do terceiro mun
do não deve servir de estande para ser 
usada gratuitamente para expor tra
balhos de terceiros. 

O poeta no Brasil vive exilado em 
seu próprio país: quando não tem a 
boca amordaçada, seus instrumentos 
de trabalho, lápis e papel, são jogados 
no lixo do anonimato. Até quando o 
poeta nactonal viverá condenado ao 
silêncio? E exatamente a sua exclusão 
que faz com que a música e a cultura 
estrangeiras invadam a nossa terra, 
levando a juventude de nossa pátria à 
mais degradante alienação. Pensei 
que cadernos fosse a nossa caixa de 
ressonância onde o poeta encontrasse 
apoio para juntar sua voz a de outros 
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patriotas em defesa das riqW:!zas do 
Brasil: o petróleo continua sendo nos
so, até quando? 

Antonio de Araújo 
Cosmos-RJ 

cadernos pretende continuar 
sendo a caixa de ressonância da
queles que possuem uma consciên
cia crítica e querem ajudar a cons
truir um país e um mundo mais jus
tos. As publicações da Editora Ter
ceiro Mundo têm caráter jornalísti
co, e nenhuma delas se especializa 
em publicar ficção, seja em prosa 
ou verso. 

Produçãoreonsumo 
Vivemos sob o impulso de grandes 

transformações nas relações de pro
dução-consumo, movimentadas, hoje, 
pela ciência tecnológica em contínuos 
avanços. Os resultados conduzem à 
distribuição gratuita dos bens de uso 
e consumo pela inaplicabilidade da 
lei do valor. Essas premissas da socie
dade altamente desenvolvida foram 
colocadas por Marx Engels, Lênin e 
outros fo1jadores do mundo atual e 
não são novidades. 

A produção-consumo, acionados 
pela mecanização e eletrificação da 
agricultura e da indústria, são abun
dantes e mais que suficientes para 
prover as necessidades primárias do 
uso e do consumo da população. 

Eugênio Rios 
Goiânia- GO 

Independência 
Tenho comprado sempre nas ban

cas a revista cadernos do terceiro 
mundo e quero parabenizá-los pela 
excelente qualidade deste conceituado 
veículo de comunicação que tem como 
primazia a independência e impar
cialidade. Nós, leitores, estamos mui
to bem informados através de suas 
publicações. 

João Manuel Aguilera Junior 
Campinas - SP 

CheGuevara 
Sou leitora desta séria e coerente re

vistajá faz algum tempo. Esperava com 
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certa ansiedade que cadernos do ter
ceiro mundo publicasse uma reporta
gem sobre Che Guevara, qtu! na minha 
opiniij,o é o mais fascinante ser humano 
qtu! já existiu. 

Finalmente, no mês de julho, me de
parei com· uma agradável surpresa: o 
jornalista Luís Bernardo Pericás escre
veu sobre Che Guevara. Parabéns avo
cês e ao autor da matéria. 

Tânara Maria Angélica Guimarães 
Araguari - MG 

Cultura afro 
Antes de mais nada quero parabe

nizá-los pela excelente matéria "A 
criação literária africana", publicada 
no suplemento de cadernos do ter
ceiro mundo, edição 181. A análise 
é simplesmente sensacional. Nela, é 
citado o livro Atrás do muro da noite 
- dinâmica das culturas afro- brasi
leiras. Gostaria que publicassem o en
dereço ou telefone da Fundação Cul
tural Palmares, pois fiquei muito in
teressada em ler a citada obra. 

César Silva dos Santos 
Taguatinga - Brasília 

O endereço da Fundação Cultu
ral Palmares é SBN - Q.2 Bloco F 
- Primeiro Subsolo - Edifício Cen
tral Brasília. Fone 061-226.2953, 
CEP 70040-000, Brasília, DF 

Aviões 
Sou leitor e colecionador das con

ceituadas publicações cadernos do 
terceiro mundo e Revista do Merco
sul. Como estudante secundarista e 
pré-vestibulando, a leitura das duas 
revistas amplia meus conhecimentos. 
Coleciono artigos e fotos sobre aviões. 
Gostaria que me orientassem sobre al
guma fonte para conseguir imagens de 
aeronaves da Fuerza Aerea Cubana. 

Ivan Flávio de Souza Nascimento 
Belém-PA 

Você pode dirigir-se à Embaixa
da de Cuba: SHIS QI5, conjunto 18, 
casa 1, Lago Sul, Brasília, CEP 
71615180, telefone 061-2484710 e 
fax 061-2487559 

Intercâmbio 

V Roberto Silva 
Caixa Postal 2174, CEP 20001-970 
Rio de Janeiro - RJ 

V Em.ilia Agostinho 
Rua Tipografia Mama Tita casa nº 23 
Ingombotas 
Luanda -Angola 

V Manuel Carvalho 
Caixa Postal 3010-Aeroporto 
Luanda -Angola 

V Juan González Alonso 
Apdo. de Correos 1100 
39005 - Santander 
Espafia 

V Gisely de Nazaré Flexa 
Tv. Benjamim Constant 760 Reduto 
CEP 66053-040 
Belém-Pará 

V José Albino da Silva 
Rua Nilson Sabino Pinho, 141/102 
Casa Caiada, CEP 53050-010 
Olinda-PE 

V Ronaldo Marlins Botelho 
Coelho Neto, 482 CEP 94820-100 
V. Agriter -Alvorada - RS 

V Raquel Andino Pérez 
San Octavio # 77 esq San J aviero 
CP 87510 
Mzllo. Granma - Cuba 

V Nancy Beáguer Bromnya 
Calle 33 # 115 e/ 32 y 36 
Rpto Rosa La Bayomesa 
Bayamo - Granma - Cuba 

V Zaida Pérez Perdomo 
Calle Armas # 855 
e/ San Francisco y Milagres, 
apto 34 Segundo piso 
Lawton, Municipio 10 de Octubre 
La Habana - Cuba 

V Tânara Maria A. Guimarães 
Rua Dr. Alberto Moreira, 37 Centro 
CEP 38440-000 Araguari - MG 
Brasil 
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----•r-··ocópio Mineiro 

a tr'9tenário da morte de Zumbi dos Palma
res, no próximo dia 20 de novembro, marcará 
um instante de reflexão para os brasileiros ne
gros, marcados ainda pelo passado de absoluta 

dominação e até de desumanização. A cidadania formal, 
estendida a todos apenas cinco gerações atrás, enfrenta 
ainda inúmeras dificuldades práticas para beneficiar 
plenamente a massa de cor, que predomina entre os 
mais pobres. 

Pensadores e ativistas denunciam formas sutis de 
discriminação como uma barreira à inserção social da 
população negra, no Brasil. Assim, a tese da existência 
de plena democracia racial no país desconheceria o gue
to social que se perpetua, geração após geração. Uma sé
rie de exclusões - educacional, cultural, política, econô
mica, profissional -definiria o quadro das desvantagens 
seculares, que se reproduzem até hoje e apresentam 
poucas perspectivas de mudanças à frente. 

Cobra: contra a mesquinhez das elites, a 
criatividade de cabeças pensantes 

Quanto pior, 
pior - "Vivemos 
uma aguda crise so
cial e ela afeta de 
forma mais dramá
tica as parcelas ne
gras, seja pelo de
semprego ou piores 
condições de empre
go, seja pela desa
tenção em outras 
formas de atendi
mento social", anali
sa Joel Rufino dos 
Santos, presidente 
da Fundação Pal
mares, órgão execu
tivo da Comissão do 
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Rufino: Zumbi é um herói nacional e não apenas étnico 

Tricentenário de Zumbi dos Palmares. "As transforma
ções só podem ser alcançadas pela mobilização das lide
ranças negras. É preciso fazer política, para que, de 
principal sofredor da crise, passemos a responsáveis 
pela construção de uma realidade mais justa." 

"A situação do negro brasileiro é caótica", define, por 
sua vez, o sociólogo Zezito Araújo. "Ele é o mais desam
parado. A abolição da escravatura, em 13 de maio de 
1888, esqueceu de promover socialmente aquelas mas
sas. O Estado brasileiro esqueceu de lhes garantir meios 
de crescimento", diz o sociólogo, que também é professor 
da Universidade Federal de Alagoas e presidente do Me
morial Zumbi, entidade consagrada a perpetuar a me
mória quilombola, promover estudos e ações a favor do 
negro brasileiro e responsável local pelos festejos no mês 
de novembro, nos Palmares. 

"Na competição social, o negro está sempre em des
vantagem", constata Zezito, outro descrente da demo
cracia racial. "Há uma convivência fraterna, mas só vi
sualmente. Na prática, socialmente, o respeito não exis
te. O negro é diminuído cultural e psicologicamente, e 
até fisicamente. Por exemplo, o preto é sempre o maior 
suspeito. Entre crianças mortas, 87% são negras. Estes 
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Ca/ungas:Bonecos 
negros/Cooperativa. 
Abayomi. 

números querem dizer alguma coisa. A mulher negra, 
por sua vez, sempre foi usada. Nossos currículos escola
res ainda ignoram a questão negra, de modo geral, im
pedindo que o conjunto dos brasileiros tome consciência 
do problema e o solucione. O negro ainda é visto como o 
'outro', o menor", desabafa. 

Educação, trabalho, moradia -A mesma queixa 
faz Hílton Cobra, diretor do Centro Cultural José Boni
fácio, da Gamboa, no Rio, e que vem desenvolvendo o 
Projeto Zumbi-Rio junto às escolas cariocas. "É no míni
mo curioso saber que o Brasil é o segundo país em popu
lação negra, mas o tema África é totalmente ausente dos 
currículos escolares. Ainda não se estuda uma História 
do Povo Afro-Brasileiro", aponta Hílton. 

Ele chega a se definir pessimista, quando pensa na 
repetição monótona de episódios como o recente massa
cre de jovens favelados no morro do Turano, no Rio. ''É 
como se não houvesse saída. Mas, o tricentenário de 
Zumbi surge como uma oportunidade rara para o con
graçamento de esforços de todos os movimentos dedica
dos à promoção da população negra. Contra a elite mes
quinha, temos que juntar as cabeças pensantes." 

Hílton Cobra assinala, ainda, que a agenda social bá
sica, que aponta o caminho da redenção, envolve "garantia 
de educação, cultura, terra, saúde, moradia e trabalho". 

Para o ativista gaúcho Juarez Ribeiro, entre os de
safios para os negros, nestes anos 90, está o da "conso
lidação da democracia plena e do exercício da cidadania, 
prerrogativas elementares de uma sociedade igualitá
ria. Isto, para nós, significa o resgate dos direitos de ci
dadãos como ponto de partida, para que possamos efe
tivamente repensar o nosso destino como homens e mu
lheres, identificando o tipo de país que nós queremos e 
para quem o queremos". 

Outubro/ 1995 

Um, novo herói 
para um novo ,, 

pais 

A construção da própria identidade é um desafio 

Fundação Palmares é um ainda recente bra
ço do Ministério da Cultura, mas vem levan
do com eficiência à tarefa de coordenar, em 

âmbito nacional, as comemorações do tricentenário 
de Zumbi, ao lado dos objetivos permanentes de es
tímulo ao estudo dos assuntos relacionados com a po
pulação afro-brasileira . 

. Seu presidente, o historiador Joel Rufino dos 
Santos, considera que as comemorações do 20 de no
vembro marcarão a memória negra, pois um dos ob
j etivos é consagrar a figura de Zumbi como um Herói 
da Pátria, de significação nacional e não apenas um 
símbolo étnico. 

A Fundação Palmares está envolvida, ainda, com 
os esforços para a demarcação e titulação das terras 
secularmente ocupadas por comunidades negras - a 
maioria delas herdeira de antigos quilombos - tal 
como manda a Constituição. Algumas dessas comu
nidades (são centenas pelo país) deverão obter a ti
tulação definitiva dentro das festas do tricentenário. 
Além disso, a Fundação Palmares está promovendo 
o lançamento de diversos livros dedicados a temas da 
negritude brasileira. 

O mais amplo será o Dicionário da escravidã.o, de 
Clóvis Moura. Acabam de ser publicados Memória 
da negritude - calendário brasileiro da a.fricanidade, 
de N éia Daniel; Encontros e desencontros de um mo
vimento negro, de Maria Auxiliadora Gonçalves da 
Silva; Kalunga, o direito de existir (questões antropo
lógicas e jurídicas sobre remanescentes de quilombo), 
de Aldo Asevedo Soares; e Atrás do muro da noite 
(dinâmica das culturas afro-brasileiras), de Wilson 
do Nascimento Barbosa e Joel Rufino dos Santos. 

Fundação Cultural Palmares - SBN - O. 02 - Ed. Central Bras/lia, 1• subsolo -
CEP 70040-904 -Brasllia-DF- Te/.: (061) 226-7613. No Rio. (021) 240-1710 
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RECUPEUR 
OATUSOE 
CONFIRMAR 
A CIDADANIA 
Movimento negro elege a 
educação como a via de 
superação das 
desvantagens seculares 

Zunibi, idéia-/ orça 
professor Abdias Nas
cimento, escritor, tea
trólogo, pintor e políti-

co - suplente de senador pelo 
Rio de Janeiro-, é o mais co
nhecido dos lutadores brasi
leiros pela afirmação do ne
gro. No Rio, criou e dirigiu a 
Secretaria Estadual das Po
pulações Negras, nos anos 80, 
e define a luta da comunidade 
como um desafio de longa du
ração. Por isso, acredita que o 
tricentenário atuará como 
uma inspiração para todos os 
que se empenham pela efetiva · 
transformação democrática 
da sociedade, no país. 

"Zumbi é uma idéia-força 
cheia de riquezas. O exemplo 
dos quilombos não se esgotou. 
Na luta pela construção de 
uma nação realmente demo
crática, a afirmação do negro 

não é separatista, mas qu· 
lombista. O negro precisa i 
sérir-se nos movimentos d 
transformação da sociedade' 
define o professor. 

"Vejo como tarefa imedia 
ta a recuperação das terras r 
manescentes de quilombos. E 
logo em seguida, a efetivaçã 
da reforma agrária, uma exi 
gência centenária de que d 
pende nosso futuro. Mas, 
fundamental, igualmente, e 
tabelecer políticas de longi 
prazo, para que o Estado bra 
sileiro assuma também sua fi 
sionomia africana." 

Isto quer dizer, na defini
ção de Abdias Nascimento, 
"trabalhar em prol de um Es
tado brasileiro quilombista 
Como sabemos, a marca dO! 
quilombos era a igualdade ci 
dadã, o predomínio da justiça 

nação", segundo seu coordenador Milton 
Pereira da Silva. 

Outra organização atenta ao assunto é 
o Centro Ecumênico de Cultura Negra (Ce
cune)**, de Porto Alegre, cuja prioridade é 
instalar, no próximo ano, a Universidade 
Livre, que "pretende reunir e .formar ati
vistas negros com visão empreendedora", 
como diz seu coordenador Juarez Ribeiro. 
O Cecunejá edita um jornal (Jornal do Ce
cune), mantém um programa de rádio 
(Cultura em Movimento) e, em novembro, 
realizará mais uma Mostra de Pagode de 
Porto Alegre . 

A reprodução da miséria é um processo que o descuido educacional propicia 

"Agora, o grande investimento é a Uni
versidade Livre", projeta J uarez. "Com ela, 
vamos somar as militâncias individuais, 

E
ntre as organizações dedicadas à defesa da 
causa da população negra brasileira, várias 
dedicam-se a investir na capacitação cultural. 
Uma delas é a Coordenação Nacional de Uni

versitários Negros (Conun)*, com sede em São Paulo, 
que se define como "uma organização de âmbito nacio
nal, que atua no meio estudantil, especificamente na 
busca de superação e erradicação da discriminação so
cial e sexista, presentes na educação brasileira, buscan
do, assim, alternativas para instituir no país um siste
ma de ensino que reflita a pluralidade étnica de nossa 

reunir a excelência da nossa intelectuali
dade dos variados setores, para melhorar as possibilida
des de inserção dos negros." A idéia é promover cursos 
permanentes, abertos a qualquer pessoa, sem exigência 
de pré-requisito de escolaridade. O temário envolverá 
assuntos sociais (política, economia, história) e culturais 
(artes, filosofia, literatura, religião). 

No correr de um ano letivo, serão ministrados quatro 
módulos bimestrais, com aulas nos finais de semanas e 
uma agenda de leituras a serem desenvolvidas em cada 
período, ao final do qual se farão reuniões de avaliação. 
"Temos certeza que vamos conseguir grandes resulta-
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social, tão ausentes de nossa 
sociedade de hoje. Mas, cabe a 
nós, os afro-brasileiros, nos or
ganizarmos para essa tarefa 
política de moldar uma nação 
para todos" . 

E le ouviu, em seminário 
recente, o ministro Francisco 
Weffort, da Cultura, afirmar 
que a cultura brasileira absor
ve os valores de todos os gru
pos, embora a sociedade seja 
excludente. "Não posso con
cordar. Também a cultu
ra nacional é excludente, 
ainda não incorporou o 
negro", reclama Abdias, 
para quem todos, negros 
e brancos, sofrem uma 
deformação mental des
de a escola primária . 

do negro à civilização e ao de
senvolvimento deste país, en
cobrem-se seus valores. Todos 
têm a percepção deformada, 
brancos e negros, desde os pri
meiros bancos escolares." 

Assim, aponta entre as 
prioridades o empenho em 
ampliar as possibilidades de 
inserção social das populações 
negras. "Não podemos mais 
ser os excluídos", pondera Ab
dias Nascimento. 

"O país esconde uma 
parte de si próprio. A úni
ca noção que se passa às 
crianças é a de que o ne
gro foi escravo. Ignora- se 
a rica história africana, 
negam-se ao conheci
mento as contribuições 

Abdias: por um programa de objetivos 
imediatos e projetos de longo prazo 

dos, com as trocas entre as pessoas de nlveis de formação 
diferentes", diz Juarez Ribeiro. 

Unidade na diversidade - Ele calcula que a po
pulação negra gaúcha corresponda a 5% do total, no 
Estado, a maior parte concentrada na capital e arre
dores, "porque a posse da terra no interior não lhes foi 
facilitada". 

Juarez explica o termo ecumênico do título do Cecu
ne como uma posição de abertura, solidariedade e ma
turidade, que chama os negros de todos os níveis cultu
rais, posições ideológicas e religiões para o trabalho es
sencial e comum de melhoria social do segmento popu
lacional que representam. 

Se o Cecune visa à capàci tação-informal com sua pró
xima Universidade Livre de Cultura Negra, o grupo uni
versitário da Conun tem por objetivo a ação nas instân
cias formais da educação brasileira. A Conun vem rea
lizando debates sobre a universidade, uma estrutura que 
a entidade considera como transmissora de uma vi.são eú
rocêntrica do mundo, na qual o negro pouco espaço tem 
para se expressar, seja pelo pequeno número com acesso a 
esse nível de ensino, seja pelas barreiras que osjá capaci
tados encontram para chegar a postos de direção. 

"A consideração do processo histórico do povo negro 
brasileiro e as origens culturais negro-africanas se con
trapõem, naturalmente, à ideologia de inferiorização do 
negro, enquanto sujeito/objeto do filosofar e pensar cien
tífico. Entretanto, o caráter racista das pesquisas .acaba 
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Juarez: capacitar o negro a descobrir novos 
caminhos para a igualdade 

por ratificar esta suposta inferioridade, ora por
que a realidade sociocultural histórica do negro 
brasileiro não é devidamente pesquisada, ora por
que, ao ser pesquisado, o negro não é alçado ao sta
tus de sujeito histórico capaz de produzir conheci
mento válido, se autogovernar. Em resumo, quan-
do somos percebidos pelo 'olhar científico da inte
ligência nacional', somos apreendidos fragmenta
damente como meros 'objetos exóticos' de estudos", 
segundo documento de reflexão do Conun. 

Barreiras educacionais-O mesmo documento as
sinala ainda o alijamento dos negros das melhores esco
las superiores do país. "Os pouquíssimos estudantes ne
gros que conseguem atravessar as barreiras do 1 º e 'Z' 
graus passam a compor 3% da população universitária . 
E, tomando como base os níveis informais das universi
dades, um corte racial demonstra que os estudantes ne
gros estão, no máximo, no quarto ou quinto nível (escolas 
de menor qualificaçiio -Nota da Redação), com raras ex
ceções nos centros de excelência e nas escolas superiores 
especiais". 

"Isso atende a estratégia do Estado brasileiro - con
tinua o documento da Conun - que desde a sua criação 
busca conservar o povo negro fora da estrutura de poder. 
Foi estabelecida uma faixa, ainda não perceptível por al
guns, a qual cabe aos poucos estudantes negros que che
gam ao ensino universitário. São reservadas a quarta ou 
quinta faixa de referência citada anteriormente. No mer
cado de trabalho, isto se reflete nos índices de salários e nas 
áreas de ocupação pelos profissionais negros, sempre infe
riores às dos brancos. A conseqüência é óbvia: os universi
tários negros sempre terão menor responsabilidade de in
fluenciar na estrutura de produção de conhecimento na 
universidade e nos setores estratégicos". (P.M.) 

• Conun-CaixaPostal2191-CEP01060-970-SãoPaulo-SP-Tel.: (011)228-8762; 
•• Cecune-Caixa Postal2695 - CEP 90001-970-PortoAlegre-RS-Tel.: (051) 221-
9886 
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Projeto Vida de Negro 

O resg• da história dos 
quilombos maranhe•s 

Quase 400 comunidades representam hoje a herança da luta dos 
escravos pela liberdade e reivindicam reconhecimento da posse das 

terras que ocupam há séculos, no estado que, no início dos 
oitocentos, registrava o maior percentual relativo (66,6%) de 

população negra no país 

Ivan Rodrigues Costa 

[D 
s quilombos foram uma das 
muitas formas que os escra
vos encontraram para con
trapor-se ao sistema escra

vista, implantado no Brasil desde seus 
primórdios como colônia portuguesa. 
Todavia, não foi a única. Os negros, 
por exemplo, recorreram a uma deses
perada saída para fugir dos sofrimen
tos: o suicídio. 

Da quantidade de quilombos que 
existiu no Maranhão, o de Lagoa Ama
rela foi o mais importante deles, tendo 
participado da Guerra da Balaiada 
(1838-1841), de caráter evidentemen
te político e que contou com maciça 
participação da mão-de-obra escrava 
das fazendas de açúcar, algodão e arroz. Com sua pecu
liar cultura gege daomesa, que no Maranhão se organi
zou em forma de culto afro como em nenhuma parte do 
Brasil, tudo atestá a participação do escravo africano no 
processo histórico do Maranhão. 

O governo provincial do Maranhão jamais ignorou o 
"perigo" que a organização de grupos de resistência ne
gra poderia trazer aos interesses das classes dominan
tes que representava. Os quilombos existentes são vá
rias vezes mencionados com preocupação em relatórios 
e ofícios de autoridades do século XIX. Entre eles, a par
tir dos documentos manuscritos do período de 1832 a 
1880, estão os seguintes quilombos: Laranjal, Folhal, 
Maracassumé, Santo Antônio, Frexal, Parauá, Grande, 
São Benedito do Céu, São Sebastião e Limoeiro (muni
cípio de Turiaçu); Piritoró, Baixa Funda e Santo Antônio 

Africanos no navio negreiro (Rugendas) 

(município de ltapecuru-Mirim); Jurucaia e ltamatatira 
(município de Alcântara); Tapuio (município de Caja
pió); Campinho (município de Anajatuba); Achuí (muni
cípio de Tutóia); Juçaral (município de Rosário); Tama
caóca e Baixa Grande (município de Viana); Queimada 
(município de Santa Helena); Jatobá e Lagoa Amarela 
(município de Chapadinha) - este último comandado 
por Negro Cosme, com três mil quilombolas, durante a 
Balaiada. 

