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"" ENTRE A FICÇAO 
E A REALIDADE 

Autores discutem os delicados limites entre o 
respeito à chamada verdade histórica 

e a criação artística 

Elias Fajardo 

á quem afirme que, ao escrever um 
romance, se a História não fica bem 
no livro, é preciso mudar a História. 
E, do outro lado, estão aqueles que 
defendem a idéia de que ficcionar 
em cima de material histórico é 

mui to per igoso, um caminho cheio de 
emboscadas, pois pode-se falsear a realidade. 

Ao fazer um romance ou um iilme 
histórico, teriam seus autores ~o direito de 
adaptar a realidade às intenções ficcionais? E 
até que ponto existe mesmo verdade histórica, 
e não apenas versões dos fatos, construídas 
pelas mais vari açJas fontes? 

Estas e outras questões foram levanta
das na mesa-redonda "A História é Outra 

Estória - Limites entre ci Real e o Imaginá
rio na Ficção", realizada no Museu Históri
co Nacional em dezembro passado. A es
critora Ana Miranda, os jorn alistas José 
Roberto Toledo e Ana Arruda, e o cineasta 
Sílvio Tendler debateram e mostraram que 
muitas vezes a realidade prega peças em 
quem se propõe a recriá-la. Ana Miranda -
autora de Boca do inferno, O retrato do 
rei e Última quimera - morou num barco 
na década de 70 com o então marido, 
Arduíno Colassanti. Hoje, ela jura que fo
ram 11 meses e ele afirma que passaram 11 
dias na embarcação. 

Ana Arruda, professora da Escola de Co
municação da UFRJ e autora de Dona Maria 

SHvio Tendler: a soma das versões 

josé, confessa que, numa pesquisa, ao 
descobrir velh os vestidos provocantes da 
jornalista Geni Pimentel de Paiva, formou uma 
imagem mais nítida dela do que folheando a 
revista que Geni dirigiu durante 30 anos. 

Ana Arruda - que no momento está 
, escrevendo a biografia da poetisa e deputada 

Adalgisa Nery - diz que é impossível chegar à 
verdade total, já que versões se acumulam e 
se tornam mais fortes que os fatos. Há uma 
tendência teórica que considera que não há 
memória pessoal, só social. Ou seja, o interesse 
social é que determina aqu ilo que permanece 
nas pessoas e na sua memória. Por isso, Ana 
Arruda, cônscia da dificuldade de capturar a 
verdade, afi rma que sua ambição é que, pelo 
menos, sua história seja sempre o mais bem 
escrita possível. 

Ana Miranda defende a idéia de que não 
existe romance históri co: "Ou todos são 
históricos, ou nenhum é." Ela usa documentos 
de época, valoriza-os ("creio em tudo que leio, 
o que é uma forma de não acreditar em nada") 
e as informações que consegue determinam a 
trajetória de seus livros. Mas não faz pesquisa 
científica: "Ao contrário, vou vivendo a 
pesquisa, num processo emotivo." 

Em Boca do inferno - seu romance de es
tréia, em que reconstruiu a real idade e a lin
auagem barroca da Bahia da época colonial, 
b . d através sobretudo de personagens reais e 
Gregório de Matos Guerra e Padre Anton io 
Vieira -Ana Miranda queria mostrar um bordel 
em Salvador. Encontrou apenas um livro sobre 
a história da prostituição na mesma época em 
Portugal e recriou a partir dele um bordel 
baiano e a figura da cafetina. 

"Os livros são sempre nós mesmos, em 
outras épocas", admite Ana Miranda. "O 
ficcionista, se fi car preso à verdade histórica, 
não alcança a verdade poética. A dúvida faz 
o personagem mais in teressante." Por outro 
lado ela confessa: "Sou covarde, tenho medo 
de deturpar fatos e situações que não me 
pertencem." Daí, prefere traba lh ar as 
lacun as, os períodos obscuros. Em tais 
circunstâncias, pode criar à vontade, sem se 
prender demasiadamente à in formação já 
existente. Ao enfocar a Guerra dos Emboabas 
e o ciclo do ouro em Minas Gerais em O 
retrato cio rei, ela criou uma personagem fie-
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UMA POLEMICA ATUAL 