Ao contrário do que se poderia imaginar, os quilom
bos não são mecânicas transposições de hábitos tribais 
africanos. São o resultado das próprias relações econô
micas e sociais que os criam. Partindo dessa ótica, o es
cravo, inicialmente, ao negar o trabalho na senzala sob 
o jugo do senhor, afirma-se como sujeito no processo his
tórico. Ao combater e conquistar territórios livres, o ne-

terceiro mundo -190 



gro nos quilombos afirm a -se 
como gente (deixando de ser 
coisa), negando termina nte
mente todo um sistema de do
minação social, política, cultu
ral e econômica. Ou seja, passa 
de escravo a senhor de seu des
tino, comprometido com seu 
tempo, com sua história. Essa 
lição dos quilombos não é exem
plo para o passado, deverá ser a 
prática do quilombo de hoje e 
projeto do futuro. 

Os quilombos de hoje são as 
chamadas Terras de Preto ou 
Comunidades Negras Rurais, 
que se originaram de fazendas 
falidas, doações de terras para 
ex-escravos, compra de terra 

Migrante ou bóia-fria, o trabalhador vive o desamparo secular que o fim 
da escravidão não eliminou 

pelos escravos livres, formação de quilombos, mocambos 
e terras de ordens religiosas. 

Terras de Preto - Somente no Maranhão existem 
atualmente mais de 350 comunidades negras rurais ou 
"Terras de Preto", remanescentes de antigos quilombos, 
espalhadas no estado, desde o Vale do Itapecuru até o 
Baixo P arnaíba. A partir de junho de 1988, o Projeto 
Vida de Negro (PVN) reuniu dados preciosos em pesqui
sa de campo, arquivos, bibliotecas e cartórios de ofícios 
sobre as "Terras de Preto", que compreendem aqueles 
domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem 
formalização jurídica, por famílias de ex-escravos. Abar
ca também concessões feitas pelo Estado a tais famílias, 
mediante a prestação de serviços guerreiros. Os des
cendentes destas famílias permanecem nestas terras há 
várias gerações sem proceder ao formal de partilha, 
sem desmembrá -las e sem delas se apoderarem indi
vidualmente, sendo detectáveis na Baixada Ociden
tal, no Gurupi, nos vales dos rios Mearim, Itapecuru 
e Parnaíba. 

O levantamento destas situações no Maranhão, rea
lizado pelo Projeto Vida de Negro, da Sociedade Mara
nhense de Defesa dos Direitos Humanos (SMDDH) e 
Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN-MA), en
tre 1988 e 1994, assinalou pelo menos três centenas de 
ocorrências localizáveis nos 43 municípios visitados du
rante o trabalho de pesquisa de campo. Deste total, cons
tataram-se 16 povoados, onde os moradores, eles pró
prios, utilizam par'a denominar as terras que habitam e 
cultivam a expressão que agrupa ao nome do povoado, 
invariavelmente, o sufixo "dos pretos". Estas denomina
ções explicitam "o pertencimento. a" e remetem para 
un1a certa territorialidade, o que concorre diretamente 
para a afirmação da identidade pretendida . Foram de
tectados os seguintes povoados nos respectivos municí

. pios: Centro dos Pretos (Chapadinha), Santana dos Pre
tos (Pinheiro), Santa Rita dos Pretos e Jamary dos Pre
tos (Turiaçu), Oiteiro dos Pretos e Santa Maria dos Pre-
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tos (ltapecuru-Mirim), São Paulo dos Pretos (Gov. Eu
gênio de Barros), Mandacaru dos Pretos (Caxias), Santo 
Antônio dos Pretos e Pitoró dos Pretos (Codó), Jacaraí 
dos Pretos (lcatu), Mandir dos Pretos (Igarapé Grande), 
Juçaral dos Pretos (Presidente Juscelino), Bom Jesus 
dos Pretos (Lima Campos), Frecha! dos Pretos (Mirin
zal), São José dos Pretos (Guimar ães), Barraca dos Pre
tos (Bacabal) e tantas outras terras de pretos espalha
das pela zona rural maranhense. São exemplos de áreas 
visitadas pela equipe de pesquisadores do PVN. 

No mesmo sentido, foram detectados inúmeros po
voados cognominados "Mocambos", uma noção corrente 
nas fontes arquivísticas, que funciona segundo uma si
nonímia em relação a "Quilombo". 

Terras em conflito - Muitos destes povoados têm 
problemas fundi ários, embora alguns possuam docu
mentos que provam a posse secular das terras. Tais co
munidades conseguiram, até pouco tempo, manter-se de 
certa forma coesas, devido não apenas à necessidade de 
sobrevivência dos grupos, mas à própria estrutura rural 
maranhense, baseada na pequena propriedade e abun
dante em terras devolutas. Atualmente, a maioria delas 
passa por processos de desagregação, e algumas por r a
dicais transformações - processos estes originados basi
camente da mudança dessa estrutura rural. 

Durante a década de 60, foi deflagrado no Maranhão 
um processo de modernização que m arcou profunda
mente o perfil sócioeconômico do estado. A abertura de 
estradas integrou a região - até então estruturada em 
economias de subsistência - aos grandes centros consu
midores rurais e à economia de mercado. O campo capi
taliza-se através da implantação de projetos agropecuá
rios que tendem a substituir as formas tradicionais de 
ocupação e exploração. A terra valoriza-se. Nesse pro
cesso de transição, as "vítimas" são os grupos tradicio
nais de ocupantes rurais. Presencia-se um grande nú
mero de comunidades de posseiros e pequenos proprie
tários entrando, inevitavelmente, em conflito com os 



ZUMBI DOS PALMARES 

A legalização das terras de quilombos será um marco em nossa história agrária 

grandes fazendeiros ou empresários rurais. 
As comunidades negras rurais fazem parte desse 

grupo de vítimas que passam por uma rápida transfor
mação de hábitos, costumes e valores diante do impacto 
da modernização, que se choca com o tradicional proces
so de interação e transformação social; ou diante da con
tingência das famílias se verem forçadas a se deslocar 
para outros lugares, quando são sumariamente expul
sas das terras que ocupam há centenas de anos, como 
descendentes de escravos ou dos quilombolas. 

Constituição- O Artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, de outubro de 1988, asse
vera que: "Aos remanescentes das comunidades de qui
lombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 
a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes 
os títulos respectivos." Porém, até setembro de 1995, 
passados quase sete anos, não ocorreu qualquer reco
nhecimento legal dessas terras. Não há uma única situa
ção de "comunidades remanescentes de quilombos" ofi
cialmente reconhecida, isto é, com o título definitivo da 
terra. A despeito disto, prosseguem os trabalh_os de in
vestigação antropológica coadunados com entidades 
camponesas e entidades do movimento negro. 

Mediante o caráter fragmentário dos dados e a polê
mica em torno da disposição constitucional, torna-se di
fícil precisar a extensão total que corresponda, fidedig
namente, a tais situações sociais. As estimativas dispo
níveis, referentes apenas ao Maranhão, assinalam que 
as chamadas ''Terras de Preto" ultrapassam a 1 milhão 
de hectares, ou em termos comparativos, 1,1 % da região 
de abrangência do Programa Grande Carajás. 

No período de 20 a 24 de abril de 1995, foi realizado 
em São Luís o IV Encontro de Comunidades Negras Ru
rais: Quilombos e Terras de Preto no Maranhão, promo-

vido pelo CCN-MA e pela SMDDH, dando prossegui
mento às mobilizações e à formação das lideranças dos 
povoados de negros. 

A discussão dos conflitos sociais nestas áreas e a au
sência total da regularização fundiária têm se intensifica
do no momento atual, considerando-se, sobretudo, que as 
expulsões dos pequenos produtores rurais das terras de 
posses centenárias têm contribuído, inclusive, para as ten
sões nas periferias urbanas das grandes cidades. 

Atualmente, tentam apagar do mapa brasileiro as 
"Terras de Preto". Trata-se de uma população que sofre 
a opressão de latifundiários, emp.resas mineradoras, 
madeireiras, e que luta para fazer valer o direito de viver 
na terra conquistada pelos antepassados quilombolas, pois 
a existência e os direitos de centenas de comunidades ne
gras rurais descendentes dos quilombos, localizadas nas 
mais diversas regiões do país, são negados pelo Estado. 

A sociedade brasileira tem uma dívida de 400 anos 
com a população negra. É inadmissível que o Estado per
sista em sua omissão, desconhecendo o seu dever de fa
zer valer a lei e garantir aos moradores dos quilombos 
a titulação de suas terras centenárias . Os 300 anos da 
imortalidade de Zumbi dos Palmares devem ser celebra
dos com a titulação imediata das terras ocupadas pelos 
descendentes dos quilombos, cumprindo-se a Constitui
ção Federal e resgatando-se a dívida com a população 
afro-brasileira. 

Ivan Rodrigues Costa é pesquisador do Projeto Vida de Negro, da SMDDH e CCN-MA 
(Rua da Saúde, 243-Centro- Caixa Postal 1094 - CEP 65010-620- São Luís/MA -
Tel. : (098)231-1601 ). Fontes de pesquisa: Relatór,os de pesqwsas de campo do 
PVNISMDDH e CCN-MA, mImeo., São Luís , MA, 1988- 1994; CCN e as comunidades 
negras rurais, Mundinha Araújo/Movimento Negro (Jornal Zumbido), São Luís , MA; Qui
lombos: exemplo de rebeldia e organização do negro, D1mas Salust1ano da Silva (lo/der 
da SMDDDH/PVN), São Luís, MA; Carajás: a guerra dos mapas (terra de preto. terra 
de lndio, terra de santo e terra de igreja, Alfredo Wagner Berno de Almeida, 21 edição, 
março/95, Belém, PA 



A morte de Zumbi representou 
o fim de um século de 

resistência dos Palmares, 
a pátria que os escravos 

rebeldes conseguiram criar 
no coração da colônia 

[O] s documentos históricos não esclarecem quan
do se deu, precisamente, o início dos quilom
bos dos Palmares, mas ninguém duvida que já 
_n as primeiras décadas da escravidão negra, 

na segunda metade do século XVI, começaram as fugas 
para as matas distantes. Algumas dezenas de milhares 
de negros entraram em Pernambuco nesse período. 

Quando o governo colonial triunfou sobre Palmares, 
em 1694-95, a experiência da vida em liberdade no re
côndito das matas da colçmia tinha pelo menos um sécu
lo de existência. Algumas gerações eram nativas daque
las florestas montanhosas do então sul da capitania de 
Pernambuco (hoje englobam também áreas de Alagoas, 
desmembrado de Pernambuco, no século passado). 

As facadas que o mulato Antônio Soares desferiu na 
barriga de um Zumbi fugitivo - quase solitário com seu 
reduzido grupo de segurança pessoal e totalmente des
prevenido ante o gesto de um de seus comandantes mais 
aguerridos-representaram a cena final de uma história 
cheia de peripécias, riscos e possibilidades. 

Para ver reconhecida a liberdade que adquirira nos 
Palmares, Antônio Soares, que resistira às torturas, 
mas não à promessa de liberdade, levou a guarnição do 
paulista André Furtado de Mendonça ao esconderijo de 
Zumbi e desferiu, ele próprio, os golpes iniciais contra o 
chefe a quem cegamente seguira . Antônio Soares viveu 
livre o resto da vida, no Recife, mas o fim dos Palmares, 
com a morte de Zumbi, desarticulou a possibilidade de 
liberdade para milhares de escravos, que reencontra
vam nas comunidades livres das serranias a dignidade 
de ser humano que a servidão lhes cassava. 

Zumbi foi um ponto final na maior experiência qui
lombola do país, que evoluíra de núcleos esparsos de fu
gitivos para uma confederação de forma estatal, um rei
no primitivo e acuado, mas ao qual Ganga Zumba (tio e 
antecessor de Zumbi) dera um peso capaz de atrair a co
lônia a negociações oficiais e, por estas, a abrir perspec
tivas de convivência pacífica. 

PERNAMBUCO 

Arotireme 

Garanhunse 

Curiva 

Zumbi 

ALAGOAS 

Penedo e 

Amaro 

Tabocas 

• Palmares 

OCEANO 
ATLÂNTICO 

Quando fracassou a paz de Ganga Zumba, restou só 
a guerra. Em 1678, Ganga Zumba ganhara as terras de 
Cucaú, no sul pernambucano, e lá se estabelecera com 
os moradores de três das localidades palmarinas, mas 
foi envenenado dois anos mais tarde pelos que não acei
tavam o acordo. Zumbi, jovem chefe militar que divergi
ra do tio e assumira a liderança dos palmarinos que se 
negaram a fixar-se em Cucaú, iria enfrentar mais 15 
anos de confrontos, até o desenlace final. 

Espaço de liberdade - Os historiadores são unâni
mes em apontar Palmares como uma singular experiên
cia de liberdade, numa colônia dominada pelo sistema 
escravista e por uma sociedade de privilégios que mar
ginalizava setores da própria população branca. As ma
tas dos Palmares eram, pela distância e pela geografia 
difícil, o refúgio ideal de escravos fugidos, de índios, ma
melucos e mesmo de alguns brancos, que, principalmen
te para escapar da Justiça, buscavam a proteção daque
les lugares ermos. 

O crescimento dos quilombos incomodou os senho
res, desde o princípio, pela contínua perda da mão-de
obra escrava, que se evadia, e pelos prejuízos aos enge
nhos e canaviais decorrentes dos assaltos palmarinos. 

A evolução interna dos quilombos, sua organização 
social, suas alianças informais com gente do litoral, com 
a qual comerciava e adquiria armas, o surgimento de 
uma rudimentar estrutura estatal, tudo isso ainda é 
tema de estudos de historiadores, pois não se deu a úl
tima palavra sobre o assunto. 

É opinião dominante, contudo, que os Palmares fo
ram uma experiência extraordinária naquele mundo co
lonial: a federação de quilombos tornou possível , por 
um século, a existência de uma população que cons
truía sua cidadania à margem do mundo dominante , 
recusando uma das molas-mestras daquela civiliza
ção, a escravidão. Muitos foram seus construtores. 
Zumbi é seu mártir. (P.M.) • 
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1597: Primeiras informações escritas sobre a existência de 
quilombos nos Palmares, uma região de serras e 
florestas entre o São Francisco e a altura do Cabo 
de Santo Agostinho (mais de 300 quilômetros), no 
que era, então, o sul da capitania de Pernambuco. 
Ao longo de um século, constituíram-se as povoa
ções negras de Macaco (8 mil pessoas, perto da 
atual União dos Palmares - AL), Amaro (5 mil, 
perto de Serinhaém - PE), Subupira, Osenga, 
Zumbi (perto de Porto Calvo -AL), Acotirene, Ta
bocas, Alto Magano, Curiva (perto da atual Gara
nhuns - PE) e Danbrabanga. 

1602: Início das expedições contra os quilombos. 
1630: Calcula-se que vivam nos Palmares cerca de 3 mil 

pessoas. 
1630-1654: A dominação holandesa em Pernambuco 

transcorre, na maior parte do tempo, sob guerri
lhas dos colonos, desorganizando a produção do 
açúcar e dando certa tranqüilidade aos quilombo
las. No início da invasão, grandes fugas de escra
vos. 

1654: Expulsão dos holandeses com participação destaca
da de índios (liderados por Felipe Camarão) e ne
gros, comandados por Henrique Dias, ao lado dos 
combatentes brancos, no que muitos historiadores 
definem como o nascimento do sentimento nativis
ta brasileiro. 

1654-1695: Expedições contra os Palmares são pratica
mente anuais. Em alguns anos, houve até três ata
ques. Cada tropa era um custo - em pessoal e re
cursos - para donos de engenhos e povoações, le
vantando vivas reclamações, o que faria surgir, ao 
longo do tempo, uma opinião favorável a negocia
ções de paz com os palmarinos. É o período de auge 
da chamada República Negra, cuja população vai 
calcular-se em 30 mil pessoas, por volta de 1670. 

1667-1670: Aumentam os ataques palmarinos a engenhos 
e povoações do litoral. Ganga Zumba, nascido nos 
Palmares, é o Grande Chefe. Possui certa idade, 
pois já tem netos. Sua capital é o quilombo do Ma
caco, com 8 mil moradores, e lá ele tem uma espécie 
de corte. Os quilombos formam um estado, com ad
ministração, justiça, religião (já sincrética) e força 
armada centralizadas. A terra é coletiva. 

1672-1673: Expedição de Antônio Jácome Bezerra. Cita
se, pela primeira vez, o nome de Zumbi, apontado 
como o comandante geral das tropas palmarinas, 
apesar de jovem. É sobrinho de Ganga Zumba e 
também nasceu nos Palmares. É casado e tem fi. 
lhos. Sua mulher seria possivelmente uma moça 
branca. Zumbi dirige combates vitoriosos contra 
Jácome Bezerra, pois sua espionagem no litoral 
conseguira os planos de ataque do invasor, antes 
do início da campanha. 

1676, maio: Expedição de Manuel Lopes Galvão (que 
atuava na região desde novembro de 1675) enfren
ta forças palmarinas comandadas pessoalmente 
por Zumbi, que é ferido com gravidade. Desde en
tão, ficou coxo. 

PASSOS DOS] 
1676, julho-dezembro: Ganga Zumba determina terrí

veis retaliações em todo o sul pernambucano: en
genhos são destruídos, canaviais incendiados, po
voações assaltadas. Por seis meses, a região é con
siderada à mercê dos palmarinos. Recife prepara 
o revide, mas a expedição, por má vontade dos pro
prietários, demora um ano para se pôr em marcha. 
Surgem as primeiras vozes a favor de uma nego
ciação oficial com os palmarinos. 

1677: Sai a expedição de Fernão Carrilho. Entre os objeti
vos, fazer refém a mãe de Ganga Zumba, em Aco
tirene, para forçar uma negociação . Carrilho usa 
tática nova, implantando um forte nos Palmares. 
de onde lança ataques sistemáticos a todos os qui
lombos. Ganga Zumba, ferido a flechadas, escap~, 
com seu irmão Gana-Zona de um cerco em Subu
pira. Carrilho sofre deserções e não consegue cap
turar a mãe do Grande Chefe, mas obtém um 
triunfo maior: prende vários de seus filhos e netos, 
além de alguns comandantes pálmarinos (João 
Gaspar, Joã0 'l'apuia, Ambrósio, Ganga- Muissa, 
Acaiuaba). Imensas perdas palinarinas. O desas
tre só não se consumou porque os colonos recusa
ram novas contribuições para manter o forte de 
Carrilho em ação nas serras. 

1678: Carrilho volta a Porto Calvo com muitos e preciosos 
prisioneiros. Solta dois, Mateus Dambi e Madale
na, para que voltem e transmitam a Ganga Zumba 
mensagem em favor da negociação. Do Recife, o go
vernador Pedro de Almeida envia um alferes negro 
com a proposta ao Grande Chefe: terras, liberdade 
e direitos a quem depusesse as armas. 

1678,junho: O alferes negro retorna ao Recife com embai
xada palmarina de 15 pessoas, inclusive outros 
três filhos de Ganga Zumba, um deles ferido e que 
ficará para tratamento. Negociações com Pedro de 
Almeida, que está deixando o cargo, e com Aires de 
Souza e Castro, que está assumindo . A embaixada 
aceita a exigência de devolver aos senhores os ne
gros fugidos, conformando-se com terras, liberda
de e direitos (negociar livremente seus produtos e 
serem considerados vassalos da Coroa) somente 
para os nascidos nos Palmares. No dia 19 de junho, 
o acordo é solenemente redigido e o alferes e a em
baixada retornam, para colher assinatura de Gan
ga Zumba. 

1678, 5 de novembro: Ganga Zumba chega ao Recife para 
selar o acordo, com delegação de 40 pessoas. Tem 
recepção solene. Como prova de amizade e respei
to, o governador Aires de Souza e Castro anuncia 
que considerará como seus dois dos filhos de 
Zumba, que adotam o sobrenome Souza e Castro. 
Ganga Zumba e moradores de três dos quilombos 
instalam-se nas terras de Cucaú. Nos Palmares, 
ficam os que recusam o acordo, liderados por 
Zumbi, que se torna o novo Grande Chefe. 

1678-1680: O Pacto do Recife está destinado ao fracasso. 
Em Cucaú, Ganga Zumba sofre a má vontade dos 
colonos vizinhos e hostilidades dos palmarinos re-



PALMARES 
beldes. Ganga Zumba manda seu irmão Gana
Zona conferenciar com o sobrinho Zumbi, tentando 
convencê-lo à pacificação. Em 1680, como temia, 
Ganga Zumba é envenenado, em meio a uma rebe
lião que desarticula a experiência da comunidade 
negra livre de Cucaú. 

1680-81: Palmarinos estimulam grande movimento de fu
gas de escravos e realizam ataques a vilas e enge
nhos . 

1683: Fernão Carrilho, o mesmo da vitoriosa campanha de 
1677, é colocado à frente de uma força de 300 ho
mens, para ataque aos Palmares . Favorável a ne
gociações e já dono de uma fazenda de gado tole
rada pelos negros na região, Carrilho acaba assu
mindo o risco solitário de fazer uma paz com Zum
bi: seus soldados confraternizam com os combaten
tes quilombolas. Ao saber, o novo governador, João 
de Souza, destitui Carrilho, que acaba preso e con
denado ao degredo . No ano seguinte, João de Souza 
reconheceria que negociar seria a melhor solução, 
mas senhores de engenho lhe impõem a ação mili
tar. 

1685: João da Cunha Souto Maior é o novo governador e 
traz instruções (possivelmente uma carta do rei 
endereçada ao "Capitão Zumbi dos Palmares") 
para fazer um acordo. 

1686: Souto Maior manda embaixada a Macaco, oferecen
do negociações. Zumbi demora a responder, impõe 
condições e faz novas exigências, quando as pri
meiras são aceitas. E mantém as hostilidades con
tra engenhos e vilas, o que isola politicamente o go
vernador, acusado por todos de falta de ação contra 
as ousadias palmarinas. Souto Maior cede à pres
são é prepara investida. Perdoa Carrilho, que, na 
prisão de Olinda, aguardava a execução da senten
ça de exílio, e o nomeia comandante do ataque. Ao 
mesmo tempo, contata nó Piaw o paulista Domin
gos Jorge Velho - mameluco conhecido como exí
mio caçador de índios e negros e temido pela vio
lência de seu pessoal- para que venha guerrear os 
Palmares. 

1687-1689: Carrilho ataca . Palmarinos revidam com 
grandes ataques ao litoral. 

1691: Domingos Jorge Velho prepara-se para agir. Fernão 
Carrilho e o bispo fazem um último esforço junto 
a Zumbi para uma paz negociada, sem sucesso. 

1692: Velho penetra nos Palmares, sem obter decisão. 
1694,janeiro: O maior exército até-então reunido no Bra

sil (9 :000 homens) invade os Palmares, sob o co-
mando geral de Velho. Confrontos sangrentos. Ma
caco, a capital, é cercada, no que é apontado como 
o erro estratégico de Zumbi, que abandonou ajá se
cular e positiva tática da guerra de movimento 
para adotar o estilo estático, de defesa de posições, 
confiado nas instransponíveis muralhas de maqei
ra e pedras que protegiam a capital. Velho pede re-

. forços e artilharia. 
1694, 3 de fevereiro: Em marcha forçada, uma guarnição 

chega de Porto Calvo com três canhões, arma nun-

ca usada nos Palmares. 
1694, madrugada de 4 para 5 de fevereiro: Canhões 

são posicionados numa elevação que domina Ma
caco. Zumbi manda executar a sentinela. que não 
percebeu a manobra fatal. 

1694, madrugada de 5 para 6 de fevereiro: Coluna de 
palmarinos, sob a chefia de Zumbi, tenta escapar 
de Macaco pela beira de um precipício, possivel
mente para realizar um ataque pela retaguarda 
dos sitiantes. A ação é percebida pelo grupo chefia
do por Bernardo Vieira de Melo e a coluna, ataca
da: centenas de palmarinos despencam no abismo. 
Outros 500 são mortos na luta aberta. Zumbi es
capa. 

1694, manhã de 6 de fevereiro: Os canhões entram em 
ação e arrasam as defesas de Macaco. Tropas in
vadem a cidadela e o massacre se estende por todo 
o dia. Somente 510 são poupados. Destrwda a ca
pital, os dias seguintes são dedicados à eliminação 
dos outros quilombos próximos. O grosso da tropa 
deixa os Palµiares, onde ficam apenas Domingos 
Jorge Velho e seu pessoal, com a missão de comple
tar a desarticulação palmarina. A vitória é consi
derada tão importante quanto a de 1654 contra os 
holandeses. 

1694, dezembro: Novos ataques negros no sul de Pernam
buco. Domingos Jorge Velho calcula que fugitivos 
dos Palmares sejam 2 mil, agindo em pequenos 
grupos. Aumentam notícias sobre Zumbi, que mui
tos consideravam morto na batalha do despenha
deiro. 

1695: Em meados do ano, Zumbi é visto, muito abatido, 
num ataque à vila de Penedo, perto do São Fran
cisco, onde procurava armas e munição. 

1695, novembro: Moradores de Penedo capturam Antô
nio Soares, que liderava um grupo de ataque na re
gião. Um dos comandantes das tropas de Velho, 
André Furtado de Mendonça, apossa-se do prisio
neiro, quando ele estava sendo conduzido ao Reci
fe . Submete-o a torturas, para que indique o refú
gio de Zumbi, sem sucesso. Muda de tática e garan
te-lhe a liberdade, obtendo então a informação. 

1695, 20 de novembro: Antônio Soares chega ao acam
pamento de Zumbi, na serra Dois Irmãos, e é rece
bido amistosamente pelo líder. Aproxima-se e o es
faqueia. Os paulistas avançam e massacram a pe
quena guarda pessoal. Zumbi é degolado e a cabeça 
levada para o Recife, onde fica pendurada num 
poste até consumir-se. 

1697-1704: Restos palmarinos esparsos seguem, possivel
mente, um líder chamado Camoanga, presumivel
mente morto num combate em 1704, em Serra Ne
gra, quando uma coluna de 60 negros foi dizimada. 

1707: Criadas três guarnições fixas para melhor combater 
os restos de rebeldia no sul pernambucano: Ar
raiais de Nossa Senhora das Brotas, São João Cae
tano de J acuípe e Cuca ú. 

Fonte: Décio Freitas- Palmares, a guena dos escravos-Graal, 21 ed., 1978. 



O Galinho de Quintino fala 
de futebol, dos convites que 

recebeu para se candidatar a 
governador e prefeito e do seu 
sonho (a caminho da 
realização) de criar um time 
para disputar a primeira 
divisão no Rio 

José Antonio Gerheim 

[H 
enhum assunto empolga 
mais o brasileiro como o fute
bol, sinônimo de orgulho na
cional, que destaca nossos jo

gadores como os melhores do mundo. 
Só para começar, podemos citar: Frie
denreich, Leônidas da Silva, Domingos 
da Guia, Jair da Rosa Pinto, Ypojucan, 
Zizinho, Ademir, Nilton Santos, Djal
ma Santos, Zagalo, Didi, Garrincha, 
Gérson, Tostão, Pelé, J airzinho, Riveli
no, Zico e ... 

A parada é proposital, porque, de
pois de nosso "Galinho" (sem tirar o mé
rito daqueles que ganharam o tetra
campeonato na Copa dos Estados Uni
dos), nenhum conseguiu atingir o nível 
dos craques do passado. 

Arthur Antunes Coimbra, o Zico, 
nasceu no subúrbio carioca de Quinti
no, em 3 de março de 1953. Poderia ter 
o-América como o seu primeiro clube, 
onde jogavam os irmãos Edu e Antu
nes . No entanto, foi para a escolinha do 
Flamengo, em 1967, com 14 anos, onde 

iria se tornar o maior ídolo da história 
do time de maior torcida no Brasil. Es
treou no selecionado principal em 21 de 
julho de 1971, no Maracanã, contra o 
V asco. Estréia de gala: Flamengo 2 a 1. 

Com a camisa alvi-negra, foram 731 
jogos e 508 gols. Destes, Zico elege como 
o mais bonito aquele que marcou no 
campeonato brasileiro de 197 4 contra o 
Grêmio, no estádio Olímpico de Porto 
Alegre: "Vanderlei Luxemburgo" -
atualmente técnico do Paraná Clube
"cruzou da direita, dei um voleio e Pi
casso nem viu onde a bola passou. Tam
bém posso lembrar o gol da final da Li
bertadores, em 1981, contra o Cobre
loa, do Chile". 

No total, o Galinho de Quintino 
marcou 860 gols, somando-se os que fez 
jogando em times internacionais, como 
o Udinese (de 83 a 85), da Itália, e Kas
hima Antlers (de 91 a 94), do Japão, 
além da nossa seleção. No ano passado, 
no clube j aponês, resolveu encerrar a . 
carreira, aos 42 anos de idade. Zico só 
não foi campeão com a Seleção brasilei
ra, embora tenha participado de três 

Copas: Argentina, em 78, Espanha, em 
82 e México, em 86. 

No Flamengo foram 22 títulos: nove 
Taças Guanabara; sete campeonatos 
estaduais; quatro brasileiros; Taça Li
bertadores da América e o Mundial de 
Clubes, no Japão, em 1981, quando 
derrotou o Liverpool, da Inglaterra, por 
3 a O. 

Despediu-se do Flamengo em 1989. 
Mas não abandonou de todo o futebol, 
dedicando-se à sua maior paixão nos 
gabinetes: aceitou o convite do recém
eleito presidente da República, Fer
nando Collor, para ser secretário de Es
portes. Neste cargo político, foi tão de
terminado como numa partida decisi
va. Só deixou a Secretaria quando con
seguiu encaminhar ao Congresso a lei 
que provocou uma verdadeira revolu
ção na estrutura esportiva do Brasil, 
modernizando-a e permitindo a profis
sionalização de vários esportes, o que 
tem - como no caso do vôlei - proporcio
nado a conquista de muitos títulos, in
clusive a medalha de ouro olímpica. 

A lei - que autoriza clubes e atletas 



a·arrecadar recursos de empresas pri
vadas, assim como de estatais, e permi
te usar verbas do Bingo em benefício do 
esporte-é hoje conhecida e populariza
dç1 como a Lei Zico. 

A política não era a sua intenção: 
"Só aceitei o convite do Collor porque 
acreditava poder beneficiar o esporte. 
Não havia verba, esbarrava nos mais 
diversos entraves. Fiz uma lei no sen
tido de fortalecer os clubes, que consi
dero a célula mater do esporte. Só que, 
no Congresso, eles acabam modifican
do tudo e é preciso saber perder de um 
lado para ganhar de outro. Foi o que 
ocorreu com a lei, mas mesmo assim foi 
dado um passo adiante." 

Mo momento em que pediu demis
são do governo Collor, em 1991, o jogá.
dor não resistiu à saudade da bola: foi 
para o Japão montar uma escola de fu
tebol. Houve um amistoso para vetera
nos e, ao vê-lo jogar, os japoneses nem 
pensaram duas vezes: propuseram um 
contrato, Zico aceitou, o Kashima An
tlers foi campeão e o futebol japonês 
progride a olhos vistos. Vários craques 
foram contratados e o país pode vir a 
ser a sede da Copa do Mundo de 2002. 
Hoje, Zico, ou "Zikô", como preferem os 
japoneses, é tão popular e admirado lá 
como cá. 

Seu lado empresário, uma herança 
paterna, se fa·z presente, e, como em 
tudo o mais, com absoluto sucesso, 
criou uma empresa e um projeto - Es
paço Z - que o faz dono de três shop
pings de material esportivo no Japão, 
com produtos da marca Zico. Isso o leva 
a dividir seu tempo entre a cidade de 
Kashima e o Rio, ou melhor, a Barra da 
Tijuca, onde fica o Centro de Futebol 
Zico, com seu gabinete, campos de fute
bol, bolas e crianças de todos os cantos 
dom undo, que vêm em busca do que de 
melhor ele tem para dar: o talento e a 
arte para o esporte. Foi nesse ambiente 
que o encontramos para a entrevista a 
seguir. 

• Como foi sua infância? 

Z- Venho de uma família de classe 
média do subúrbio carioca de Quintino 
Bocaiúva. O bairro era muito agradá
vel e pude curtir tudo que é importante 
para uma criança, o que gostaria inclu
sive de poder dar para meus filhos, ou 

ESPORTE 

Num Fla-Flu em 1981, Zico luta pela bola. Ao fundo, Afonsinho 

seja, a liberdade de estar na rua a qual
quer hora, soltar pipa, rodar pião, jogar 
bolinha de gude, futebol, divertimentos 
sadios. Foi uma infância maravilhosa. 

• Nessa etapa é que você co
meçou a formar a idéia de jo
gar futebol? 

Z -Não, eu jamais pensei que fosse 
jogar. Era tudo brincadeira. 

• Quando começou a prati
car o esporte? 

Z - Meus dois irmãos, Edu e Antu
nes, já haviam convencido meu pai a 
deixá-los jogar futebol. Na época, o 
adepto desse tipo de prática esportiva 
não era visto como hoje em dia, mas o 
Antunes conseguiu dobrar o pessoal lá 
em casa, prometendo que continuaria 
estudando, pois o orgulho maior de pa
pai é que os seus filhos chegassem à fa
culdade. O único que não se formou fui 
eu, pois me transferiram para a Itália. 
Minha irmã é psicóloga, um outro, eco
nomista. Tenho também irmãos que 
cursaram jornalismo, educação física e 
advocacia. Depois do Antunes, foi mais 
fácil para o Edu, e eu acabei tendo li
berdade total. 

Tinha tudo acertado para ir para o 
América, mas surgiu a possibilidade de 
fazer um teste no Flamengo, onde co
mecei a jogar com 14 anos. Queria ves
tir a camisa do time, pois era um sonho 
de torcedor. Não entrei para ser joga-

dor, entrei para jogar futebol, sem a 
mentalidade profissional. 

• Vamos falar do Flamen
go então. 

Z - Fui convocado para um teste aos 
13 anos. Numa sexta- feira, treinei, e 
no domingo joguei minha primeira par
tida na Gávea. Fui deslanchando, pe
gando o ritmo de treinamento da esco
linha. Ingressei no juvenil e depois no 
time profissional. 

• E a preparação? 

Z-. Tive um preparo especial. O Fla
mengo se preocupava com a altura do 
Edu, porque achavam que ele não fora 
convocado para a Seleção por ser baixi
nho. Então, algumas pessoas começa
ram a achar que esse episódio pudesse 
vir a acontecer comigo. Devido a essa 
preocupação, iniciei uma série de exa
mes a fim de desenvolver a musculatu
ra para apressar o crescimento de meu 
corpo. Minha massa muscular foi, diga
mos, antecipada, para que me fortale
cesse mais rápido. Isso se traduziu 
num trabalho estudado, bem dirigido 
por profissionais competentes da área, 
desenvolvido pelo grande médico José 
Carlos Chaves e acompanhado por ali
mentação adequada. 

Tudo isso me exigiu um grande sa
crifício: eu ia de Quintino para o Fla
mengo, voltava para o Centro da cidade 
a fim de estudar, depois ia ao Leblon 



para fazer ginástica e finalmente volta
va para Quintino. Era desgastante, 
mas valeu a pena. Questiona-se até se 
minhas contusões no final de carreira 
foram decorrentes dessa musculatura 
muito forte . Mas é tudo hipótese, eu es
tou seguro de que esse treinamento de
senvolvido para mim foi fundamental . 
Se tivesse que fazer de novo, faria. 

• Qual a importância da parte 
fisica no futebol? 

Z - É importante devido à diminui
ção dos espaços dentro do campo. Mas, 
na minha opinião, a técnica é muito 
mais importante. Quem não tem técni
ca não chega a lugar nenhum. 

• E a Seleção, o que ela repre
sentou para você? 

Z - Ela é o máximo para qualquer 
jogador. Todos temos objetivos, e o de 
um jogador de futebol é chegar à Sele
ção. Mas tem que subir degrau por de
grau: primeiro, o clube; depois é que 
vem a Seleção. Então, é um marco e um 
orgulho poder defender o selecionado 
nacional. 

• Qual foi seu grande momento 
na Seleção? 

ESPORTE 

Z - De 80 até 86, acho que atuei 
muito bem. Por incrível que pareça, a 
parte mais difícil que tive em termos de 
campeonato mundial foi no tempo do 
técnico Cláudio Coutinho, que me mu
dou de posição até a Copa da Argenti
na. Antes dele, em 76, eu atuava de ma
neira excelente com o Brandão. A par
tir de 80, na época do Telê Santana, ou 
seja, depois de Coutinho, é que posso 
considerar o meu melhor momento. 

Em 86 sofri com uma contusão e a 
perda do pênalti contra a França. Mas 
meus rendimentos nos jogos nunca ti
veram problemas. 

• O Brasil inteiro vai sempre se 
lembrar da Copa de 82. E você, que 
lembranças tem? 

Z - A lembrança de uma grande 
equipe, mas que num dia (como aconte
ce sempre no futebol), em que as peças 
não se encaixam direito, foi eliminada. 
Muita gente questiona se certos joga
dores colocaram a vaidade acima de 
tudo, começaram a ter mais destaque e 
a ver mais o lado individual do que oco
letivo. No entanto, foi um time ótimo e 
jogava um belo futebol, muito bem trei
nado. Talvez aquela seleção, por ter per
dido, serviu de exemplo para outras. 

• Hoje há um superprofissio
nalismo, cada vez mais sofisti
cado. Na sua opinião, no Bra
sil, isso exigirá mudanças ria 
concepção da seleção, na ma
neira de se formá-la? 

Z-Não precisa haver um superpro
fissionalismo, deve acontecer, sim, 
num nível normal . Todo mundo deve
ria saber o que é profissionalismo: é 
aquela história dos direi tos e deveres, 
e o indivíduo tem que cumprir seus de
veres. Num esporte em grupo você não 
pode abrir mão de certas coisas, por
que, cedendo para um, criam-se prece
dentes, gerando insatisfação e discór
dia. São no mínimo 22 homens com 
mentalidades diferentes .. . 

• O que é mais dificil para um 
jogador: vencer etapas na própria 
carreira ou atuar na seleção? 

Z - Difícil é manter regularidade na 
carreira. Tem que haver um equilíbrio 

muito grande dentro e fora do campo. 
Quando você constrói um nome e muda 
de comportamento, vem o problema. 
Fase boa e fase ruim todos têm, e o 
equilíbrio é a base da superação e com
preensão. Essa linha de conduta é a 
mais difícil para um profissional. 

• É mais complicado no Brasil 
ou na Itália? 

Z-No Brasil. A maioria dos jogado
res vem das classes menos preparadas, 
e muitas vezes não sabem se equilibrar 
na hora do sucesso. Acaba faltando a 
compreensão do que significam o di
nheiro e o sucesso e terminam trocando 
os pés pelas mãos. Eles querem, de ime
diato, aproveitar as oportunidades e 
ter as coisas que nunca tiveram. Quan
do tudo se abre para eles, chegam os 
problemas. Aí, o tempo passou e não sa
bem fazer outra coisa se não jogar fute
bol, que tem vida curta. 

Tem também a pobreza, porque a 
miséria daqui do Brasil você não vê na 
Europa. Além do mais, nascemos com 
uma cultura e educação próprias. Aqui, 
o sujeito vem sem preparação alguma e 
de repente fica famoso. Como o futebol 
toma muito tempo, ele não pode se de
dicar aos estudos. Sei o que é isso, por
que, quando fazia faculdade, tinha me
ses em que eu fazia oito provas. E de se
gunda chamada. 

• E a escolinha? Você pretende 
preparar jogadores? 

Z -A gente prepara o cidadão, por
que o futebol ajuda em muita coisa, 
como, por exemplo, o comportamento 
perante o seu companheiro, a discipli-



na e o respeito. Aqui não é um quartel, 
mas existe uma conduta. Você pode não 
se tornar um jogador de futebol, mas 
aprende a ter um relacionamento civi
lizado, útil em qualquer outro trabalho. 

• E o Japão? 

Z - O Japão foi um mercado que 
abri sem pensar, porque, quando saiu 
minha contratação, nem imaginava em 
jogar mais . Idealizei aos poucos um tra
balho como este, de escolinha. Mas aca
bei me saindo muito bem num jogo de 
master, quando me disseram para jo
gar . Foi uma experiência ótima, e a 
nossa cidade, que era pequena, cres
ceu: Kashima formou o time, campeão 
logo na primeira fase . Me tornei o pri
meiro jogador de renome internacional 
a ir para o Japão. Rodei o país todo le
vando as clínicas de futebol que estou 
fazendo aqui . 

A Federação japonesa realizou um 
trabalhó. bom de divulgação e hoje o fu
tebol é o esporte mais praticado por lá. 
A criançada está louca para aprender 
essa prática e a gente mantém esse in
t.ercâmbio. 

• Que comparg,ção se pode fazer 
com o seu trabalho no Japão e o de 
Pelé nos Estados Unulos? 

z.;.. Tem uma questão que os japone
ses aproveitaram muito bem e que os 
norte-americanos não pensaram muito 
a respeito, que é o fato do futebol dos 
Estados Unidos jogar com elementos 
vindos de fora do país . O grande erro 
deles foi liberar um número grande 
desses profissionais para cada time lo
cal. A torcida e a imprensa gostam mui-
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Zico brinca ao lado do primeiro 
ministro japonês Tsutomu Hata 
que o premiou por divulgar o ' 
futebol no Japão 

to do estrangeiro, mas eles têm que es
tar motivados pelos ídolos locais tam
bém. Os Estados Unidos não previram 
isso, porque só tinha gente de fora lá. 
Em Boston, vi uma partida de um time 
de 20 anos, onde havia um norte-ame
ricano. Então não foi formada a Liga do 
Futebol Americano. Eles não consegui
ram espaço, o que complicou tudo. 
Quando cheguei no Japão, falei: vocês 
têm que formar ídolos japoneses, senão 
não adianta nada. 

• E o espaço da propaganda e 
do marketing no futebol? 

Z - Acontece no mundo inteiro, só 
no Brasil estava atrasado. O futebol é 
uma empresa e isso tem que existir. O 
conceito comercial mudou, através da 
principal entidade do mundo, que é a 
Federação Internacional de Futebol 
Associada, a Fifa. Foi ela que <!omeçou 
isso. Hoje, quando organii a utn cam
peonato, está mais preocupada com o 
resultado financeiro do que com a pró
pria competição. Eu acho um erro. Não 
se pode jogar uma final da Copa ao 
meio-dia, num lugar com altitude e 
temperatura de trinta e poucos graus 
só por causa dos interesses da televi
são. Isso é contra a natureza humana. 
Para mim, o futebol está acima destas 
coisas todas. 

O marketing é importante, mas se 
deve respeitar as condições do atleta, 
até porque, da forma conio vem se dan
do, a qualidade do espetáculo acaba 
caindo, e nessa hora não se deve colocar 
os interesses da empresa na frente da 
competição. 

• Compare: Zico/Maradona, 
Zico/Pelé. 

Z - Da minha geração, sem dúvida 
o Maradona foi o maior craque. Um 
atleta capaz de conseguir, só com a per
na esquerda, tudo que um jogador pode 
fazer dentro ão campo, contrariando 
problema de altura, peso e sendo tam
bém um sujeito como poucos para sair 
de marcação dura. Ele é um fenômeno 
que ninguém esperava que fosse mais 
aparecer. Era para estar dando show 
até hoje, mas Maradona entrou no caso 
que citei antes: falta de estrutura, de 
preparação, deixou-se 1evar pela eufo
ria da vida. 

Em termos de futebol, ele tem uma 
característica diferente do Pelé, que 
era marcado por um ou dois jogadores, 

· enquanto o craque argentino era mar
cado por todo mundo. Pelé era um joga
dor de frente, de finalização, e Marado
na era um armador de jogada. 

• E o futebol na Argentina e 
no Uruguai, em comparação com 
o do Brasil? 

Z - O Uruguai talvez seja bem dife
rente dos outros, porque encarna o es
pírito da raça, da força, da determina
ção de não sé entregar nunca em rela
ção ao objetivo que acha que vai con
quistar. Já o brasileiro e o argentino, 
quando vêem que a coisa está ruim, re
laxam. O jogador daqui e da Argentina, 
os melhores do mundo, sem dúvida, se 
caracterizam pela habilidade, pela téc
nica e pela qualidade. 

• Você teve uma experiência no 
governo. Hoje em dia, voltaria? 

Z - Se eu tiver que voltar, depende
rá do objetivo. Quem participa de um 
governo, quando voltaj á tem uma visão 
diferente. Quem entra pensa que pode 
fazer algo, mas esbarra num monte de 
burocraci,a. Para voltar, só podendo 
realizar alguma coisa. Não adianta ir 
para lá só para fazer nome. Eu não ti
nha a mínima ambição política. Talvez 
o Collor, quando me indicou, me quises
se para ampliar o lado político dele, 
porque fui cantado várias vezes para 
ser governador, prefeito ... Mas meu ne
gócio não é a política, eu queria fazer 
um trabalho para o esporte. 

• Você admite vir a ser prefeito, 
governador, presidente? 

Z -Acima de•tudo, vou fazer as coi
sas que me derem prazer. Se daqui a 
dois anos isso me satisfizer, vou me de
dicar, porque, quando entro numa coi
sa, me volto para ela totalmente. Hoje 
meu projeto é tocar o centro de futebol, 
onde se encontram,800 alunos de todo 
o mundo, fundar um clube de futebol 
aqui ao lado, num terreno que já foi 
comprado e sendo preparado para a 
construção do estádio e os campos de 
treinamento, e.disputar a primeira di
visão no Rio. • 
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O Brasil é o único país da América 
do Sul sem legislação para rádios 
de baixa potência. O governo federal 
apresentou projeto para 
regulamentá-las e o movimento 
dos 'radioamantes' luta para 
ampliar-lhe o alcance 

Tania Coelho e 
Renata Silveira 

[A] tão famosa "reforma agrária 
do ar", acreditam alguns, 
está prestes a ser iniciada. O 
Fórum Nacional pela Demo

cratização da Comunicação (FNDC), 
que há décadas batalha contra o mono
pólio que controla a poderosa indústria 
da informação, se surpreendeu com oca
ráter democrático das propostas do mi
nistro das Comunicações, Sérgio Motta: 
a concessão de licença para a montagem 
de rádios comunitárias e a regulamenta
ção das já em funcionamento. 