P 
resente à mesa-redonda, o general Freitas, diretor de 
Assuntos Culturais do Exército, disse que, com a chegada 
do centenário do episódio de Canudos (em que o Exército 
exterminou milhares de seguidores do beato Antonio 

Conselheiro no Nordeste) o Exército se preocupa com as possíveis 
licenciosidades que possam ser cometidas por autores de livros 
ou filmes sobre o assunto. "Normalmente, quando se organiza 
um roteiro que envolve um fato histórico, estabelece-se uma linha 
para o roteiro e depois vai-se buscar os fatos na realidade apenas 
para alicerçá-lo", disse o general. 

Sílvio Tendler respondeu que é preciso haver espaço para 
todas as versões, sejam elas contra ou a favor das instituições. "Só 
assim se cicatriza as feridas e se constrói uma democracia. Está na 
hora, por exemplo, de abrir os arquivos sobre os anos de chumbo, 

Ana Arruda: a memória social José Roberto Toledo: a mentira histórica 

a época do regime de força no Brasil, entre 1969 e 1978. É preciso 
abrir tais arquivos, até para que o Exército não seja responsabilizado 
pelo que não fez", continuou o cineasta. "E é preciso também 
respeitar o ponto de vista de quem pensa diferente de nós. No 
meu filme jango, entrevistei o general Muricy, contrário ao João 
Goulart, e tratei o general com respeito", finalizou. 

O general argumentou que o pleno debate é fundamental, 
mas que existem restrições constitucionais em torno do assuntô. 
Neste ponto, levantou-se na platéia a jornalista Sandra Medeiros, 
que na época da ditadura militar trabalhava em rádio no Espírito 
Santo. Ela disse que, mesmo com a censura então existente, ficava 
sabendo de bárbaras torturas e violências de todo o tipo cometidas 
pelos órgãos de repressão brasileiros. Neste ponto, todos acharam 
melhor voltar ao assunto do romance histórico. 

própria versão da sua expulsão do Brasil. 
Na verdade se diz que ele era capanga do 
imperador e fazia parte de sua guarda se
creta. No livro que escreveu, não há nada 
disso. 

tícia, uma mulher de quem o retrato do rei é 
roubado e esta mulher é o fio condutor do 
romance. Em A última quimera, seu persona
gem principal é um amigo fictício do poeta 
paraibano Augusto dos Anjos, que conta a his
tória do poeta após a sua morte e reconstitui o 
clima e a morbidez da época. O que lhe inte
ressa sobretudo são as idéias, o simbolismo e 
o clima da bel/e époque brasileira. 

e foi conselheiro de D. Pedro 1 - lembra 
que normalmente se atribui a verdade à 
História e a mentira ao romance. "Para mim 
é o contrário: o romance é verdadeiro e a 
História mentirosa", afirma. O romancista 
assume que mente e por isso é mais inteiro. 
A História passa a versão oficial - quase sem
pre dos vencedores, em detrimento dos ven
cidos - e deixa de ser verdadeira. 

Segundo Sílvio Tendler-Mestre em Cine
ma e História, autor dos documentários Os anos 
JK e J ango - a História nada mais é do que a 
soma de todas as versões. Em vez de jogar epi
sódios controvertidos debaixo do tapete, Sílvio 
recomenda colocá-los na tela ou nos livros, 
como fizeram os franceses com seu passado 
colonialista na Argélia e na Indochina ou os 
norte-americanos com a Guerra do Vietnã. 
"Vejo a História como um ponto de referência, 
não como algo que prende ao passado", disse 
o cineasta. "No Brasil, desde a Guerra do 
Paraguai, tentamos esconder os fatos. Mas é 
preciso discuti-los, em forma de documentário 
ou de ficção." 

Finalmente, Vera Tostes, diretora do 
Museu Histórico Nacional, afirmou que a 
História brasileira vem sendo reescrita nas 
últimas décadas, a partir sobretudo de uma 
maior preocupação com o cotidiano. "Estamos 
fazendo a História das gentes que.construíram 
a nação. Pesquisa-se não só as armas dos 
soldados ou os instrumentos que torturavam 
os escravos, mas sua roupa, comida, objetos e 
sentim~ntos", disse ela. • 

José Roberto Toledo - autor de O 
Chalaça, sobre a figura de Francisco Go
mes da Silva, que viveu no século passado 

Por isso, josé Roberto desconfia do que 
está nos livros. O Chalaça, por exemplo, 
escreveu um livro em 1830 para dar a sua 
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DUAS MARIAS 
DO BARULHO 

Encenando a peça 'A bala perdida', Maria Regina e Maria Lúcia Dahl 
revivem toda a trajetória da década de 60 aos dias atuais, 
sob o prisma da mulher, com muito humor e sensibilidade 

Maria Regina e Maria Lúcia têm em comum a trajetória de contestação ao 'sistema' 

N 
ascida numa família rica, Maria Lúcia Dahl casou-se com 
o cineasta Gustavo Dahl e subiu aos palcos, "na época 
um escândalo", conta ela. Acabou tornando-se uma atriz 
consagrada e musa do Cinema Novo, trabalhando, entre 

outros, no filme O menino de engenho. Durante a década de 60, 
rompeu completamente com o sistema, comportamento que 
mantém até hoje. Depois, casou-se com o líder estudantil Marcos 
Medeiros, que, perseguido pela polícia do regime militar depois da 
entrada em vigor do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 
1968, auto-exilou-se na Europa. Maria Lúcia passou um dia na 
cadeia e, acompanhando o marido, foi para o exílio na França, 
onde permaneceu por cinco anos. 

Transcendeu os valores, quebrou todos os tabus a que tinha 
direito. Depois do movimento estudanti l, veio a fase hippie, "uma 
época psicodélica, lisérgica. Mas a droga nesta época" - conta ela 
- "não era essa realidade pesada da cocaína de hoje. Era mais uma 
tentativa de abrir as portas da percepção e que veio resultar numa 
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busca espiritual". Para Maria Lúcia Dahl, foi um tempo de não
aceitação do tradicional, da contestação do casamento, da religião 
católica, da virgindade. 

Em todo este ritual de mudança, a atriz diz que aprendeu o 
valor do verdadeiro. Hoje, afirma ter horror a qualquer coisa postiça. 
"Meus valores continuam os mesmos: penso na questão social e 
me preocupo com o Brasil. Não é porque caiu o Muro de Berlim 
que vou deixar de pensar na justiça. Não dá para ver calada as 
pessoas aí morrendo de fome. Eu continuo lutando contra o 
sistema." 

Já Maria Regina diz que, na época, não tinha consciência alguma 
de estar quebrando valores. Mesmo assim, subiu aos palcos nua na 
peça Hair, em 1969, desafiando os padrões de comportamento. 
Militante ativa no Teatro Opinião em 1964, experimentou nesse 
momento um dos períodos mais criativos da sua vida. "Como o 
Opinião era a base comunista do pessoal do teatro e como nu nca 
fui santa, acabei ficando muito visada e tendo que sair do Brasi l. " 



A atriz foi morar nos Estados Unidos e depois foi para a Holanda. 
"Mas isso nunca me distanciou do teatro, nem dos meus amigos. 
Foi muito legal voltar pro Brasil e ver que a gente podia construir 
alguma coisa de novo", conta. 

Hoje, vê que a luta não era contra o capitalismo, mas sim contra 
qualquer forma de privilégio. "E é uma batalha que continua, porque 
não quero ver essa gente sofrida morrendo de fome." Maria Regina 
diz que agora é mais "maluca" ainda e com mais convicção. "É que 
tenho embasamento psicofilosófico para tal, o que eu não tinha 
antigamente", fala uma atriz que afirma que a vida ficou mais 
divertida depois dos 50 anos. 

O MUNDO DE HOJE 
Para Maria Lúcia Dahl, "sem dúvida, atualmente tudo ficou 

muito mais careta. Ninguém ousa nada, parece que tudo já foi 
feito, tirando a tecnologia que a cada dia se torna mais fantástica. 
Em matéria de busca pessoal, antes era muito mais interessante, as 
pessoas iam mais fundo. Agora é tudo ditado pela mídia. Parece 
que o sistema é que venceu e coloca todo mundo do jeito que ele 
quer". Na opinião de Maria Lúcia, a partir dos anos 80 houve um 
retorno muito grande, uma tentativa de trazer de volta todos os 
valores questionados pela geração que queria fazer a revolução 
política e a transformação de costumes. Ela comenta que, por tudo 
isto, hoje se torna cada dia mais difícil a expressão individual. 