Muito chão foi percorrido desde que 
as primeiras rádios sem concessão sur
giram. Apreensões (ilegais) de equipa
mento, processos judiciais pendendo 
sobre as cabeças dos "radioamantes", 
formação de associações, encontros na
cionais e muita articulação foram ne
cessários até que o movimento de Rá
dios Livres chegasse ao ponto em que 
está hoje. 

"O Brasil é o único país da América 
do Sul que ainda não tem uma legisla
ção para rádios de baixa potência. Tal
vez por isso a proposta do Ministério 
das Comunicações seja tão abrangente, 
prevendo, inclusive, a regulamentação 
das TVs comunitárias. Mesmo os mili
tantes pelas rádios livres estão surpre
sos com a lei que o ministro Sérgio Mot
ta apresentou para discussão", afirma 
Sebastião Corrêa dos Santos, da Co
missão do E'NDC, presidente da Fede-
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ração Interestadual dos 
Trabalhadores em Empre
sas de Rádio e Televisão 
(Fitert), do Sindicato dos 
Radialistas do Rio e da As
sociação de Rádios Livres 
do Rio (AR Livre). 

Na avaliação de Tião Santos, isto se 
dá porque "a imagem que o governo 
quer construir de um país moderno e 
progressista não condiz com um mode
lo de comunicação social que exclui a 
maior parte da população e lhe nega o 
direito constitucional de voz". 

E a história confirma essa avalia
ção: até 1967, no Brasil, estados e mu
nicípios tinham autonomia para deci
dir sobre concessão de canais e legislar 
sobre os serviços de telecomunicações. 
Foi o Decreto-Lei nº 162, do regime mi
litar, que transferiu para a União a 
competência exclusiva para explorar 
(diretamente ou mediante concessão), 
os serviços de telecomunicações, tor
nando o governo federal um tutor todo
poderoso da radiodifusão. Investiu-se 
na sofisticação dos meios e serviços, en
quanto as leis e a liberação de subsídios 
eram definidos arbitrariamente, sem 
discussão com a sociedade. 

Salto limitado -A proposta do go
verno de Fernando Henrique Cardoso 
regulamenta apenas o funcionamento 
de rádios comunitárias com uma potên
cia de transmissão de 10 Watts, o sufi
ciente para abranger uma área de, no 
máximo, 12 quilômetros, se a topogr<;1-

fia do local for plana e a antena estiver 
bem instalada. Esta limitação de al
cance inviabilizaria a comunicação ra
diofônica em áreas rurais onde ·a con
centração populacional é baixa, como 
no Pantanal Matogrossense e no Baixo 
Amazonas. 

Estaria, portanto, atendendo ape
nas às necessidades de comunidades 
urbanas, como a do Complexo da Maré, 
onde funciona a Maré FM, no Rio de J a
neiro. 

Além do mais, esta proposta exclui 
as rádios livres, que levam ao ar pro
gramações variadas e desvinculadas 
da comunidade como um todo, atingin
do um segmento específico de público. 
Um exemplo de rádio livre muito popu
lar é a Rádio Tam Tam FM, que funcio
na na freqüência de 107,1 MHz, em 
Macaé, norte-fluminense. A emissora 
atinge audiência muito superior à das 
rádios comerciais do município nas 
poucas horas em que está no ar e tem 
ouvintes de várias categorias .sociais . 
Como a proposta do Ministério não pre
vê a regulamentação de emissoras 
como a Tam Tam, elas teriam que con
tinuar funcionando às escondidas. 

A contraproposta do FNDC ao Mi
nistério das Comunicações traz emen-
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das que prevêem a ampliação da potên
cia irradiada das rádios comunitárias 
para 50 Watts, o que atenderia às ne
cessidades destas rádios tanto nas 
grandes fidades quanto no interior. 
Outro p0nto é a regulamentação do 
funcionamento das rádios livres, que 
poderiam' operar com uma freqüência 
irradiada 1máxima de 5 Watts. Embora 
o setor do movimento que defende a au
tonomia irrestrita seja contra a "liber
dade vigiada" que decorreria da regula
mentação,' a posição geral é a de que a 
permissão para o funcionamento seria 
o fim dos sobressaltos e do temor da 
apreensão de equipamentos. 

Fim da repressão? -A primeira 
rádio livre de que se tem notícia no Bra
sil, após duas décadas de regime mili
tar, foi ao ar em 1985, em São Paulo. O 
transmissor era de fabricação caseira, 
feito por um estudante de eletrônica. 
Em São Paulo o movimento se desen
volveu mais e em 1987 já havia 20 
emissoras operando no estado. De 87 a 
89 surgiram rádios livres em Goiás, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Bra
sília. Para reunir todos estes "radio
amantes" foi realizado em 1989 o I En
contro Nacional de Rádios Livres na 
Escola de Comunicação e Artes da 
USP. 

No início, as rádios livres iam ao ar 
para praticar a desobediência civil. Os 
"radioamantes" eram estudantes e "cu
riosos" brincando de fazer rádio. A par
tir do II Encontro Nacional (1989, em 
Goiás), quando o processo eleitoral dei
xou claro o enorme poder dos grupos fa
miliares que controlam as telecomuni
cações no Brasil, a luta pela democra
tização da comunicação se fortaleceu. 

Em 1990 aconteceu o III Encontro 
Nacional, em Macaé. Em dezembro do 
mesmo ano foi ao ar, no recém-emanci
pado município de Queimados (RJ), a 
Rádio Novos Rumos. Vinculada ao Rá
dio Clube de Queimados, era gerida por 
um Conselho Comunitário e tudo o que 
veiculava tinha que passar antes pelo 
Conselho de Programação, formado por 
membros da comunidade. 

A rádio começou no quintal da casa 
de Tião Santos. Com o tempo, a comu
nidade começou a se interessar e a par
ticipar, até que o terreiro ficou pequeno 
e foram alugadas duas salas num pré
dio comercial. 

Outubro/ 1995 

"Tanto a população quanto as auto
ridades sabiam onde funcionava a rá
dio", afirma Tião Santos. "Não havia 
motivos para nos escondermos. A No
vos Rumos era registrada em cartório e 
tinha CGC e Inscrição Estadual. Todos 
os setores estavam representados na 
rádio, que cedia, inclusive, horários 
para representantes de todas as reli
giões." 

A emissora funcionou com sucesso 
até 15demaiode 1991. Neste dia, aten
dendo a uma denúncia de uma emisso
ra comercial, incomodada com a au
diência da Rádio Novos Rumos, o Den
tei entrou no estúdio e apreendeu o 
equipamento, levando preso o pessoal 

A "reforma agrária 
do ar" pode estar 
em andamento. 

Um país moderno 
não pode ter uma . -comunicaçao que 
negue a voz aos 
mais diversos 

setores 

que operava. "O curioso", conta Sebas
tião, "foi que o delegado que efetuou a 
prisão parabenizou a equipe pelo tra
balho desenvolvido e lamentou tirar a 
rádio do ar por não ter a concessão do 
canal. A comunidade foi privada de seu 
direito constitucional à liberdade de ex
pressão. Por que uma e·missora que 
contava com tanto apoio não podia con
tinuar no ar?" 

Com certeza foi esta lógica que le
vou o juiz Casem Mazzoun, da 4 ª Vara 
Criminal da Justiça Federal, em São 
Paulo, a absolver Valionel Tomaz Pi
gatti, um dos responsáveis pela Rádio 
Reversão FM, que funcionava na fre
qüência de 106,5, no bairro de Vila Ré, 
_São Paulo. O juiz ressaltou que a lei de 
1967, que determina a exclusiva auto-

ridade do Estado sobre as concessões 
de uso de canais de freqüência para ra
diodifusão, foi editada "no regime auto
ritário (. .. ) e visava cercear a manifes
tação do pensamento e a veiculação de 
qualquer forma de atividade cultural." 

O juiz Mazzoun concluiu que o uso 
"de aparelhos de telecomunicação de 
reduzida potência, destinados a ativi
dades culturais, ou no contexto de tais 
fins, não constitui atividade que afron
ta as normas vigentes, notadamente 
sob o aspecto criminal". A sentença fi
nal foi e é ainda hoje comemorada, não 
só por ter significado a volta da Rever
são FM, mas também por ter aberto j u
risprudência. 

Próximos passos - As negocia
ções com o governo estão caminhando. 
Mesmo os empresários do setor admi
tem a necessidade de regulamentação 
das emissoras ditas piratas, em virtude 
do grande número de rádios e do ritmo 
em que cresce o movimento, embora 
sua intenção seja a de que elas funcio
nem com a menor potência possível. O 
Ministério e a Comissão do FNDC che
garam a um consenso. Tão logo o minis
tro Sérgio Motta endosse a proposta, o 
documento será publicado em Diário 
Oficial. Deverá decorrer, então, um 
prazo de 30 dias para consulta pública, 
no qual qualquer pe13soa ou entidade 
poderá encaminhar emendas à propos
ta. Findo este prazo, a Comissão e o Mi
nistério se reunirão para sistematizar 
as emendas. Ao fim deste trabalho, o 
ministro Sérgio Motta encaminhará, 
então, a proposta, em forma de decreto
lei, ao presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Depois de assinado, será pu
blicado em Diário Oficial e passará a 
vigorar. E o Brasil terá, finalmente, o 
seu Decreto-Lei de Regulamentação 
das Rádios e TVs de Baixa Potência. 

O avanço das negociações é festeja
do não só pelas rádios livres e comurü
tárias, mas também pelas TVs de Rua 
que funcionam em vários estados, como 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Ge
rais, Goiás e Pernambuco. Estas TVs 
pretendem, com a regulamentação, 
passar a operar com transmissores e 
não apenas com exibições em telões ins
talados em praças, como fazem atual
mente. Do mesmo modo, as rádios de 
alto-falante também pretendem veicu
lar sua programação em FM, abando-
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EH] a História recente 
da América Lati
na, e praticamente 

em todo o Terceiro Mundo, 
as rádios livres estiveram 
presentes, com papéis de
cisivos , em vários movi
mentos populares", lem
bra Marcus Aurélio de 
Carvalho, da Associação 
Mundial de Rádios Comu
nitárias (Amare) . A guer
rilha cubana cresceu gra
ças a uma rádio livre. A 
Rádio Rebelde funcionou 
entre 1958 e 1959 noti
ciando a respeito dos cri
mes cometidos pelo go
verno Fulgêncio Baptis
ta, subre ações rebeldes e 
passando informações do 

Quartel-General em Plata 
para as diversas frentes de 
guerrilha. Em cada terri
tório tomado era instalado 
um transmissor, ligado ao 
Quartel-General . 

Este procedimento foi 
adotado também pelos 
Sandinistas da Nicará
gua e pelos guerrilheiros 
de El Salvador . Neste 
país, os cidadãos que se 
engajam são conhecidos 
como "correspondentes 
de guerra" e o governo 
produz interferências, 
veiculando falsos progra
mas rebeldes que vão ao 
ar graças a sofisticados 
equipamentos importa
dos dos Estados Unidos. 

Na Bolí-
via; rádios Na América Latina as rádios ajudam a fazer hi t6ria 
mineiras fo-
ram a grande experiência 
radioionica do povo. Liga
das a sindicatos, repre
sentavam a voz dos excluí
dos e faziam enorme suces
so. Em 1959, a Missão Obla
ta de Maria Imaculada em 
Siglo XX fundou a Rádio Pio 
XII, um misto de voz de 
Deus e voz do patrão. Entre
tanto, com o Massacre de 
San Juan, em junho de 
1967, quando mineiros fa
voráveis à guerrilha foram 
mortos por militares, a Pio 
XII mudou seu perfil. Como 
tinha proteção da lgrej a, po
dia criticar o governo. Em-

hora tenha sido fechada 
várias vezes, nunca foi 
destruída. 

Em 1980, com o golpe 
que pôs no governo o Gene
ral Garcia Meza, as rádios 
mineiras passaram a dialo
gar umas com as outras, 
transmitindo em cadeia na
cional. À Pio XII, à Rádio 
Nacional de Huanuni e à 
Radio Animas, que inicia
ram as transmissões em ca
deia, se juntaram muitas 
outras, cobrindo toda a Bo
lívia e se transformando na 
única fonte de informação 
confiável para a população. 

nando o sistema de audiência compul
sória em que operam. 

É, sem dúvida, um passo da maior 
importância que o governo brasileiro 
dá depois de posar durante anos, orgu
lhosamente, como um dos campeões 
mundiais da mídia eletrônica e, ao 
mesmo tempo, amargar a desconfortá
vel posição do país que tem uma das 
mais conservadoras legislações de ra
diodifusão do mundo. 

funcionam regularmente e têm condi
ções de serem legalizadas tão logo a lei 
passe a vigorar. São elas: Rádio Novos 
Rumos - FM 106, 7 - Queimados - RJ; 
Rádio Reversão-FM 106,9- São Paulo 
- SP; Rádio Comunidade de Nova Fri
burgo - FM 106,l_- Friburgo - RJ; Rá
dio Paulicéia - FM - Piracicaba - SP; 
RádioTam Tam - FM 107,1 - Macaé-

RJ; Rádio Pirinópolis - FM 96,5 - Piri
nópolis - GO; Rádio Maré- FM 105,9 
- Rio de Janeiro- RJ; Rádio Alternati
va - FM 103,9 - Baixio - CE; Rádio 
Shalon - FM 103,9 - Amontada - CE; 
Rádio Legal - FM 106,7 - Belo Hori
zonte - MG; Rádio Alternativa - FM -
Campus da UFMS - Campo Grande -
MS; Rádio Alternativa - FM- Campus 
da Umam - Manaus-AM; Rádio Popu
lar de União dos Palmares - FM -
União dos Palmares - AC; Associação 
das Rádios Comunitárias de Recife -
FM- Recife - PE; Rádio Novo Tempo 
-FM 99,7 - Barueri-SP; Rádio Alter
nativa -FM- Goiânia - GO. 

Para garantir as conquistas e defi
nir os próximos passos, enquanto cami
nham as negociações com o governo, o 
Movimento Nacional de Rádios Livres 
continua promovendo encontros regio
nais de radioamantes . A Associação de 
Rádios Livres do Estado de São Paulo 
(Arlesp) reuniu os radioamantes does
tado nos dias 3 e 4 de junho, na capital. 
Nos dias 30 de junho, 1° e 2 de julho, a 
AR Livre promoveu encontro em Ma
caé. E em novembro, nos dias 02, 03, 04 
e 05, a sede da ABI, no Rio de Janeiro, 
vai sediar o I Encontro Nacional de Ra
diodifusão Livre e Comunitária, com a 
participação prevista de 500 delegados. 

O Movimento Nacional de Rádios 
Livres já encaminhou ao Ministério 
das Comunicações uma lista de emisso
ras, entre comunitárias e livres, que 
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No país inteiro, 
muitas rádios 
estão prontas . . . 
para iniciar o 
processo de 
legalização, 

fazendo com que o 
espaço brasileiro 

se torne mais 
democrático 

Muitas outras no país inteiro estão 
prontas para dar entrada no processo 
de legalização. Enquanto isso, cursos 
de formação se multiplicam para a cria
ção e a ocupação legítima, e em breve, 
também legal, de ondas que se propa
gam não tão livremente quanto sonha
mos, mas com uma poderosa capacida
de de se afirmar no espaço - um bem 
público. Ou seja, somos nós, eleitores, 
que cedemos ao Poder Executivo o di
reito de gerenciar a distribuição dos ca
nais de transmissão existentes. É aso
ciedade, em última instância, o verda
deiro poder concedente. • 
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As aulas do professor García Márquez 
O colombiano Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura, sempre foi 
fascinado pelo cinema. Um de seus sonhos realizados é a Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baflos, para onde doou a própria quan
tia que recebeu do Nobel e da qual hoje é um dos principais apoiadores. 
A escola é um grande centro de discussão e de pesquisa em torno da arte cinema
tográfica, com alunos de várias partes do mundo, sobretudo dos países em desen
volvimento. 
Este livro é o resumo da gravação de uma das oficinas realizadas em San Antonio, 
chamada Como se ruenta um ruento, destinada a roteiristas e escritores de Hngua es
panhola e portuguesa e dirigida por Gabriel García Márquez. Nela se pode perceber o 
humor sui-generis e o estilo inconfundível do professor. E, sobretudo, tomamos contato 
com os dilemas que envolvem a difícil arte de narrar, seja em palavras escritas, seja em 
forma de imagem. 
O que fazer com a personagem? Como dar uma dimensão mais aprofundada ao vilão? 
Certas situações são abordadas mais eficientemente em tom de comédia ou de tragédia? E 
como achar o tom exato que separa um gênero do outro? 

~ 
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O professor parte do princípio de que escrever é uma arte solitária, mas que pode ser 
aprofundada coletivamente. Assim, os trabalhos são discutidos por todos e depois reescri
tos pelo autor do argumento. 
Também é importante que se diga que a proposta é buscar uma aliança (sutil, porém possível) 
entre a qualidade do roteiro e a sua absorção pelo público. Ou seja, os autores cujo desenvolvimento das históri;is é mostrado no livro 
buscam um formato comercial, que possa ser filmado e fazer sucesso. Ninguém quer produzir uma obra-prima hermética. E por isso o 
trabalho é redobrado. 
Um livro muito necessário para quem se interessa pela arte de narrar (em qualquer gênero ou formato) e muito apreciável por aqueles 
que, em algum momento, já se encantaram com a literatura de García Márquez. (Elias Fajardo) 

NOTAI 
O Xangô do Jô 
Como se já não bastasse o enorme 
sucesso na TV, "o gordo" mais 
famoso do Brasil, o humorista Jô 
Soares resolveu agora atacar no 
campo da literatura com o livro O 
Xangô de Baker Street. É um 
romance que mistura o imperador 
brasileiro Pedro II com Sherlock 
Holmes, atabaques de Xangô com 
Stradivarius. Ambientado no fim 
do século XIX, trata de um mistério 
que envolve o roubo das jóias que 
pertenciam a uma amante do 
imperador. 

Solidariedade no Haiti 
A frase "pense no Haiti, reze pelo Haiti", da 
música de Caetano Veloso e Gilberto Gil, é o 
título do livro de Guilherme Salgado Rocha. A 
obra relata a ação de irmã Santina (foto), da 
Congregação do Imaculado Coração de Maria 
e de dois franciscanos que no ano passado saí
ram do Haiti em um precário barco à vela com 
mais 66 refugiados haitianos. Na época, o Haiti 
era comandado pelo general Raoul Cedras, que 
tinha tomado o poder e expulsado o presiden
te Jean-Bertrand Aristide. De acordo com o jor
nalista Paulo Henrique Amorim, "essa atitude 
foi verdadeiramente bíblica e mostra que tam
bém hoje há santos e profetas". 
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Sebastião Cruz: o papel do 
empresariado 

A tese de doutorado do professor Sebastião Carlos Velasco e Cruz, 
abordando a economia política entre 1974 e 1977, transformou-se no 
livro Empresariado e Estado na transição brasileira, que retrata a distensão 
lenta e gradual do general Ernesto Geisel. Na obra, o professor do 
Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas evi
dencia a convergência entre esta proposta política e o modelo econô
mico proposto na época. 

Qual o objetivo do trabalho? 
SC - Investigar as relações entre o empresariado e a liberalização 

política. Embora nossa memória possa estar turvada pelos episódios 
dramáticos que se sucederam, o período de 1974 a 78 foi extrema
mente importante. 

A partir de 1974, final do governo Médici, foram tomadas medi
das que caracterizaram a transição. Aí houve urna alteração no .com
portamento do empresariado, que fora aliado do regime instaurado 
em f964 e começava a mostrar insatisfação. Os conflitos passaram a 
tornar ares de oposição através de acirrada campanha contra a 
estatização. 

Qual o caráter da sua análise? 
SC - É histórica, pois busco compreender os fatos e não produzir 

generalizações. Analiso a transição de regimes autoritários na Amé
rica Latina dos anos 70, mostrando as condições de emergência de ,,.,., 

Tons sobre Tom 

tais regimes. Parto da hipótese de que a opção liberalizante do 
empresariado precede o reconhecimento de que a economia brasilei
ra estava entrando em crise. 

Como entram os empresários neste processo político? 
se - O trabalho se organiza em torno das seguintes questões: 

corno o empresariado reage às primeiras manifustaçõ,es de 
liberalização; como se comporta em momentos-chave da transição; 
que posição assume diante da política econômica; e a partir de que 
momento começa a romper com seus interesses e passa a ensaiar um 
discurso sobre questões gerais, com pretensão à universalidade. 

Qual a reação dos empresários frente à estatização que caracteri
zou o período? 

se - As palavras do professor Eugênio Gudin ao receber o título 
de "Homem de Visão", em 1974, traduzem bem isto: "Vivemos em 
sistema capitalista. Mas o capitalismo brasileiro é mais controlado 
pelo Estado do que o de qualquer outro país, com exeção dos comu
nistas. Setores industriais, como os de energia elétrica, siderurgia, 
petróleo e grange parte dos minérios de ferro, que nos Estados Uni
dos estão nas mãos das empresas privadas, foram no Brasil absorvi
dos pelo Estado". Gudin, antigo gerente de empresas de capital in
glês no Brasil já em 1944, lutava contra a intervenção do Estado. Em 
1974 suas palavras ganharam ressonância. A batalha pela "economia 
de mercado" e pela "livre empresa" haveria de ser travada coletiva
mente. E o tema em menos de dois anos tomou as páginas dos jornais 
e agitou os meios empresariais, atormentando altos escalões gover
namentais. Esta temática será reeditada nos anos 80 em novos termos 
e novos alvos. E nos anos 90 ela consegue se firmar como projeto 
político. (Jessie Jane V. d.e Sousa) 

indústria, ciência e tecnologia da época. Estes \ 

Entre as diversas homenagens feitas ao cantor 
e compositor Tom Jobim, está o lançamento 
do livro Tons sobre Tom. A obra foi escrita pela 
jornalista Márcia Cezimbra, também colabo
radora das revistas cadernos do terceiro · 
mundo e Ecologia e Desenvolvimento, pela 
atriz Tessy Callado e pelo crítico de música 
Tárik de Souza. 

acontecimentos tiveram grande influência na r 
universalização da cultura cosmopolita da li 
vida moderna. A-publicação reúne 40 
vinhetas ilustrativas do processo fotográfico e 
40 reproduções de fotos. 
O imperador D. Pe.dro li era fotógrafo : 

Nave extraviada 
A escritora e professora capixaba Bernadette 
Lyra produziu um livro surpreendente. A nave 
extraviada trata do cinema de Júlio Bressane, um 
cineasta dito maldito, que cronologicamente 
apareceu depois do Cinema Novo. Mas a obra 
é muito mais que isso: ela montou um diálogo 
entre textos de Bressane e a sua própria análi
se. Segundo Bernadette, "o cinema é um qua
drado de luz rodeado pela sombra e penumbra 
da obsessão de cada teórico. Abismo em que se 
precipitam, de maneira implícita ou explícita, 
os conceitos". 

Memórias do século XIX 
A imagem é uma forma de reavivar a 
memória, assim como também o livro Poses e 
trejeitos: a fotografia e as exposições na era do 
espetáculo (1839/1889), de Maria Inez Turazzi. 
A autora traçou um panorama do século XIX 
com base em fotos que a sociedade brasileira 
produziu tanto para consumo interno do país 
como para tentar se projetar no exterior, 
relacionando a história da arte de fotografar 
com as das grandes exposições de arte, 
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BOLÍVIA 

Dívida pendente 
Dez anos após a imposição de um modelo 
neoliberal, que estabilizou a economia, as 
camadas mais pobres da população ainda 

estão à espera de alguma melhoria de vida 

Os benefícios do plano de ajuste ainda não chegaram aos bolsos dos bolivianos 

.Juan Carlos Rocha 

a modelo econômico neoliberal, 
instaurado por decreto na 
Bolívia para frear uma eco
nomia estatizada, caótica e 

inflacionária, está fazendo dez anos em 
meio à sensação generalizada de que 
ainda existe uma dívida social a ser 
paga. 

O programa de ajuste estrutural 
instaurado em agosto de 1985 pelo en
tão presidente Victor Paz Estenssoro 
deteve a inflação mais alta do mundo 
naquele momento, de 24.000% ao ano, 
e a reduziu a dez por cento. A partir daí, 
a iniciativa privada passou a dominar 
a economia boliviana. · 

Dez anos depois, o homem que 
pôs em· marcha este modelo, no Mi
nistério do Planejamento e Coorde
nação, Gonzalo Sánchez de Lozada, 
é presidente da Bolívia, graças em 
grande parte a seu papel no plano 
que devolveu ao país a confiança 

perdida pela comunidade e os organis
mos internacionais. 

Desmantelamento do Estado -
Os historiadores contemporâneos re
gistram o dia 29 de agosto de 1985 como 
uma das datas mais importantes deste 
século, depois do 9 de abril de 1952, 
quando ocorreu a revolução também 
encabeçada por Paz Estenssoro. 

Em 1985, a história obrigou Estens
soro - quatro vezes presidente da Bolí
via, hoje octogenário e afastado da po
lítica - a desfazer, literalmente, tudo 
que ele mesmo havia contribuído para 
construir em 1952, quando o Estado se 
transformou na entidade todo-podero
sa da economia nacional. 

"A Bolívia está morrendo." Com 
esta frase tão contundente, Paz Es
tenssoro resumiu em 1985 a gravidade 
do momento, quando teve que anunciar 
o temido decreto 21.060. 

Mas se o Estado começou a perder 
o papel principal em 1985, pior foi o 

destino da esquerda e do sindicalis
mo, que nunca mais voltaram a ter 
a força do passado, uma situação 
que não parece ter nenhuma chance 
de se reverter . 

Dez anos depois, se considera que o 
novo modelo era necessário, "salvou o 
país", freou a inflação ·e pôs ordem na 
economia, mas esqueceu os elevados 
custos sociais que ainda hoje são tão di
fíceis de corrigir. 

"O modelo se caracteriza por man
ter os níveis de pobreza muito elevados 
em um contexto de concentração de 
renda. Isso quer dizer que o programa 
de ajuste estrutural não resultou em 
eqüidade", disse Carlos Toranzo, do 
Instituto Latino-Americano de Pesqui
sas Sociais. 

Estômagos vazios - Embora a 
Bolívia ostente indicadores positivos, 
os acentuados níveis de pobreza com 
os quais convive tranqüilamente o 
modelo neoliberal revelam uma reali
dade muito dura. A Bolívia ocupa o 
113º lugar no mundo quanto ao índice 
de Desenvolvimento Humano, esta
belecido este ano pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvi
mento (Pnud). 

Na lista - onde se levam em conta 
fatores como expectativa de vida, nível 
educacional e acesso à saúde-a Bolívia 
está num dos últimos lugares do conti
nente americano, na frente apenas dos 
"lanterninhas", Honduras e Haiti. 

No âmbito político, ninguém que 
não pertença à esquerda radical ainda 
pensa em mudar o modelo neoliberal. 
Mas isso não significa ausência de crí
ticas. "Foram dez anos de moder
nização econômica e de consolidação da 
estabilidade macroeconômica, mas os 
benefícios ainda não chegaram aos es
tômagos e aos bolsos dos bolivianos", 
admitiu o chanceler Antonio Cárdenas. 

Na avaliação dos sindicalistas, os 
custos recaíram exclusivamente sobre 
suas costas e as dos setores mais empo
brecidos. Entre as conseqüências nega
tivas, apontam as demissões, redução 
dos salários e do poder aquisitivo, que
da do nível dos serviços de saúde e ed u
cação. "Nesse longo período, os princi
pais prejudicados foram os trabalhado
res e os setores de baixa renda", garan
te Carlos Camargo, ~irigente da Cen
tral Operária Boliviana (COB). • 
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Referendo mostra 
desejo de mudança 

O referendo 
convocado pelos 

zapatistas deixou 
claro não só o apoio 

com que conta a 
organização 

guerrilheira, como a 
insatisfação de 

,,grandes setores com 
o sistema político 

mexicano 
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Diego Cevallos 

R o dia 28 de agosto passado, 
m ais de um milhão de mexi
canos compareceram a oito 
mil locais de votação para 

responder a uma insólita convocação 
feita pelos guerrilheiros do Exército 
Zapatista de Libertação Nacional 
(EZLN), do estado de Chiapas. 

O grupo rebelde pediu que a popu
lação se pronunciasse sobre seis ques
tões, entre elas se a organização deve
ria se transformar em uma força políti
ca nova ou integrar-se a outras já exis
tentes. As outras cinco, em resumo, 
perguntavam se era necessária a união 
das forças oposicionistas e se o sistema 
político mexicano precisa de uma refor
ma política profunda. 

A maioria dos 1,2 milhão de votan
tes apoiou as reivindicações de justiça 
e democracia defendidas pelo EZLN e 
pediu ao grupo armado que se transfor
me em uma força política inde-

pendente. Além disso, prevaleceu a opi
nião de que é urgente criar uma ampla 
frente de oposição, com a sua participa
ção, e realizar reformas institucionais. 

O plebiscito, sem precedentes na 
história dos movimentos armados na 
América Latina, ocorreu sem maiores 
contratempos, exceto por algumas 
ameaças contra as pessoas que iam vo
tar. A maior parte dos que buscaram os 
pontos de votação mora na capital e nos 
estados do sul, e representam três por 
cento dos 55 milhões de mexicanos ca
dastrados a votar. A consulta confir
mou que o Exército Zapatista e o confli
to em Chiapas, no sul do país, conti
nuam sendo fatores importantes na po
lítica mexicana. 

Participação até via Internet -
Como era de se esperar, em Chiapas, 
onde o EZLN fez sua espetacular irrup
ção pública em 1° de janeiro de 1994, 
houve uma grande participação da po
pulação. Neste estado, votaram em as

sembléias ou por su
frágio direto mais de 
70 mil pessoas, entre 
indígenas, sacerdo
tes, comerciantes, es
tudantes e até políti
cos e fazendeiros que 
se opõem ao grupo ar
mado. Além disso, se 
realizou uma mar
cha de 10 mil campo
neses que cantavam 
palavras de ordem a 
favor do EZLN e do 
bispo Samuel Ruiz, 
mediador do diálogo 
entre o governo e o 
grupo armado. 

Diante das seis 
perguntas, 99, 7% 
coincidiram em que 
as principais reivin
dicações dos mexica
nos são moradia, tra
balho, alimentação, 
independência, de
mocracia e justiça. 



A proposta de unir "as diferentes 
forças democráticas em uma ampla 
frente de oposição" recebeu o respal
do de 92,2% dos votantes. A realiza
ção de "uma reforma política que ga
ranta a democracia" contou com o 
apoio de 95%. 

Quanto à pergunta sobre se a EZLN 
"deve converter-se em uma força políti
ca independente e nova, sem unir-se a 
outras organizações políticas", 57% 
responderam afirmativamente. 

A comunidade internacional tam
bém foi convidada para participar atra
vés da rede Internet. Os organizadores 
do processo de consulta revelaram que 
tinham recebido mais de 55 mil opi
niões de 28 países. Informações proce
dentes da Europa, Estados Unidos e 
Canadá indicam que simpatizantes do 
EZLN instalaram naquele domingo de 
agosto _pontos de votação em várias ci
dades, tanto para receber opiniões 
como para informar sobre a situação 
em Chiapas, onde apareceram desde 
atores de Hollywood até fabricantes de 
automóveis da Itália. · 
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Mas, além de deixar claro 
o apoio que desfruta o EZLN 
entre a população, os resulta
dos do referendo lançaram 
um desafio para os partidos 
de oposição e as diversas orga
nizações da sociedade civil 
que defendem mudanças polí
ticas no México. 

Para a Igreja católica, a 
consulta representou o desejo 
do cidadão por uma paz com 
justiça em Chiapas, enquanto 
que o governo considerou 
"respeitável" o pronuncia
mento de um setor da socieda
de. Os grupos que participa
ram do referendo procuram 
agora concretizar mecanis
mos para criar um movimento 
de libertação nacional, assi
nalou Rosario !barra, dirigen
te da Convenção Nacional De
mocrática (CND). 

Uma proposta demo
crática O EZLN propôs 
há um ano às principais 
impulsionadoras do refe
rendo , a CND e a Aliança 
Cívica (integr·ada por 
mais de 300 organizações 

não- governamentais), a criação de 
uma frente unitária para instaurar um 
novo governo no México. 

O líder do Exército Zapatista, o 
"subcomandante Marcos", tinha adver
tido em 25 de agosto que, se a consulta 
fracassasse, as forças democráticas se
riam derrotadas e o país correria o risco 
de rumar para o fascismo. O dirigente 
guerrilheiro, a quem o governo identi
fica como o engenheiro agrônomo Ra
fael Guillén, é um jovem carismático 
que fala vários idiomas, esbanja bom 
humor e possui sólidos conhecimentos 
de história e literatura. 

"As pessoas precisam entender que 
devem participar, porque, se não, to
dos sairemos perdendo", afirmou 
"Marcos" na ocasião, em sua primeira 
entrevista desde fevereiro passado. 
Ele acrescentou que o fascismo pode
ria se impor no México se não se tornar 
realidade "a proposta democrática" ex
posta no referendo. 

Avanços - O EZLN e o governo ti
nham concordado em fins de julho em 

realizar a próxima rodada de negocia
ções nos primeiros dias de setembro. 
No dia 11, ambas as partes deixaram 
de lado as habituais acusações, pela 
primeira vez em cinco meses, e concor
daram com uma agenda para chegar a 
um acordo de paz. 

Depois de sete dias de diálogo, os 
delegados do governo e dá guerrilha za
patista anunciaram que a partir deste 
mês de outubro começam a negociar as 
reivindicações que deram origem à re
belião armada em janeiro de 1994. 
Quatro pontos dominarão as discus
sões nos próximos meses: direitos indí
genas, democracia e justiça, bem-estar 
e desenvolvimento, e direitos da mu
lher em Chiapas. 

"Agradecemos a disposição dos de
legados, pois se conseguiu o primeiro 
acordo integral para avançar rumo à 
pacificação", disse o deputado Roberto 
Fuentes, membro da Comissão de Con
córdia e Pacificação do Congresso ( Con
copa). Embora tenham se adiado as ne
gociações sobre desarmamento e al
guns -pontos tenham ficado pendentes, 
o acordo significa um grande avanço, 
assinalou Fuentes. 

"Nos sentimos estimulados a 
continuar", declarou o repre
sentante do governo Marco Antonio 
Bernal, enquanto o "comandante 
Moisés" , porta-voz do EZLN, disse 
que a delegação guerrilheira "está 
satisfeita e pronta para continuar 
dialogando". Tanto Bernal como 
"Moisés" pediram cautela em rela
ção aos prazos e coincidiram em as
sinalar que este é apenas o início de 
uma longa negociação. 

Líderes de todos os setores políti
cos e porta-vozes da Igreja católica 
aplaudiram o pacto, àssinado em uma 
localidade rural de Chiapas, e mani
festaram sua esperança de que os pri
meiros acordos de paz sejam assina
dos até o final do ano. Agora, o confli
to em Chiapas passou a uma nova 
etapa, talvez mais difícil e longa que 
as anteriores, afirmou Sergio 
Aguayo, presidente da Academia de 
Direitos Humanos mexicana. 

Nas negociações, o EZLN quer tra
tar de temas da política nacional. Mas 
o governo diz que só concordaria em 
atender a ~ssa demanda se o grupo de
pusesse armas e se transformasse em 
força política legal. • 
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GUATEMALA 

Avanços 
e retrocessos 

Apesar do fim da guerra e do clima de 
maior liberdade, a população os ainda tem 

um longo caminho a percorrer para 
ver seus direitos respeitados 

Fabiana Frayssinet 

[li] mano e meio após a assinatu
ra do acordo que pôs fim a 33 
anos de guerra civil e faltan
do poucos meses para as pri

meiras eleições com a participação de 
todas as forças políticas do país, a Gua
temala está longe de ter alcançado a 
tão almejada paz com melhores condi
ções de vida para a população. 

Segundo um relatório da ONU, tan
to o governo como a guerrilha conti
nuam violando os acordos de paz no que 
se refere aos direitos humanos. Leonar
do Franco, diretor da Missão das Na
ções Unidas para a Fiscalização dos Di
reitos Humanos na Guatemala (Min
gua), assinalou que "ambos" aparecem 
como os "principais" violadores do acor
do assinado na cidade mexicana de 
Puebla, em março do ano passado. 

O diretor da missão da ONU afir
mou que muitos agentes do Estado con
tinuam tendo ativa participação em 
violações aos direitos humanos e que as 
autoridades são omissas em relação a 
estes fatos . Quanto à guerrilha, disse 
que cometeu ''violações aos direitos hu
manos e não respeitou o compromisso 
de não causar sofrimento à população 
civil". Como exemplo, citou a imposição 
de um "um imposto de guerra" aqs 
grandes fazendeiros : "Em troca, o's 
guerrilheiros não atentariam contra 
suas vidas e seus bens." 

"Observamos que houve avanços. O 
governo e a Unidade Revolucionária 
Nacional Guatemalteca (URNG) que
rem levar a sério os compromissos con
tidos no acordo global e dar passos em 
alguma direção", assinalou Leonardo 
Franco. Mas o relatório também assi
nalou que esses passos, "que devem ser 

A assinatura dos acordos de paz entre o governo e a guerrilha (foto) significou um 
grande avanço, mas ainda se registram violações dos direitos humanos 
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destacados", são insuficientes frente 
"ao grande desafio de uma situação es
trutural de muitos anos". 

O relatório da Mingua, que engloba 
a situação dos direitos humanos de 21 
de fevereiro até 21 de maio passados, 
faz menção a 570 denúncias de viola
ções dos acordos. A maior parte delas 
são violações ao direito à vida, à inte
gridade e segurança pessoais. 

O informe divulgado pela missão, 
instalada em novembro de 1994, res
salta que o governo deu passos positi
vos ao acabar com o recrutamento for
çado de soldados, recorrer ''moderada
mente" ao uso da força pública e "ga
rantir um amplo exercício da liberdade 
de expressão". 

'Cultura da intolerância' - No 
caso da URNG, a missão da ONU elo
gia o cumprimento do compromisso de 
suspender ações de destruição de tor-
res de energia elétrica. · 

No entanto, o documento destaca 
sua preocupação em relação a uma 
"cultura da intolerância" exemplifica
da nos "métodos de limpeza social" (ou 
seja, assassinato de delinqüentes) e na 
persistência de associações ilícitas e 
dos abusos cometidos por membros dos 
Comitês Voluntários de Defesa Civil e 
militares. 

Critica também o predomínio de 
uma clima de "impunidade", expresso 
em uma ''verdadeira negação da justi
ça". Nesse sentido, o diretor da missão 
da ONU destacou a necessidade de que 
o governo ponha em prática um "plano 
integral contra a impunidade". 

Embora esteja convencido de que o 
país caminha para uma maior vigência 
dos direitos humanos, Franco-assinala 
que "o processo é lento". 

A missão 1tem sido alvo constante 
de críticas por parte de alguns proprie
tários rurais por não se pronunciar so
bre as invasões de terras organizadas 
por camponeses "manipulados" pela 
URNG, segundo afirmam. 

Franco atribuiu essas acusações 
"um pouco ao desconhecimento" do pa
pel da missão e ao fato de que nem sem
pre esses setores apresentam denún
cias justificadas. Por outro lado, desta
cou que o direito à propriedade privada 
não figura entre os pontos de fiscaliza
ção estabelecidos no acordo global de 
direitos humanos. • 
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Onde seriá o próximo golpe?. 
Esta é a pergunta 
no ar depois da 
fracassada tentativa 
de derrubar o governo 
de São Tomé e 
Príncipe, que alertou 
para o perigo que 
correm as instituições 
democráticas nos 
países africanos aonde 
persiste a miséria 

RoseUmoren 

[O] fracassado golpe de estado 
ocorrido em agosto passado 
no pequeno arquipélago de 
São Tomé e Príncipe, na costa 

ocidental africana, revelou a falta de 
novas estratégias para dar segurança 
aos regimes democráticos africanos. 

O mesmo pode ser dito em rela
ção a Gâmbia, Nigéria, Quênia e 
Zâmbia, onde as instituições demo
cráticas enfrentam um obstáculo co
m um à maior parte do continente, 
na opinião do Departamento de Es
tado norte-americano: as dificulda
des econômicas que dominam 40 dos 
55 países do continente . 

Em um documento publicado antes 
do golpe em São Tomé e Príncipe, o Pen
tágono havia advertido que a perma
nente deterioração econômica do conti
nente poderia desencadear rupturas na 
estabilidade de alguns países. "Persiste 
o perigo de que a estagnação econômica 
e as lutas étnicas levem o Exército a in
tervir, em certos casos, na política na
cional", afirma o documento A estraté
gia de segurança dos Estados Unidos 
para a África subsaariana. 

Seguindo a receita do FMI - Os 
golpistas de São Tomé e Príncipe apon
taram a crescente pobreza como o prin-
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Em São Tomti e Príncipe, os militares justificam o golpe: 'A-miséria motivou nossa ação' 

cipal motivo da sua ação. "Queremos re
cuperar a dignidade do país e contribuir 
para a eliminação de seus persistentes 
problemas", disse na ocasião o tenente 
Manuel Quintas de Almeida, que che
fiou os jovens oficiais. 

O pequeno país, formado por duas 
ilhas - que juntas não chegam a 1.000 
km2 e cerca de 130 mil habitantes - de
pende em grande medida da ajuda ex
terna, devido, em parte, à queda do pre
ço dos seus produtos agrfcolas no mer
cado internacional. 

Como em outras nações africanas, 
nos últimos anos São Tomé e Príncipe 
também se viu obrigado a adotar os pro
gramas de ajuste econômico preconiza
dos pelo Fundo Monetário Internacio
nal e o Banco Mundial. A dívida externa 
pulou de 23,5 milhões de dólares em 
1980 para 254 milhões em fins de 1993. 
A renda per capita caiu para 350 dóla
res, depois de ter chegado a 4 70 dólares 
em 1975, ano em que o país obteve a in
dependência de Portugal. 

Na época, cerca de três mil colo
nos portugueses abandonaram São 
Tomé e Príncipe. Atualmente, o país 
enfrenta uma inflação anual de 40% 
e o desemprego atinge um terço da 
população. 

O golpe só poderia ter conduzido o 
país a uma maior pobreza, ao afastar 
os países e instituições que normal-

mente proporcionam ajuda à sua eco
nomia. Pelo menos um terço das fi
nanças de São Tomé e Príncipe de
pendem dos Estados Unidos. Logo 
depois do golpe, Washington anun
ciou que cortaria a assistência se o 
golpe vingasse. Porém, uma semana 
depois, os rebeldes terminaram de
volvendo pacificamente o poder ao 
presidente Miguel Trovoada. 

Descontentamento popular -
Depois do golpe em São Tomé e Prínci
pe, a pergunta que paira no ar é qual o 
país .africano que seguirá pelo mesmo 
caminho. Nem sequer nações como Ga
na e Quênia, cujas reformas econômi
cas são elogiadas em todo o mundo, es
tão imunes aos golpes de estado. Isso se 
deve ao fato de que as reformas são 
bem-vindas nos centros financeiros in
ternacionais, mas os povos desses paí
sés se empobrecem e crescem as tensões 
internas. 

Diante desse quadro, um acentuado 
número de cientistas sociais e especia
listas em ajuda para o desenvolvimento 
defendem que a democracia e a estabi
lidade política não passarão de um so
nho na África enquanto as reformas 
econômicas aplicadas durante as últi
mas duas décadas não começarem a be
neficiar os 600 milhões de habitantes do 
continente. • 



ÁFRICA AUSTRAL 

Para muitos negros, o fim dos regimes coloniais 
e do 'apartheid' na África do Sul não trouxe a 
esperada redução do abismo que os separa da 

rica minoria branca 

Lewis Machipisa 

[D epois de uma longa luta con
tra os regimes coloniais, hoje 
vários grupos negros discor
dam dos acordos de reconci

liação assinados pelos movimentos de 
libertação com as minorias brancas, 
embora os mesmos tenham levado a 
paz aos países da África Austral. 

Estes grupos argumentam que a 
reconciliação não fez outra coisa se
não consagrar os privilégios· 

Cidadãos de segunda classe 
opinião de Pereira resume o sentimento 
de muitos negros . "Os brancos ainda 
ganham melhores salários e mantêm a 
maioria dos privilégios que desfruta
vam no passado", assinalou Paulo Shig
wedha, estudante da Universidade da 
Namíbia, país que se tornou inde
pendente há cinco anos, após décadas 
de ocupação pela vizinha África do Sul. 

A minoria branca constitui 12% da 
população da África do Sul e apenas um 

das minorias brancas na Namí- ~~------
bia, África do Sul e Zimbábue, 
além de absolvê-las dos abusos 
cometidos contra seus compa
triotas negros. 

Os movimentos de libertação 
da Namíbia e Zimbábue trava
ram sangrentas lutas para tirar 
do poder os governos brancos, e 
depois surpreenderam seus se-. 
guidores ao assinar a paz com os 
antigos inimigos . Na África do 
Sul ocorreu uma situação pareci
da após o fim do apartheid. 

Embora muitos estejam con
vencidos de que a política de re
conciliação é essencial para uma 
paz duradoura e o desenvolvi
mento, outros a vêem como uma 
negação do objetivo da luta de li
bertação, já que obriga os gover
nos a respeitar o status qub. 

• 

por cento na Namíbia e Zimbábue, em
bora nos três países elas controlem a 
produção agrícola, a indústria e o co
mércio. "Quem se beneficia então da 
política de reconciliação?", pergunta 
Paulo. 

A maior parte da população negra 
vive em moradias precárias e a vários 
quilômetros de qualquer perspectiva de 
trabalho. E criticam que, como cida
dãos, até hoje não recebem o mesmo 
tratamento da minoria branca. "Os cor
tes de água que afetam alguns bairros 
negros durante semanas não teriam si
do tolerados mais de um dia nos bairros 
brancos", assinalou o jornalista sul
africanoJohn Qwelane. Isso se deve, na 
sua opinião, ao fato de que os negros 
"ainda são considerados cidadãos de se
gunda classe em sua própria terra". 

Riqueza em mãos de pou
cos - A África do Sul continua 
sendo um dos países mais desi
guais do mundo, já que os negros 
recebem menos de 30% da renda 
total, embora constituam 75% da 
população. A renda per capita 
entre os brancos é, em média, 12 
vezes maior que a dos negros, 
cinco vezes maior que a dos mes
tiços e 2,5 vezes maior que a dos 
indianos, de acordo com um estu
do do Conselho de Pesquisas elll 
Ciências Humanas. 

No Zimbábue, a difícil situação 
criada pelo plano de ajuste estrutu
ral aumentou o ressentimento dos 
negros. "Os brancos continuam do
minando a economia. As multina
cionais fazem contratos com as 
empresas deles e, na hora de dar 
um emprego, os brancos não-qua
lificados têm preferência sobre os 
negros com maior preparo", disse 
um bancário em Harare, a capital 
do Zimbábue. 

Raul Pereira, diretor de as
suntos públicos e políticos do 
Instituto de Relações Inter-Ra- · 
ciais da África do Sul, é um dos 
que se opõem à impunidade. 
"Não acho que ninguém deve 
perdoar e esquecer o passado. Os 
que violaram os direitos huma
nos em nossos países, sejam 
brancos ou negros, devem ser 
julgados, como aconteceu com os 
nazistas na Segunda Guerra." 

A persistência da pobreza gera revolta entre os negros 

"O que vemos na África do 
Sul é que os brancos termina
ram aceitando a perda do poder 
político e o conceito de democra
cia", analisa Raul Pereira. "Mas 
o preconceito racial continua im
perando. Afinal, um ano não é 
suficiente para mudar essa men
talidade", acrescentou. • 
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Zulus, 
umabomba 
detempo 

ÁFRICA DO SUL 

O governo de Nelson Mandela não 
consegue solucionar o conflito em 
torno da maior autonomia 
reivindicada pelos zulus, o que faz 
temer a explosão de novas ondas de 
violência 

Buthe/ezi: hábil manipulação das reivindicações dos zulus 

Gumisai Mutume 

[D] s tradicionais chefes zulus da 
África do Sul têm ficado no 
meio de um fogo cruzado en
tre o Governo de Unidade Na

cional (GNU), presidido por Nelson 
Mandela, e o da província de Kwazu
lu/N atal. A causa da última polêmica 
gira em torno de quem pagará-e portan
to controlará - os chefes dessas comuni
dades tradicionais. No momento, esta é a 
questão que está provocando um novo 
confronto entre o Congresso Africano 
(CNA), que é maioria no GNU, eo Partido 
Inkhata da Liberdade, dominante na 
província de Kwazulu/Natal. 

O assunto voltou à tona durante a 
celebração de um imbizo (assembléia 
da nação zulu), que reuniu em agosto 
passado os líderes tradicionais e outros 
representantes zulus num estádio de 
futebol na cidade de Durban. A multi
dão de 40 mil pessoas que compareceu 
ao ato proclamou a sua fidelidade a um 
"pacto sagrado", que se propõe a unifi
car a nação zulu e promover a autono
mia da mais conflitiva das nove provín
cias sul-africanas. 

Briga pelo poder - A raiz do con
flito está na resistência do Executivo 
provincial, dominado pelo partido In
khata, em ser controlado pelo governo 
central, onde o CNA tem maioria abso
luta. Em plena discussão para a reda
ção da Constituição definitiva que en-
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trará em vigor a partir de 1999, o In
khata defende um regime de tipo fede
ral, ao que se opõe o CNA, partidário de 
um sistema unitário. 

O CNA controla 63% da Assem
bléia Nacional, seguido do Partido 
Nacional (dominado pelos brancos e 
que governou o país durante décadas) 
com 20% e do Inkhata, com 10%. Em 
compensação, na Assembléia da pro
víncia de Kwazulu/Natal, o Inkhata 
detém 51 % das cadeiras, o CNA, 32% 
e o PN, 11%. 

No início do ano, a violência voltou a 
eclodir na província, quando o GNU não 
cumpriu a promessa de convocar a media
ção internacional para resolver os temas 
relacionados à autonomia, incluindo o es
tatuto do rei zulu e dos chefes tradicionais. 

O Inkhata havia condicionado sua 
participação nas eleições do ano passa
do a uma posterior mediação interna
cional sobre o pacto constitucional e 
tanto o CNA quanto o Partido Nacional 
tinham concordado com esta exigência. 

Os zul us representam 22% dos 40 
milhões de habitantes da África do Sul 
e cerca de 75% deles vivem em Kwazu
lu/N a tal, a única província que é gover
nada pelo Inkhata. 

Grande parte do apoio que recebe o 
líder do Inkhata, Mangosuthu Buthele
zi, provém dos amakhosi (chefes tradi
cionais), os quais mantêm um firme 
controle da população rural. Apesar de 
ocupar o cargo de ministro do Interior 
no GNU, ele não perde oportunidade de 

fazer críticas quando o tema é autono
mia. "O governo central parece querer 
uma nação zulu impotente ... querem 
castrar nosso reino, reduzindo-o a um 
centro administrativo sem poder políti
co", afirmou Buthelezi no imbizo. 

O salário dos chefes - O GNU 
aprovou recentemente uma lei que deter
mina a remuneração dos chefes tradicio
nais sob um sistema moderno de governo 
local, que tem sido objeto de numerosas 
críticas por parte dos amakhosi. 

Em virtude desta lei, os chefes tra
dicionais serão pagos pelo Tesouro Na
cional em vez de receber sua remunera
ção dos fundos provinciais. Mas esta de
cisão é encarada como uma tentativa de 
reduzir a influência política do Inkhata 
entre os amakhosi. 

O GNU considera que, ao livrar os 
amakhosi das garras de Buthelezi, po
derá levar adiante programas de de
senvolvimento que atualmente estão 
parados por causa do conflito políti
co.Mas os chefes tradicionais temem 
que o governo do CNA possa abolir 
suas prerrogativas, como vem adver
tindo o Inkhata. 

O governo provincial, em resposta 
ao GNU, pretende aprovar uma norma 
que impeça os amakhosi de receber sa
lários do Estado. 

Buthelezi, que preside a Câmara 
dos Líderes Tradicionais de Kwazulu, 
declarou que a "luta apenas acaba de 
começar". • 
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Pavel Felgenhauer* 

[D 
ma provável retomada do 
conflito armado na república 
separatista da Chechênia só 
faria agravar a crise reinante 

nas Forças Armadas da Rússia. O 
Exército está carente de recursos eco
nômicos e humanos, e portanto está 
sem condições de combate. Além disso, 
nos últimos anos está passando por 
uma grave crise. 

Os oficiais e generais entre 35 e 45 
anos de idade, que formam a espinha dor
sal das Forças Armadas, se integraram a 
elas há 15 ou 20 anos, quando o Exército 
russo era considerado o melhor e o mais 
poderoso do mundo. Atualmente, no en
tanto, os membros do Exército têm pou
cas razões para se orgulhar. Depois de sua 
derrota no Afeganistão, as Forças Arma
das da Rússia se enfraqueceram muito, 
enquanto as do Ocidente realizavam sig
nificativos avanços tecnológicos. 

Mas este era um fato que as autori
dades do Exército não estavam dispos
tas a admitir. Em 1992, quando os re
beldes afegãos já haviam tomado Ka-

Exército em crise 
O confiito na Chechênia contribui para 

desprestigiar ainda mais as Forças 
Armadas e faz temer a explosão de uma 

crise que vem se delineando desde 
a guerra no Afeganistão 

bul, a capital, dois altos funcionários do 
estado-maior se enfureceram quando 
afirmei que a Rússia havia perdido a 
guerra. "Não fomos derrotados. Deixa
mos o Afeganistão com a cabeça ergui
da. Estamos prontos para lutar contra 
qualquer inimigo, sempre que for ne
cessário", disseram. 

Agora, diante do grande número 
de baixas produzidas durante o com
bate contra os rebeldes chechenos em 
Grozny, os militares russos têm pou
cas desculpas para justificar seus 
sangrentos erros. 

Chuva de críticas - O Exército re
cebe críticas de todos os lados. A im
prensa reprova sua crueldade para com 
os civis, enquanto membros do governo 
acusam os generais de indecisão e de 
cometerem erros que prolongaram a 
guerra na Chechênia e produziram 
grande número de baixas. Antes deste 
conflito, o Exército já era uma institui
ção enfraquecida e desprestigiada, mas 
agora a situação é muito pior. 

Os soldados que voltam da Chechê
nia para seus quartéis enfrentam os 

mesmos problemas que deixaram ao 
partir: soldos baixos, alojamentos em 
precárias condições e p@Úcas perspecti
vas de fazer carreira, devido às restri
ções orçamentárias da Defesa. 

Como se isso não bastasse, os meios 
de comunicação e alguns deputados os 
acusam de homicidas, intrusos e crimi
nosos de gµerra . Mas esta campanha an
timilitar -não faz mais do que enfurecer 
soldados e oficiais, muitos dos quais acu
sam os meios de comunicação de traição, 
e inclusive de ter sido subornados. 

Obviamente, só uma parte do Exérci
to russo combate na Chechênia, mas fo
ram enviadas unidades de quase todos os 
distritos militares do país, de Vladivos
tok a Kaliningrado. E os soldados que 
permanecem em suas bases acreditam 
mais nas versões dos veteranos da Che
chênia que nas da imprensa ou dos de
fensores dos direitos humanos. 

Aparentemente, o Exército acabou 
perdendo a confiança de grande parte 
da classe política. Atualmente, apenas 
o Partido Liberal Democrata, de Vladi
mir Zhirinovsky, apóia as Forças Ar
madas. Depois da guerra da Chechê
nia, o mais provável é que o Exército, 
isolado e desmoralizado, estreite ainda 
mais seus vínculos com os políticos ul
tranacionalistas. 

Politização do Exército -Na rea
lidade, o problema mais grave no âmbi
to militar não é o conflito da Chechênia, 
mas a crise interna do Exército, que 
possui mais oficiais e soldados profis
sionais que toda a população chechena, 
e está muito mais bem armado que os 
rebeldes. Esta crise constitui uma 
ameaça muito mais séria à ordem cons
titucional e à sociedade civil da Rússia 
que uma guerra no Cáucaso. Por isso, 
deve-se fazer imediatamente uma re
forma nas Forças Armadas antes que 



os quartéis se transformem em focos de 
desordem e insubordinação. 

Nenhuma autoridade do Kremlin,. 
da Duma (Câmara baixa do Parlamen
to) ou do Ministério da Defesa nega que 
as reformas sejam necessárias. Todos 
concordam que a Rússia deve ter um 
Exército mais profissional, com melhor 
mobilidade e mais bem armado, mas 
até o momento a luta pelas reformas 
não passou de intrigas políticas. 

E óbvio que o Exército russo está 
precisando da direção política de novas 
autoridades civis eleitas legitimamen
te. No entanto, os políticos agora senta
dos no Parlamento e no governo estão 
mais preocupados com a campanha 
para as eleições parlamentares que 
acontecerão em fins deste ano e de olho 
na escolha do presidente, que será rea
lizada em meados de 1996. As Forças 

Armadas, portanto, co
meçaram a se politizar 
por sua própria conta. 

Guerra na 
Chechênia 

(foto): vitória 
não aplacou 
crfticas ao 
Exército 

A organização políti
co-mi 

~litar 
ais 

EUROPA 

RÚSSIA 

Mendigos em Moscou: a crise econômica atinge quase todas as camadas da população 

conhecida em Moscou durante os últi
mos três anos é a União de Oficiais, que 
foi fundada pelo tenente-coronel Sta
nislav Terekhov em dezembro de 1991. 
Até o momento, a União tem se manti
do à margem da política russa. Embora 
muitos oficiais e generais da ativa sem 
dúvida simpatizem com a tendência 
nacionalista e pró-comunista da União, 
só oficiais reformados ou prestes a se 

reformar têm participado ati
vamente do grupo. 

Durante a crise de setem
bro e outubro de 1993, quando 
Yeltsin atacou energicamente 
o Parlamento, a União de Ofi
ciais tratou de atrair pelo me
nos uma unidade do Exército. 
Desde então, e até o começo do 
conflito na Chechênia, em de-
zembro de 1994, só o general 
Alexander Lebed, chefe da 
unidade 14 em Trans-Dnies
tria, expressou abertamente a 
frustração do Exército. 

O desgaste de Yeltsin -
Com a guerra da Chechênia, 
a situação começou a mudar 
rapidamente. O general Bo
ris Gromov, que participou 
das primeiras eleições presi
denciais da Rússia, em junho 

de 1991, e depois se retirou da política, 
voltou à cena. Outros generais ante
riormente apolíticos, como Eduard Vo
robyov, também fizeram pronuncia
mentos públicos. Este último foi desti
tuído por insubordinação, mas Gro
mov, cujas críticas ao presidente Yelt
sin foram muito mais duras, foi desig-

nadovice-ministro de Assuntos Exte
riores. 

Tais fatos demonstraram a fraqueza 
de Yeltsin e estimularam outros a agi
rem da mesma forma. Os militares não 
temem o presidente nem as autoridades 
civis em geral, já que seu orçamento, que 
cobre apenas o pagamento dos salários, 
não permite mais restrições. 

Por exemplo, o general Yevgeny 
Podkolzin, comandante-em-chefe dos 
pára-quedistas, não recebeu nenhuma 
repreensão depois de culpar aberta
mente os líderes políticos, em fevereiro, 
de erros "estratégicos" que provocaram 
um grande número de baixas em Groz
ny. Podkolzin chegou, inclusive, a criti
car indiretamente Yeltsin por não ir 
pessoalmente até à zona de guerra 
para levantar o moral do Exército, 
como fez o então presidente dos Esta
dos Unidos, George Bush, durante a 
guerra do Golfo, em 1991. 

Enfim, a autoridade de Yeltsin so
bre o Exército está agora mais debilita
da que nunca. É por essa razão que um 
congresso organizado em Moscou, em 
fevereiro deste ano, pela União de Ofi
ciais, atraiu muito mais a atenção das 
insatisfeitas Forças Armadas que o 
congresso de 1993. 

Podkolzin me informou que enviou 
observadores ao tal congresso, e .estou 
certo de que outras autoridades militares 
de alta patente também o fizeram. Ob
viamente, os militares estão procurando 
um foro para impulsionar seu objetivos 
sociais e políticos, e isso dará à União de 
Oficiais um grande apoio. • 

• Pavel Felgenhaur é edttor de assuntos de defesa e seguran
ça nacional do jornal russo Segodnya 



Danilo Trelles* 

[D retumbante fracasso dos so
cialistas ~as últimas eleições 
mumc1pa1s e na maiona das 
Comunidades Autônomas 

merece uma reflexão que transcenda a 
análise dos próprios resultados. 

Não é segredo para .ninguém que 
o governo socialista espanhol vem 
adotando, desde que assumiu o poder 
em 1982 até agora, uma política mais 
próxima à dos neoliberais que aos 
postulados que ideologicamente de
via defender e na base dos quais con
seguiu a vitória. 

No terreno econômico, tem 
apoiado os princípios do Fundo Mo
netário Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial (Bird), aplicando 
uma política de ajustes dirigida, 
fundamentalmente, ao congelamen-

Crônica de uma 
derrota anunciada 

to de salários, à liberação dos contratos 
de trabalho, à abertura do país aos in
vestidores estrangeiros. 

As imposições da União Euro
péia- A entrada da Espanha na União 
Européia (UE) se deu mediante uma 
série de concessões pelas quais se acei
tava o desmantelamento de indústrias 
fundamentais, como a naval, a de aço e 
a de carvão, que tinham sido-até então 
os pilares econômicos do país. 

É verdade que essas indústrias pas
savam por um momento delicado, devi
do em alguns casos à recessão mundial, 
e em outros às mudanças que se produ
ziam no campo da energia, no qual o 
país se voltava para o desenvolvimento 
das centrais nucleares. Porém, o absur
do é que essas medidas foram tomadas 
sem que existisse um plano de reéon
versão devidamente elaborado que per-

mitisse absorver a mão-de-obra que fi
cou desempregada. 

País essencialmente agrícola, que 
aproveitava de maneira vantajosa as pos
sibilidades do clima, a Espanha viu como 
a própria União Européia lhe obrigou a eli
minar milhares de hectares de plantações 
de oliveira, com o pretexto de regular a pro
dução dentro da Europa. 

No mesmo período, a UE impôs à 
Espanha o sacrifício de 400 mil vacas, 
quando a produção nacional de leite 
nem sequer cobria a demanda do con
sumo interno. Hoje, o país tem que im
portar cerca de dois milhões de tonela
das de leite ao ano. 

A criação de ovelhas e cabras teve um 
destino parecido. Bruxelas (sede da 
União Européia) limitou a cota espanho
la a 20 milhões de cabeças, o que significa 
uma redução do rebanho ovino e caprino 
em mais de 25% de suas necessidades. 



A última imposição da União Euro
péia afetará a produção de vinhos, já 
que obriga a Espanha a destruir 250 
mil hectares de videiras, que se somam 
aos 200 mil hectares que desaparece
ram desde 1989. O objetivo é claro: a 
Espanha tem que reduzir em cerca de 
20% a sua produção de vinhos . 

O outro problema pendente, e sem 
perspectivas de solução, é o da pesca. A 
Espanha tem que importar mais de 800 
mil toneladas de pescado por ano para 
satisfazer a demanda interna, que está 
em torno de 2 milhões de toneladas. 

Sabe-se que, desde a época do gene
ral Franco, a frota espanhola está su
perdimensionada. Mas, enquanto qua
se todos os países do mundo tentavam 
resgatar seus direitos ao mar territo
rial, impondo-se finalmente a limita
ção da pesca nas 200 milhas, o governo 
espanhol conseguiu burlar as leis pes
queiras . Mas, agora, a Espanha não 
tem outra alternativa anão sercumpri
las ou enfrentar as conseqüências, 
como acaba de ocorrer no corú1ito com 
o Canadá ou pode vir a acontecer com 
o Marrocos, se não se conseguir um 
novo acordo com o governo de Rabat. 

Desemprego e sindicatos amor
daçados - Naturalmente, o resultado 
dessa política tem sido a constante que
da no nível de empregos, que já deixa 
24% dos espanhóis sem trabalho. Esta 
situação tem sido fonte de permanen
tes conflitos desde o começo do governo 
socialista. 

Felipe González não soube - ou não 
quis ver - que, no quadro macroeconô
mico do cenário mundial, as grandes 
potências industriais não reservavam 
à Espanha o papel de um sócio privile
giado, lutando em pé de igualdade para 
crescer, mas, simplesmente, o papel de 
ouvinte comportado a quem se aplicam 
as mesmas regras que o Fundo Mone
tário Internacional adota nas áreas 
menos favorecidas do mundo. 

O único atrativo que, durante al
gum tempo, seduziu alguns espanhóis 
foram os fundos que recebem da UE, 
supostamente generosos se forem me
didos pelas cifras que representam, 
mas que não durarão eternamente se 
os mesmos continuarem sendo aplica
dos, como até agora, na melhoria da in
fra-estrutura dos setores de comunica
ções e serviços. 
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A queda da peseta, que foi desvalo
rizada cerca de 30% em relação ao mar
co desde 1989, é o maior reflexo do fra
casso da política econômica do governo. 

Há quatro anos, a Espanha cum
pria duas das quatro condições do Tra
tado de Maastricht (que deu origem à 
UE) para chegar à moeda única em 
1997. Hoje, não satisfaz a nenhuma. O 
calendário do Tratado voou pelos ares 
e tudo indica que se caminha para uma 
Europa na qual a Espanha não estará 
certamente nos lugares preferenciais. 

Corrupção e escândalos finan
ceiros - Talvez como contraponto da 
política de austeridade que tentou apli
car às forças sindicais em suas disputas 
com os patrões e empresários, Felipe 
González, no seus dois mandatos, dei
xou o caminho livre à especulação fi
nanceira através dos bancos. 

Se, por um lado, o incentivo ao 
investimento se deu mediante um 
regime de privilégios outorgados 
às multinacionais, por outro, a po
lítica bancária desempenhou um 
papel nefasto na economia do país. 
Através desta, se desenvolveram 
as especulações imobiliárias mani
pulando os preços da terra e imó
veis, a tal ponto que hoje poucos ci
dadãos espanhóis, com salário mé
dio, podem comprar uma casa para 
sua família . 

Em um país onde as eleições são 
realizadas à base de fantásticas somas 
de dinheiro, os bancos terminaram se 
apoderando do controle dos partidos 
políticos, tanto dos socialistas quanto 
os da direita, o que facilitou este quadro 
de corrupção que impera agora no pa
norama social da Espanhá. 

Os escândalos têm acontecido su
cessivamente. Após as denúncias so
bre financiamento irregular dos par
tidos políticos que se arrastaram du
rante vários anos - sem dúvida, por
que os socialistas e a direita estavam 
igualmente envolvidos-, surgiu a de
núncia sobre as atividades ilegais dos 
Grupos Antiterroristas de Libertação 
(GAL), forças par amilitares criadas 
pelo próprio Estado para combater o 
grupo separatista basco ETA, escân
dalo no qual aparecem implicados fi
guras do primeiro escalão do governo 
de Felipe González. 

Acrescente-se a isso a espetacular 
fuga por todo o mundo do próprio chefe 
de Polícia, Luis Roldán, que havia feito 
uma verdadeira "festa" com os fundos 
reservados do Estado, aplicando em es
peculações bancárias, imobiliárias e 
até eróticas, tendo em vista algumas 
excitantes fotografias que foram publi
cadas em revistas "especializadas" ... 
De fato, não paira nenhuma dúvida de 
que Roldán era homem de confiança do 
presidente, já que inclusive havia sido 

A Justiça está investigando denúncias de que o governo teria criado grupos 
paramilitares para reprimir a ação terrorista da organização basca ETA (foto) 
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dos, mas não sus
peitavam que 
acontecia o mes
mo com todos os 
políticos-inclusi
ve do P artido So
cialista - suscetí
veis de possíveis 
"desvios" com re
lação às posições 
oficiais . Até o 
próprio rei esta
v a controlado e 
sua s conversas 
eram registradas 
e arquivadas não 
se sabe com que 
objetivo. 

Perda de 

O governo tem enfrentado diversos protestos de agricultores 
descontentes com a queda no preço de seus produtos 

eleitores - Não é 
segredo para nin
guém que esta ex
tensa lista de es
cândalos foi a 
causa principal 
do longo e penoso 
desgaste do parti
do do governo . A 
direi ta os vinha 
utilizando de ma
neira prudente, já 
que corriam o ris
co de verem- se 
envolvidos em es
cândalos pareci

cotado para ocupar, nada mais nada 
menos, que o Ministério do Interior! 

Antes deste episódio, o presidente 
do Banco da Espanha - outro homem 
de confiança do presidente González -
havia sido pego em flagrante, fazendo 
especulações cambiais e de outro cará
ter, em seu próprio benefício e no de 
muitos amigos integrantes do high so
ciety, usando a informação privilegiada 
de que dispunha. 

Sem pretender fazer um relato com
pleto de todos os escândalos registra
dos até agora, pois daria para escrever 
vários livros, devemos nos referir por 
último ao das escutas telefônicas ile
gais realizadas pelo Centro Superior de 
Informações da Defesa (Cesid), um or
ganismo supostamente de espionagem, 
que havia estendido suas atividades a 
outros campos. 

Os jornalistas sabiam, naturalmen
te, que os telefones estavam grampea-

dos, embora de menor gravidade, nos 
governos de algumas prefeituras e Co
munidades Autônomas que estavam 
sob seu poder. Paralelamente à revela
ção destes escândalos, os socialistas so
frem uma constante perda de eleitores, 
desde que chegaram ao poder em 1982. 

A culpa pela má condução dos as
suntos do governo caiu, primeiro, em 
personagens secundários até chegar 
aos próprios ministros e secretários de 
Estado. Dois vice-presidentes do gover
no foram obrigados a renunciar a seus 
cargos ao verem-se envolvidos em es
cândalos que beiravam a delitos co
muns. Essas renúncias, forçadas pelas 
circunstâncias, não tinham outro sen
tido senão o de tratar de eximir deres
ponsabilidade o próprio presidente, 
atingido pela enxurrada de escândalos. 

Os membros do governante Partido 
Socialista Operário Espanhol (PSOE) 
assistiam impotentes ao agravamento 

da situação e, muitas vezes, tiveram 
que se inteirar dos acontecimentos pela 
imprensa, já que Felipe González não 
os consulta quando toma suas decisões. 

O processo chegou agora ao seu fim. 
As últimas eleições -para o Parlamen
to europeu e, mais recentemente, para 
prefeituras e alguns governos das Co
munidades Autônomas - foram venci
das por ampla margem pelo Partido Po
pular. Paradoxalmente, no entanto, se
ria um equívoco falar de triunfos eleito
r ais da direita,já que os socialistas vêm 
perdendo terreno praticamente desde 
que assumiram o poder. 

Submissão no plano internacio
nal - O quadro de deterioração política 
se completaria com a imagem que o go
verno de Felipe González foi criando 
para a Espanha no campo internacio
nal. Começou com a entrada na Otan, 
ingresso que havia rejeitado no início 
com o confuso postulado "Otan, de en
trada não" e que terminou com uma la
mentável submissão que ultrapassou, 
inclusive, os compromissos da Aliança 
Atlântica. A Espanha, por decisão de seu 
governo, foi cúmplice dos bombardeios à 
Líbia perpetrados pelos norte-america
nos e depois colocou o país à disposição 
das forças militares que invadiram o Ira
que durante a Guerra do Golfo. 

Em relação à América Latina, ao 
mesmo tempo em que defendiam a de
mocratização dos países submetidos adi
tad uras militares, lhes ofereciam gene
rosas condições para vender-lhes armas 
como créditos F AD (Fundos de Ajuda ao 
Desenvolvimento), armas que serviram 
- como é notório - para estimular a per
seguição contra as forças democráticas. 
Obviamente uma conduta semelhante 
não serviu para prestigiar a Espanha no 
panorama internacional. 

À vista do que expusemos, a conclu
são é simples: a ideologia socialista não 
teve nenhuma relação com este longo 
processo de corrupção e de escândalos em 
que embarcou o presidente Felipe Gon
zález. Ao abrir mão de princípios, em be
nefício de uma conduta qualificada como 
"pragmática", não podia ter outro destino 
diferente do que teve. O essencial, por
tanto, deste processo, não é que os socia
listas tenham perdido as eleições, mas 
que se tenha perdido a vergonha. • 

• Jornalista urugua1, radicado na Espanha, com longa traje
tória em meios de comunicação da Arrénca Latina e Europa 
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David contra Golias 
Ocupada pela Indonésia há 20 anos, a ex-colônia portuguesa 

de Timor Leste vai ganhando o apoio da 
comunidade internacional à sua luta pela independência 

Claudia Guimarães 

[T]
imor é uma pequena ilha si
tuada no longínquo Sudeste 

· Asiático. Embora seja rica em 
petróleo, não desfruta da 

fama do vizinho sultanato de Brunei. 
Suas praias também não estão no rotei
ro dos surfistas que anualmente inva
dem a paradisíaca Bali, situada na 
mesma região. Na verdade, Timor não 
apresenta nenhum aspecto que a torne 
particularmente interessante aos 
olhos do resto do mundo. Certo? Erra
do. Numa era de formação de blocos re
gionais, a pequena ilha ainda está mer
gulhada numa luta que soa anacrônica 
às vésperas do século XXI. 

Ex-colônia portuguesa, ocupada 
militarmente pela Indonésia desde de
zembro de 1975, após a retirada das au
toridades coloniais, Timor Leste vem 
travando há duas décadas uma guerra 
sem trégua para se tornar um Estado 
independente. Mas só nos últimos 
anos, graças principalmente a uma 
mudança de atitude por parte de Portu
gal, sua causa começou a ser mais co
nhecida internacionalmente. 

"Quando a população maubere defla
grou a guerra de-resistência à ocupação 
do seu território, a posição do Estado por
tuguês era muito ambivalente. Por um 
lado, Lisboa rompeu relações diplomáti
cas com a Indonésia; por outro, não tinha 
uma posição clara sobre o que fazer em 

relação à nossa luta. Isso só mudou a 
partir de 1986, com a chegada ao poder 
do presidente Mario Soares." 

A avaliação é de Roque Rodrigues, 
representante de Timor Leste em An
gola, país onde possui o status de em
baixador, embora seu país ainda não 
seja independente. Desde abril, acu
mula suas atividades em Luanda com 
o trabalho diplomático em Lisboa, onde 
é o representante da resistência timo
rense. Psicólogo por formação, ele dedi
cou grande parte dos seus 46 anos de 
vida à luta pela independência de seu 
país ("quando perguntam minha pro
fissão digo 'combatente'"). 

Roque Rodrigues esteve recente
mente no Brasil, a convite do Partido 

11wl, 
\NDBNE·Sl·A .. BUT 
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Na Austrália, manifestantes pedem que a Indonésia saia de Timor Leste e liberte o líder da resistência, Xanana Gusmão 



dos Trabalhadores (PT), para realizar 
uma série de contatos com forças polí
ticas e sociais. A "maratona" teve por 
objetivo ganhar apoio para a abertura 
de uma representação de Timor Leste 
(ver quadro). 

"Graças ao compromisso dos países 
de língua portuguesa, a questão de Ti
mor não saiu do cenário internacional. 
Mas nesse apoio faltava o maior país 
onde se fala o português, o Brasil. Afi
nal, nós partilhamos a língua, a histó
ria e alguns traços culturais. Timor 
Leste foi colonizado por Portugal du
rante quase cinco séculos, a religião do
minante é a católica, a língua oficial é 
o português. Portanto, existe a priori 
um conjunto de fatores que torna fácil 
a aproximação com o Brasil." 

Muro de silêncio - Apesar de com
partilhar vários aspectos históricos e 
culturais, Timor é muito pouco conhe
cido aqui . Em parte, este desconheci
mento se explica: devido à rígida censu
ra das autoridades indonésias, rara
mente surgem notícias sobre o que 
acontece dentro da ilha. 

"O acesso a Timor Leste continua 
sendo muito difícil. O governo do gene
ral Suharto impede as pessoas de visi
tar o território. Os 
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O Brasil não é um país desconhecido 
para Roque Rodrigues. Ele já havia 

estado aqui antes, mas desta vez o objeti
vo foi criar as condições para a abertura de 
uma representação política de Timor, no 
menor prazo possível. 

Para isso, se encontrou com lideranças 
partidárias e manteve reuniões com figuras 
como d. Paulo Evaristo Arns e Betinho . 
Também foi recebido na OAB, ABI, Itama
raty e na Comissão de Relações Exteriores 
da Câmara de Deputados, que aprovou por 
unanimidade uma moção, reconhecendo o 
direito à autodeterminação do povo de Ti
mor Leste e pedindo a libertação imediata e 
incondicional de Xanana Gusmão. 

Em todos os seus contatos políticos, o 
diplomata enfatizou que o compromis-

diferença é que em Santa Cruz tivemos 
a sorte de ter jornalistas registrando 
tudo." 

Timor Leste só voltaria a freqüen
tar as páginas dos jornais em novembro 

de 1992, quando a 

so com Timor deve ser suprapartidárioe 
ecumênico. "Nenhuma força política deva 
monopolizar no Brasil o apoio a Timor. 
Esse apoio deve transcender o nível polf.' 
tico e abarcar o espectro social. A socieda
de civil organizada - intelectuais, Igreja, 
ONGs, etc . - deve se comprometer pela li. 
bertação de Timor. Não é possível ficar in
sensível, quando a Indonésia insiste 
numa política de massacre físico e cultu
ral do nosso povo." 

Roque Rodrigues considera muito po
sitiva a posição do ex- embaixador do Bra
sil em Portugal, José Aparecido, em rela
ção a Timor. "Tivem,os a oportunidade de 
estar com o embaixador Aparecido, quan
do ele dava os primeiros passos no sentido 
de constituir a Comunidade dos Países d, 

jornalistas só con
seguem entrar dis
farçados", denun
cia o diplomata . 

Nos últimos 
anos, apenas em 
uma ocasião a im
prensa conseguiu 
romper o muro de 
silêncio construído 
em torno da ilha: 
em novembro de 
1991, jornalistas 
documentaram a 
repressão a um pro
testo realizado por 
joven,s mauberes 
durante o enterro 

uo apoio a Timor deve 
transcender o nível 
político e abarcar o 

espectro social. Não é 
possível ficar 

Indonésia anun
ciou, com grande es
tardalhaço, a prisão 
do líder da resistên
cia, Xanana Gus
mão, detido graças a 
uma delação conse
guida sob tortura . 

"O regime de Ja
carta pensou que se 
tratava de um golpe 
contundente no mo
vimento de resis
tência. Enganou-se. 
Xanana, mais uma 
vez, se mostrou um 
quadro extrema
mente hábil, conse
guindo tirar partido 

Xanana foi condenado à prisão 
perpétua, sentença comutada para 
uma pena de 20 anos, mas o julga
mento foi considerado uma farsa por 
várias organizações internacionais 
de direitos humanos. "Até o Parla
mento europeu endossou esta posi
ção, porque numa ditadura não há 
condições de haver um aparelho judi
ciário independente. Aliás, se não fos
sem as pressões da comunidade inter
nacional, ele hoje seria um homem 
morto", diz, com veemência. 

Mesmo preso, Xanana Gusmão con
tinua dirigindo a luta pela inde
pendência. Embora não possa revelar 
os canais que utilizam para chegar até 
ele na prisão, o diplomata enfatiza que 
o movimento não toma nenhuma deci
são nas questões vitais sem ouvi-lo. 

insensível, quando a 
Indonésia insiste 
numa política de 
massacre físico e 

cultural do 

- de um colega, no ce
mitério de Santa 

nosso povo." 

Cruz. O saldo foi trágico: 273 mortos. 
"Mas este não foi o maior massacre 

de nossa história. Oito anos antes, no 
dia 8 de agosto de 1983, houve outro 
que não foi testemunhado pela impren
sa, quando foram mortas, em uma pe
quena aldeia, mais de 400 pessoas. A 

de um enorme re
vés. E hoje, por mais paradoxal que pa
reça, ele conquistou mais vitórias para 
o povo na prisão do que quando estava 
livre. Xanana virou um símbolo, como 
foi Nelson Mandela na África do Sul. 
Na própria Indonésia, ele é hoje muito 
respeitado", conta Roque Rodrigues. 

As três frentes de luta - Ao longo 
destes vinte anos, a luta pela autode
terminação passou por diversas etapas 
(ver quadro) até chegar à formação do 
Conselho Nacional de Resistência 
Maubere. O CNRM coordena a luta 
pela independência, dividindo-se em 
três frentes: a armada, a clandestina e 
a diplomática. 

"O CNRM é dirigido por Ramos 
Horta, o nosso mais hábil diplomata, 
que é o porta-voz da resistência. Quan-



o Brasil 
Língua Portuguesa (CPLP), e lhe mostra
mos que seria absurdo que Timor não fizes
se parte dela." 

O diplomata também não poupa elogios 
ao ex-presidente Itamar Franco, pela posi
ção em favor de Timor que tomou assim que 
assumiu o cargo de embaixador em Portu
gal. Já o tom de voz muda em relação a Fer
nando Henrique Cardoso. "A atitude do pre
sidente é muito tímida. Quando visitou Por
tugal, não disse uma única palavra sobre a 
situação de Timor, apesar de conhecer a po
sição das autoridades daquele país em prol 
de uma solução negociada. Mas essa atitude 
não reflete a posição dos brasileiros. Em mi
nhas andanças pelo país, não encontrei nin-

ém que fosse contra a independência de 
·mor." 
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to ao comando operacional, está nas 
mãos de Nino Konis Santana, queres
ponde pelo componente militar e dirige 
as estruturas da rede clandestina. Já a 
frente diplomática subordina seu tra
balho ao comando no interior do país", 
explica Roque Rodrigues. 

Na sua opinião, o trabalho das três 
frentes é muito importante, mas é a 
luta armada a grande fonte inspirado
ra do movimento de resistência . "Se 
não fosse a coragem dos guerrilheiros, 
Timor Leste teria desaparecido do 
mapa. Por menor e mais simbólica que 
seja a ação das Falintil (Forças Arma
das de Libertação Nacional de Timor 
Leste), ela tem um efeito moral extre
mamente catalizador junto à popula
ção." 

Ele reconhece que não existe a mais 
remota possibilidade de expulsar os 

ndonésia 
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ocupantes pela via das armas, pois a 
Indonésia mantém mais de 20 mil ho
mens em Timor Leste, tornando o ter
ritório uma das zonas mais militariza
das do mundo. Mas lembra que, apesar 
da supremacia, os indonésios levam 20 
anos sem conseguir vencê-los. "A única 
solução para este conflito é através da 
via diplomática." 

Negociações lentas- Na sua luta 
contra a ocupação indonésia, os maube
res têm contado com um grande aliado: 
a Igreja Católica. "Quando os portugue
ses deixaram Timor, em 1975, havia 
menos de 30% de católicos. Este núme
ro subiu para 90%. A primeira leitura 
que podemos fazer é que o ocupante in
donésio, embora não fosse esta a sua in
tenção, acabou por dar à Igreja um es
paço de atuação. Hoje, temos no nosso 

O c e a n o 
Pacífico 

Situado entre a Austrália e a 
Indonésia, o território de Timor foi 
"oficialmente" repartido em 1859 
entre Portugal e a Holanda. Em 1945, 
a Indonésia anexou a parte ocidental 
e em 1975 invadiu a parte leste. A 
população resistiu ao colonialismo e 
uma série de rebeliões sangrentas 
aconteceram entre 1894 e 1912. 

O território possui 14.874 km2 e a 
população está em torno de 500 mil 
habitantes. A capital é Dili. O clima é 
tropical chuvoso. O relevo da ilha é 
montanhoso, com densas selvas, mas 
a parte sul é plana e apta para o 
cultivo. 

Os principais produtos de Timor Leste 
são o café e a copra, sendo que a 
pesca e o petróleo apresentam uma 
grande riqueza potencial. 

Os mauberes são de origem 
m~lanésia e malaia, e a maiora se 
dedica à agricultura. O tetum é a 
língua nacional, enquanto o português 
é o idioma oficial. 



bispo, d. Ximenes 
Belo, um defensor 
incansável das aspi
rações mais legíti
mas do povo", afir
ma o diplomata. 

Mas o apoio não 
tem vindo só da 
Igreja. Graças a um 
intenso trabalho 
diplomático, a cada 
dia a inde
pendência de Ti
mor ganha novos 
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uEu não acredito que 
o regime de Jacarta 

fique imune aos ventos 
de democratização 

que sopram no mundo. 
Mas esse processo 

pode demorar, porque 
a ditadura 

desmantelou as 
estruturas de todos os 

me de Jacarta e 
porque não há 
pressa nem cora
gem, por parte do 
secretário-geral 
das Nações Unidas, 
de fazer o processo 
avançar mais rápi
do", critica Roque 
Rodrigues . 

defensores . A pró- partidos democráticos' 
pria ONU reconhe-

Até o momento, 
a Indonésia tem se 
recusado a aceitar 
que representantes 
de Timor Leste 
participem do pro-

ceu em diversas 
ocasiões o direito do território à autode
terminação e vem auspiciando um diá
logo com a Indonésia . 

"Já foram realizadas seis rodadas 
de negociações. A última ocorreu emj u
lho deste ano e a próxima está prevista 
para janeiro. Mas o progresso tem sido 
lento, devido à intransigência do regi-

cesso de negocia
ções, concordando em dialogar apenas 
com Portugal. Mas o movimento de re
sistência não aceita o papel de mero es
pectador. "O CNRM apresentou uma 
iniciativa de paz, que parte de algumas 
premissas: diálogo direto com a Indo
nésia, sem pré-condições, ênfase na im
portância decisiva da ONU e reconhe-

cimento de Portugal como potência ad
ministradora do território." 

A sucessão de Suharto-A luta de 
Timor pela sua independência lembra 
a batalha bíblica entre David e Golias. 
A Indonésia é um dos principais países 
do Sudeste Asiático, possui 195 mi
lhões de habitantes, um território de 
quase 2 milhões de km2

, espalhado por 
três mil ilhas. Já a população de Timor 
Leste é de menos de 500 mil habitan
tes1 e sua área é de apenas 14 mil km2

. 

O adversário é mais numeroso, está 
melhor armado e possui recursos para 
prolongar indefinidamente a ocupação 
de Timor. Portanto, a batalha será de
cidida mesmo é no campo político. E aí 
a luta pela independência esbarra num 
grande obstáculo: o general Suharto, 
que governa a Indonésia há 30 anos 
com mão de ferro . ''Nunca está demais 
dizer que quando Suharto assumiu o 
poder, em apenas três meses, foram 
mortas mais de um milhão de pessoas . 

• Longa aos invasores 
ry'tmor Leste tem uma longa história 
.l de resistência aos invasores, ante

rior mesmo à divisão do território entre 
Portugal e Holanda, em 1859. 

Em abril de 1974, quando a luta 
clandestina contra o poder colonial 
crescia e ganhava apoio popular, ocor
reu a "revolução dos cravos", em Lisboa. 
A queda do regime salazarista na me
trópole modificou, substancialmente, a 
realidade política em Timor e permitiu 
a legalização do movimento patriótico. 
Em junho do mesmo ano, foi criada a 
Associação Social Democrática de Ti
mor Leste (ASDT), organização de tran
sição que, em setembro, deu origem à 
Frente para a Libertação de Timor Les
te Independente (Fretilin). 

O novo governo português prome
teu a independência para Timor Leste, 
mas a administração colonial promo
veu a criação da União Democrática de 
Timor (UDT), partidária do domínio 
português e de uma "federação" com 
Portugal. Simultaneamente, o consula
do indonésio em Dili, a capital, estimu
lou a organização de uma Associação 

Popular Democrática de Timor (Apode
ti), defendendo a integração de Timor à 
Indonésia. 

Quando a administração portugue
sa abandonou o país, a Fretilin procla
mou a independência em 28 de novem
bro de 1975, criando a República Demo
crática de Timor Leste. Dez dias depois, 
em 7 de dezembro de 1975, a Indonésia 
invadiu o território. Poucas horas an
tes, o presidente norte-americano Ge
rald Ford havia visitado Jacarta, onde 
possivelmente tomou conhecimento e 
aprovou o plano expansionista do presi
dente indonésio, o general Suharto. 

Em dezembro de 1978, Nicolau dos 
Reis Lobato, presidente da Fretilin, 
morreu em combate. Apesar desse duro 
golpe, o movimento de libertação reor
ganizou suas fileiras e continuou a re
sistir. 

Depois de anos de luta contra os in
vasores, explica Roque Rodrigues, o 
movimento de resistência decidiu rees
truturar seus órgãos internos e exter
nos, "pois a luta exigia um compromisso 
suprapartidário". 

Para isso, segundo ele, o primeiro 
passo era despartidarizar a ala militar. 
"Em 198 7, as Forças Armadas de Liber
tação Nacional de Timor Leste (Falin
til) deixam de ser um exército dirigido 
pelo comitê central da Fretilin e tor
nam-se um exército nacional, cuja ideo
logia era a defesa da pátria". 

A etapa seguinte era despartidarizar 
a luta como um todo. Fruto disso, surge 
em dezembro de 1988 o Conselho Nacio
nal de Resistência Maubere (CNRM), 
presidido por Xanana Gusmão. "Dá-se 
um processo que eu chamaria de nacio
naüzação dos órgãos de resistência", as
sinala Roque Rodrigues . 

Essa política levou à adesão de ou
tras forças. Atualmente, a UDT atua 
coordenadamente com a Fretilin e o 
CNRM. "No momento, o partido é pre; 
sidido pelo engenheiro João Viegas 
Carrascalão, que vive em Sidney, Aus
trália. Mas, o seu papel é diferente. A 
UDT não tem estruturas na luta arma
da, mas certamente tem militantes 
atuando, lado a lado, com nossos com
batentes", ressalta o diplomata. 
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TIMOR LESTE 

A i,roposta de Tunor 
"(;lrnpenhado em uma solução diplomática para a ocupação de Timor, o Con
.l:!t,,elho_N acional de Resistência Maubere redigiu um plano que, segundo Ro
que Ro~1gues, ~ece~eu _total aprovação de Lisboa. A proposta já foi apresen
tada a diversas mstanc1as, como a ONU, o Parlamento Europeu e o Comitê 
de Relações Exteriores dos Estados Unidos, além dos países de língua portu
guesa. 

O plano constaria de três grandes momentos: 
1) Primeira fase: 
- retirada dos efetivos militares indonésios; 
- libertação de Xanana e demais presos políticos; 
- instalação de um dispositivo da ONU; 
- permissão para que organizações de direitos humanos se instalem e vi-

sitem o território; 
2) Segunda fase: 
- eleições para uma Assembléia local e para governador do território ("o 

processo seria organizado e supervisionado pela ONU, como aconteceu no 
Camboja"); 

3) Terceira fase: 
- organização de um referendo pela ONU. 
"Se neste referendo o povo decidisse, sem qualquer tipo de coação, a ane

xação à Indonésia, teríamos que acatar o veredito. Mas, se o povo escolher a 
independência - e eu estou convencido de que este será o resultado-, a Indo
nésia deverá se retirar de Timor", explica. 

O diplomata não teme que ocorra em Timor uma situação parecida à do 
Saara Ocidental - território no noroeste da África anexado pelo Marrocos des
de 1976-onde a proposta de referendo da ONU continua emperrada, pela fal
ta de acordo em torno de quem pode votar. 

"A política do general Suharto não é diferente da do rei do Marrocos no Saa
ra. A Indonésia também envia imigrantes para Timor, de modo a nos trans
formarem minoria dentro do nosso próprio território. Mas esta questão, agora, 
não se coloca com urgência, porque somos amplamente majoritários. De qual
quer maneira, defendemos uma posição de princípio: o imigrante indonésio 
não terá direito a voto." 

Foi o golpe de estado mais sangrento do 
século", recorda Roque Rodrigues. 

De fato, enquanto Suharto estiver 
no poder, as negociações sobre a inde
pendência de Timor caminharão lenta
mente. Mas, nesse aspecto, o tempo 
está a favor dos mauberes. O general 
está velho e, atualmente, a sua suces
são já é o ponto mais importante da 
agenda política indonésia. 

"Ainda é cedo para fazer conjectu
ras, mas, provavelmente, quando ele 
morrer, haverá uma fase de transição 
dirigida por um militar, natural da 
ilha de Java e de religião muçulmana 
- as três condições sine qua non para 
assumir a chefia do Estado. Este mi
litar, no entanto, deverá dialogar com 
a sociedade civil organizada ou em 

vias de organização: os sindicatos, uni
versidades, os partidos políticos atual
mente amordaçados, ONGs, etc.", pre
vê o diplomata. 

Apesar de que os sinais de uma 
abertura política na Indonésia são 
ainda muito tímidos, o diplomata não 
é pessimista quanto ao futuro. "Eu 
não acredito que o regime de Jacarta 
fique imune aos ventos de democrati
zação que sopram no mundo . Mas 
esse processo pode demorar, porque a 
ditadura desmantelou as estruturas 
de todos os partidos democráticos e 
progressistas." 

Para Jacarta, a abertura política 
pode se tornar não uma concessão, mas 
sim uma necessidade. Afinal, a ima
gem de um país com pouca liberdade, e 

ainda por cima in
vasor, não se en
caixa na projeção 
que a Indonésia 
pretende ter no 
complicado xadrez 
político do Sudeste 
Asiático. 

"Jacarta quer 
ter um grande pa

Roque 
Rodrigues: "O 

conflito em 
Timor não será 

solucionado 
através da via 

militar. A única 
saída éa 

negociação 
diplomática" 

pel na região e no mundo, mas não tem 
condições para isso", afirma Roque Ro
drigues. E dá como exemplo a gestão da 
Indonésia como presidente do Movi
mento dos Não-Alinhados, cujo manda
to expirou em setembro. "Durante qua
tro anos, eles não fizeram rigorosamen
te nada pelo movimento. Em nenhum 
momento colaboraram para a solução 
dos conflitos que assolaram países 
como Angola e Moçambique", critica. 

Tudo indica que os mauberes ainda 
tenham um longo caminho a percor
rer até ganhar uma cadeira nas N açõ
es Unidas como Estado inde
pendente. Mas os obstáculos não de
sanimam a população desse pequeno 
território. "Estamos trilhando o cami
nho certo. Os frutos estão à mostra. 
Já não é mais possível à Indonésia ig
norar Timor Leste", diz, com orgulho, 
Roque Rodrigues . a 
1 Dos oerca de 700 mil hab~antes que a ilha linha na época 
da retirada das autoridades coloniais, em 1975, quase 200 
mil morreram, devido à repressão indonésia 



MULHER 

A declaração de Beijing 
e a Plataforma de Ação aprovadas 

na IV Conferência da ONU sobre 
a Mulher constituem um salto qualitativo 

no direito internacional e abrem as portas para que a 
legislação dos diferentes países incorpore os direitos 

femininos que até fioje não foram reconhecidos 

Beatriz Bissio 
(enviada especial) 

onseguimos!" Com essa ex
clamação, na sua interven
ção no encerramento da IV 
Conferência sobre a Mulher, 

a secretária-geral, Gertrude Monguel
la, sintetizou o sentimento de milhares 
de delegadas de todos os continentes 
que, ao longo de duas semanas de tra
balho, negociaram e foram dando o per
fil definitivo a dois documentos - a De-

clarjição de Beijing e, sobretudo, a Pla
taforma de Ação -, que são um marco 
no direito internacional e na história 
da própria civilização. 

A cerimônia de encerramento era 
um ato simbólico, pois tudo já estava 
decidido desde a madrugada do dia 15 
de setembro de 1995, quando os últi
mos trechos do documento que esta
vam entre colchetes foram substituídos 
pelo texto definitivo. Mas, mesmo as
sim, a emoção era o sentimento predo
minante. Nas próximas décadas, essas 

mulheres dirão com orgulho aos seus fi
lhos - e particularmente às suas filhas 
- que parte dos direitos que eles desfru
tam e acham normais foram gestados 
na negociação da qual elas participa
ram em Beijing, a capital chinesa. 

A sala do plenário do Centro Inter
nacional de Convenções, sede da confe
rência, ficou pequena para receber to
das as delegações, que participaram 
em massa da cerimônia de encerra
mento . Nem um terço das repre
sentantes pôde entrar no recinto . A 



maioria acompanhou tudo 
através de telões espalhados 
pelos três andares do prédio. 
Muitas nem prestavam 
atenção aos discursos, pois 
estavam mais preocupadas 
em compartilhar as suas 
próprias avaliações e expe-
riências, já relaxadas e segu
ras de que nada mais pode

ria reverter as conquistas atingidas. 

Os avanços - Mas, exatamente, o 
que se conseguiu em Beijing? Esta per
gunta não é de fácil resposta, porém 
pode se dizer, basicamente, que pela 
primeira vez a mulher tem os seus di
reitos reconhecidos, em todos os pla
nos, e fundamentalmente no que diz 
respeito ao controle de seu próprio cor
po e, portanto, da sua sexualidade. 

Para uma pequena parte delas os 
documentos aprovados na conferência 
podem fazer pouca diferença na sua 
vida cotidiana. Mas, para a imensa 
maioria, eles serão uma peça-chave. 
Como lembrava a advogada gaúcha De
nise Dourado Dora, membro da delega
ção brasileira como representante de 
uma ONG, a PlataformadeAçãodeBei
jing poderá ser usada, como fonte de ju
risprudência, em muitos casos em que as 
leis nacionais são omissas ou simples
mente não contemplam os direitos defi
nidos e reconhecidos no encontro. 

"Os cursos de Direito não têm n~
nhuma cadeira de Direitos Humanos e 
Direito Internacional. É uma cadeira 
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vptativa. Porém, quan
do um país assina uma 
plataforma, como é o 
caso da plataforma de 
Beijing, assume o com
promisso de implemen
tá-la em nível nacional. 
Como as leis são gené
ricas, vão se alimen
tando de outras fontes, 
e as propostas aprova
das na ONU passam a 
ser referências para ca
sos em que a legislação 
nacional não é satisfa
tória. O desafio que 
nós, mulheres, temos 
agora é divulgar o con
teúdo dos documentos, 
para que possam ser 
usados pelo maior nú

mero possível de mulheres." 
Por serem embriões de leis em todos 

os países signatários, os documentos de 
Beijing foram comemorados por todas 
as representantes presentes na confe
rência como uma vitória. O direito da 
mulher de decidir sobre o seu corpo -
que pode ser o embrião de várias leis-, 
contemplado no Artigo 97 da Platafor
ma de Ação, é um dos que constituem, na 
avaliação da maior parte das delegadas, 
um avanço em relação às definições ado
tadas pela ONU na Conferência sobre 
População, realizada no Cairo, também 
considerada um grande avanço. 

"Para as mulheres, que viemos a 
Beijing com temor de que houvesse um 
retrocesso em relação àquela conferên
cia realizada no Cairo, a da capital 
chinesa foi um sucesso muito gran
de", afirmou Sonia Correia, do Ibase, 
uma das brasileiras mais ativas nas 
reuniões da ONU. 

"Nos encontros preparatórios, em 
Nova Iorque, ficamos com a impressão 
de que a agenda de Beijing ia ser domi
nada pelas forças conservadoras, mas 
os resultados superaram nossas expec
tativas. Foi um grande avanço", afir
mou Rosiska Darcy de Oliveira, presi
dente do Conselho Nacional dos Direi
tos ·da Mulher e subchefe da delegação 
brasileira. 

Sociedades seculares 'versus' 
fundamentalismo religioso - "Bei
jing demonstrou que, no futuro, a con
tradição não vai ser entre o Norte e o 

Sul ou um choque de civilizações entre 
Ocidente e Oriente, mas um confronto 
entre sociedades seculares e o funda
mentalismo religioso, que não é somen
te islâmico, mas também existe e avan
ça em religiões de origem cristã", ava
liou, por sua vez, o ministro brasileiro 
José Lindgren Alves, que coordenou 
parte do debate sobre direitos humanos 
na reunião internacional convocada 
para discutir este tema, em Viena, em 
1993, e teve importante participação 
em Beijing. 

Também para a embaixadora Tere
za Quintella, que chefiou a delegação 
brasileira na reunião do Cairo, a Con
ferência realizada na China foi um su
cesso. "Temos que entender que as 
conferências anteriores sobre a mu
lher - no México, Copenhague e Nai
róbi -estavam muito impregnadas de 
temas da agenda política e econômica 
internacional. Pode-se dizer que Bei
jing foi a primeira que tratou, em pro
fundidade, de todos os problemas da 
mulher. Isso por si sójá constitui uma 
mudança muito positiva. Hoje, os di
reitos humanos das mulheres não são 
mais uma preocupação somente das 
mulheres, mas de toda a sociedade 
mundial." 

A condenação da violência contra a 
mulher, o reconhecimento de que ela 
tem avançado, mas ainda está longe de 
ter atingido a igualdade com o homem, 
a clara definição dos seus direitos nos 
campos da saúde, educação, política, 
economia, religião e do pensamentq são 
aspectos que vão mudar no futuro a si
tuação feminina no mundo. 

Mesmo os países islâmicos e o Va
ticano, que fizeram algumas reservas 
a certos trechos do documento final, 
admitiram que havia avanços signifi
cativos que não os invalidavam. As 
reservas estão previstas, no contexto 
das reuniões das Nações Unidas, 
para expressar a falta do acordo de 
certos Estados membros com expres
sões ou conceitos incorporados aos do
cumentos. Mas, não são objeções de 
tanta profundidade, que evitem a 
aprovação do documento por parte 
dessas delegações. · 

"O século XXI será o século das 
mulheres", assinalou Gertrude Mon
guella . Os avanços que elas fizeram 
ao longo deste período parecem dar
lhes a razão. • 

1 1 
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Bruntland: 

~Avanços concretos' 
A dirigente norueguesa exorta mulheres à ação 

em todas as esferas de influência, porque as mudanças 
precisam ser conquistadas 

discurso mais aplaudido da sessão de encerra
mento da Conferência de Beijing foi o da pri
meira-ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. Junto com o presidente do Peru, Alberto 
Fujimori, ela foi a única chefe de governo a estar pre
sente na capital chinesa para o encerramento da IV 
Conferência da ONU sobre a Mulher. 

''Toda a história das lutas de libertação nos mostra 
que a liberdade, igualdade e as oportunidades não 
caem do céu. Elas sempre tiveram que ser conquista
das. Não podemos ter a ilusão de que alguém, anão ser 
nós mesmas, vai estabelecer a igualdade com o·ho
mem . As mulheres e os homens que estão do nosso 
lado, que nos entendem, devem lutar juntos por essa 
meta", afirmou a dirigente norueguesa. 

"Atualmente, não existe nenhum país no mundo -

nem um sequer - no qual homens e mulheres desfru
tem dos mesmos direitos . Por isso, devemos sair de 
Beijing, voltar às favelas das megacidades do Terceiro 
Mundo, às mais distantes áreas rurais da África e às 
comunidades indígenas das florestas latino- america
nas, enfim, voltar para casa, decididas a mudar os nos
sos valores e atitudes", acrescentou. 

"Quando, há 15 anos atrás, fui eleita primeira-mi
nistra pela primeira vez, muitos noruegueses ficaram 
chocados. Hoje, as crianças de quatro anos perguntam 
a suas mães: 'Pode um homem ser primeiro-ministro?' 
Como se vê, muitas coisas mudaram em meu país", 
contou, bem-humorada. 

Mas a parte mais importante do seu discurso foi a 
que se referiu aos direitos econômicos. "Os ministros 
de Finanças e de Planejamento devem rever as suas 

Quem paga a conta? 
questão dos recursos finan
ceiros foi um dos temas mais 
quentes da conferência. As 
ONGs latino-americanas 

dros - "uma das necessidades mais sen
tidas do continente" - também exigiria 
maior solidariedade dos países ricos. 

consideram uma falha da Plataforma 
de Ação a falta de definição da origem 
e do volume dos recursos que permiti
rão implementar os ambiciosos proje
tos de promoção da mulher definidos 
em Beijing. Por esse motivo promove
ram uma pitoresca manifestação nas 
escadas rolantes do Centro de Conven
ções de Beijing, sede do evento, com 
cartazes exigindo verbas para .as mu
lheres. As ONGs buscavam atrair aso
lidariedade das delegações da Europa, 
dos EUA e do Canadá, para as deman
das dos países em desenvolvimento. 

ficou o resto do tempo em silêncio. E es
tendeu uma faixa onde se lia: "Justiça, 
recursos, mecanismos", palavras usa
das na linguagem da ONU para definir 
as formas e o volume de dinheiro desti
nado aos projetos em questão. 

A delegação da Bolívia denunciou a 
falta de compromisso com o princípio 
de solidariedade compartilhada que 
deve haver entre nações ricas e pobres 
para a implementação do Programa de 
Ação. A representante do país andino 
lembrou que as nações ricas pressiona
ram as delegadas latino-americanas 
para aprovarem pontos que eram im
portantes para elas e não tiveram a 
mesma atitude perante questões como 
a dos recursos financeiros, que são re
levantes para o Terceiro Mundo. 

A embaixadora brasileira Tereza 
Quintella não compartilha do pessi
mismo em relação ao tema . Ela lem
brou que a questão dos recursos finan
ceiros foi uma das mais difíceis de se
rem negociadas na Cúpula Social de 
Copenhague (março de 1995). Nessa 
ocasião, assinalou, os países do Norte, 
alegando dificuldades financeiras, nem 
sequer aceitaram que no documento fi
nal constasse o compromisso de desti
narem recursos "novos e adicionais" 
para a implementação da Plataforma 
de Ação, então definida . ''Na verdade -
afirmou a embaixadora brasileira -
apesar do pouco tempo transcorrido 
desde Copenhague, os países do Norte 
mostraram em Beijing maior sensibili
dade, aceitando destinar recursos no
vos para a implementação das metas 
definidas . Isso é um passo à frente." 

Apoiando essa estratégia, Gina Var
gas, coordenadora das ONGs latino
americanas e do Caribe, usou de forma 
criativa a sua intervenção no plenário: 
depois de assinalar que a justiça econô
mica não tinha sido atingida nos acordos, 
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Anita Bournier, vice-ministra da Pre
sidência da Costa Rica, lembrou que a 
promoção da mulher exige não somente 
recursos financeiros, mas também huma
nos. Na sua opinião, a formação de qua-

terceiro mundo -190 
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Brundt/and: '20% 
do orçamento aó 
desenvolvimento' 

práticas, levando 
em conta as defi
nições adotadas 
em Beijing sobre o 
papel da mulher 
na economia. Li

bertá-las das correntes da pobreza não é somente uma 
questão de justiça. É um problema que tem a ver com 
o desenvolvimento sadio e a melhoria da qualidade de 
vida de toda a sociedade. Já é hora de colocar a questão 
de gênero nos planos de desenvolvimento e nos orça
mentos dos governos", assinalou. 

Em entrevista coletiva, após a sua intervenção no 
plenário, Gro Harlem Brundtland expôs, como um dos 
avanços concretos da Conferência de Beijing, a defini
ção dos direitos das meninas e adolescentes, que têm 
características específicas em relação aos direitos da 
mulher. "É a primeira vez na história da ONU que esse 
tema é discutido." 

Citou, ainda, o conceito da igualdade de meninos e 

[H os anos 60, a des
colonização do 
Terceiro Mundo 
foi mudando o 

perfil político do Planeta e 
também os temas em debate 
no plano internacional. Os 
problemas do desenvolvi
mento levaram os países da 
América Latina, África e 
Ásia a formar o Movimento 
dos Não-Alinhados, que, 
pouco depois, definia como 
uma das suas prioridades a 
Nova Ordem Econômica In
ternacional. 

Para negociar no contex
to da ONU, eles organiza
ram um grupo operacional, 
que começou com 77 países e 
acabou passando dos 100, 
mas ficou conhecido como 
Grupo dos 77 ou G-77. Após 
décadas de atuação, na 
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ONU, como um bloco com 
bom nível de unidade inter
na, os países do Terceiro 
Mundo começaram a en
frentar problemas deriva
dos da mudança nos temas 
em debate. 

Na Conferência de Bei
jing, o G-77 foi chefiado e 
teve como porta-voz a sena
dora das Filipinas, Letícia 
Ramos Shahani, que foi a 
secretária-geral da III Con
ferência da ONU para a Mu
lher, realizada em Nairóbi. 
Feminista de longa data, 
Letícia Ramos é irmã do 
presidente das Filipinas. 

A coordenação do traba
lho do G-77, em Beijing, foi 
extremamente difícil, por
que nas discussões aparecia 
nítida a falta de unidade in
terna. Os países islâmicos e 

meninas, que elimina a discriminação entre eles e en
tre crianças não-nascidas (condenando a seleção do 
sexo pré-natal, que é feita em alguns países). "Não me
nos importante é a despenalização das mulheres que 
não têm outra alternativa, a não ser a de se submete
rem a um aborto. Este é outro avanço concreto em re
lação ao Cairo", disse Brundtland. 

Consultada sobre alguns trechos da Declaração de 
Beijing e da Plataforma de Ação, os quais por terem 
sido objeto de difícil negociação, não ficaram com uma 
redação clara, a primeira-ministra afirmou que "um 
parágrafo agora nebuloso poderá ser uma porta aberta 
para uma declaração mais clara no futuro". 

E nesse sentido lembrou que, para avaliar se a re
dação de um determinado trecho constituiu um avanço 
ou um retrocesso, é necessário não ver esse parágrafo 
isolado, mas todo o processo de negociação que levou 
até ele. 

Finalmente, em relação aos recursos financeiros 
para implementar a plataforma de ação, Brundtland 
disse que "é um debate clássico da ONU. Há 30 anos, 
se discute como deve ser dividido o peso da responsa
bilidade nesse campo. A Noruega trabalhou muito nes
ta e em outras conferências, para convencer as nações 
industrializadas a destinar pelo menos O, 7% de seu 
PIB para a ajuda ao desenvolvimento. Mas hoje estou 
_convencida de que só isso não é suficiente, Cada país 
deve destinar pelo menos 20% de seu orçamento às po
líticas sociais e de erradicação da pobreza", afirmou. 

a maior parte das nações la
tino-americanas, por exem
plo, tinham posições muito 
diferentes nas questões de 
saúde reprodutiva e direitos 
sexuais. E, mesmo em rela
ção a temas menos contro
versos, nem sempre foi pos
sível chegar a um mínimo 
consenso. 

Em conversa com cader
nos do terceiro mundo, a 
senadora Ramos Shahani 
reconheceu que a realidade 
mundial, que serviu de mar
co para a Conferência de 
Beijing, é muito diferente da 
que havia na Conferência de 
N airóbi, onde a luta pelo fim 
doapartheid e as imposições 
da Guerra Fria permitiam o 
trabalho do G-77 como bloco. 

"Agora esses problemas 
estão resolvidos, e até os te-

mas econômicos estão sendo 
negociados no contexto da 
recém-criada Organização 
Mundial do Comércio 
(OMC). Em Beijing, as prio
ridades das mulheres passa
ram a incluir problemas de 
caráter comportamental e 
questões da esfera íntima. 
Por isso, o G-77, em muitos 
casos, não teve como agir de 
forma unitária. Mas houve o 
esforço de preservar a uni
dade até onde fosse possível. 
Não nos pareceu correto, 
num momento histórico em 
que há tantos milhões de 
pessoas sofrendo as conse
qüências do ajuste econômi
co, comprometer um trabalho 
de décadas, só porque há te
mas em debate a respeito dos 
quais não nos é possível fazer 
uma abordagem unitária". 
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O papel da Africa 
Recursos para programas de promoção e uma visão nova sobre os 

direitos femininos representam considerável avanço para o continente 

[O] continente africano teve um 
importante papel em Bei
jing. A África presidiu o Co
mitê 1, que analisou o tema 

dos recursos financeiros para a imple
mentação da Plataforma de Ação e o 
Grupo de Contato (um pequeno grupo 
negociador que, após chegar a um con
senso, se remete ao Comitê). 

A vice-ministra de Relações Exte
riores da Namíbia, Netumbo Nandi
Ndaitwah, que presidiu este comitê, 
afirmou que a África está muito satis
feita com os resultados obtidos na 
conferência em geral e, em particu
lar, nas instâncias negociadoras que 
estiveram sob a responsabilidade 
desse continente. 

"Em relação à mobilização de recur
sos, a redação final é muito satisfatória. 
Ela não somente contempla a canaliza
ção de recursos novos e adicionais da co
munidade internacional para programas 
que promovam a mulher, como exorta a 
iniciativa privada e os próprios governos 
a assumir as suas próprias responsabili
dades", afirmou Nandi-Ndaitwah numa 
coletiva com a imprensa. 

Ela lembrou ainda que, para a Áfri
ca, tem igual importância o fato de a 
questão da dívida ter sido negociada 
a partir de uma perspectiva muito 
progressista, que vai permitir no fu
turo retomar o tema com os países do 
Norte e os organismos multilaterais, 
com novo impulso. 

Em relação ao capítulo da saúde, a 
ministra namibiana assinalou que o 
fato de terem sido reconhecidos os di
reitos sobre a sua vida reprodutiva é 
uma vitória para as mulheres africa
nas. Essa definição vai ajudar a comba
ter práticas, como a da mutilação se
xual das adolescentes. A vice-ministra 
também citou como um grande avanço 
a definição dos direitos das meninas, 
que foi um tema introduzido nos deba
tes da Conferência de Beijing pelas de
legadas africanas. 

Da mesma forma , a aprovação do 
texto que assegura igual direito de he
rança às mulheres foi citada por N an-

As delegadas africanas atuaram em bloco e obtiveram as metas que se propunham 

di-Ndaitwah como um grande passo à 
frente, para um continente onde nume
rosos países ainda discriminam a mu
lher nesse campo. 

Mas, as conquistas africanas não fo
ram fruto do acaso . "Nunca antes, 
numa conferência da ONU, a África ti
nha chegado com uma agenda concre
ta. Mas, em Beijing, tínhamos clareza 
sobre o que queríamos . Viemos com 
metas bem definidas e conseguimos 
que os documentos incorporassem to
das as nossas propostas", sintetizou 
Aminata Mbengue Ndiaye, responsá
vel pelo Ministério da Mulher, Criança 
e Família do Senegal. 

Ela acrescentou que as mulheres 
ministras e parlamentares da África se 
reuniram em Burkina Faso, em julho 
passado, e decidiram criar uma rede 
para coordenar as suas ações. Um dos 
principais objetivos da rede será impul
sionar iniciativas econômicas geridas 
por mulheres, já que há cada vez mais 
empresárias na .África. 

Mbengue assinalou que muitas 
dessas mulheres estiveram em 
Houairou, no Fórum de ONGs, e algu
mas também na conferência oficial, e 
que nos dias finais dos trabalhos fo
ram feitas várias reuniões, inclusive 

com agências da ONU e países doado
res, para se estabelecerem metas nesse 
terreno. 

"A novidade foi que a reunião teve 
tradução simultânea para várias lín
guas nacionais, a fim de que as mu
lheres se sentissem à vontade para 
falar . Foi tão importante o efeito psi
cológico dessa iniciativa, que a partir 
de agora vamos introduzi-la como 
uma prática das nossas reuniões", 
disse a ministra do Senegal. 

Finalmente, a ministra Netumbo 
Nandi-Ndaitwah, da Namíbia, fez uma 
avaliação dos avanços que o continente 
africano tem conquistado. "Em N airóbi 
pedíamos o fim do colonialismo e do 
apartheid. Tivemos sucesso. A ocupa
ção estrangeira pertence ao passado. 
Temos problemas como o de Ruanda, 
mas é necessário resolvê-lo entre afri
canos. As definições de Beijing, conde
nando o genocídio e a limpeza étnica, 
problemas críticos para África, vão nos 
ajudar muito. Mas, agora a África en
frenta outro desafio: o desenvolvimen
to. A nossa agenda é econômica. O tem
po nos fez mudar de prioridades, e ago
ra que conquistamos a independência 
política temos de conseguir a inde
pAmléncia eco11i,m ie:·, ,. (B.B) • 
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Para você en
tender como 4 
corpos ocupam 
o mesmo espa
ço, não é neces
sário consultar 
nenhum livro de 
Física. Basta ler a REVISTA DO MER
COSUL, A única publicação 1 00% 
bilíngüe (português/espanhol) , que 
trata dos mais importantes aconte
cimentos e de toda a movimentação 

REVISTA DO MERCOSUL. 
O MUNDO DOS NEGÓCIOS 
ESTÁ NAS SUAS MÃOS 

de negócios e a
. cardos que en

volvem esta inte
gração. 

Lendo a REVIS
TA DO MERCO
SUL, você literal

mente tem tudo nas mãos para 
realizar ótimos negócios. E quanto a 
isso não precisa se preocupar, pois o 
que não falta neste mercado é 
espaço para você ocupar. 
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