Para Maria Regina o mundo atual provoca mais desilusão. "É 
mais difícil a gente sonhar hoje em dia, uma vez que a situação 
econômica é dramática. Tudo fica ruim quando o povo está de 
barriga vazia. Mas ainda existem pessoas que acreditam no sonho, 
e que vão batalhar por isso até morrer." 

A BALA PERDIDA 
'~pesar de tudo, a gente continua viva e eu queria fazer uma 

peça de teatro que falasse de toda a nossa geração. Foi então que 
constatei uma das conseqüências da 'gloriosa revolução' de 64 no 
Brasil: a falta de autores teatrais, ou seja, as pessoas com o poder 
da síntese que representam o teatro não existem mais, ou existem 
muito poucas. Parece que todo mundo emburreceu com
pletamente. Os valores novos, que certamente existem neste país 
tão criativo, estão esmagados em conseqüência dos 20 anos de 
ditadura que nos deixou nesta miséria que a gente vive hoje", fala 
Maria Regina. 

Cansada de procurar peças que lhe agradassem, Maria Regina 
foi até a casa de Maria Lúcia para que ela escrevesse o texto. "Como 
a Lúcia não queria, forcei tanto a barra que chegava a ir todo dia 
para a casa dela, até que saiu a peça." 

Nasce A bala perdida, que narra a história de Lucilene Matos, 
uma mulher vinda de Marechal Hermes (subúrbio do Rio de Janeiro) 
e que passa por toda a trajetória dos anos 60 aos 90. Primeiro vem 
o namoro no Cordini com o ator Anselmo Vasconcellos, que faz 
todos os papéis masculinos, curtindo a época da Jovem Guarda. É 
a época do tiroteio no Forte de Copacabana, anunciando o início 

Na opinião de Maria 
Regina, a peça A bala 

perdida 'é uma 
brincadeira que faz 
pensar, porque ao 

mesmo tempo que 
diverte, levanta também 

muitos questionamentos' 

do golpe militar de 1964. Depois vem o movimento estudantil que 
queria mudar a face do país. Como isso não foi possível, vem então 
o desbunde, quando a personagem adere ao movimento hippie, 
vivencia o casamento aberto e toda a loucura daquela fase. Passou 
o desbunde, vem o rebunde, e Lucilene resolve ganhar dinheiro, 
lamenta não ter casado com um norte-americano e ter ido morar 
em Miami. O início dos anos 90 caracteriza um capítulo de 
introspecção, de busca espiritual. Finalmente, Lucilene chega a 
1995, quando mora num apartamento ao lado da favela do 
Pavãozinho, em Copacabana (Zona Sul do Rio), onde está 
acontecendo um tiroteio e, com medo das balas perdidas, Lucilene 
se muda para debaixo da cama. Até que entra pela janela um policial 
que está participando da operação no morro. No primeiro 
momento, ela acha que é um assalto e se apavora, mas no final 
percebe que é um amigo dela, também de Marechal Hermes. 

Sob um prisma muito bem humorado, Maria Lúcia Dahl 
procura passar uma trajetória bastante feminina (sem conteúdo 
feminista), de uma mulher em busca do outro. "Eu faço uma 
gozação, no bom sentido, do feminismo, do hippismo, do 
yuppismo, do esoterismo, enfim, de todos os ismos, e no final 
estou falando sério", afirma a autora. 

Para Maria Regina, a peça - que conta com o apoio da Caixa 
Econômica Federal, Fábrica de Tecidos Werner de Petrópolis e Casa 
Alberto de Ipanema - é uma brincadeira que faz pensar, porque ao 
mesmo tempo que diverte, levanta também muitos ques
tionamentos. '~ Lucilene é o paradigma da mulher da minha 
geração, que foi cobaia e ponta de choque para tudo. Nós somos a 
geração da pílula, que testou e continua experimentando tudo até 
o dia de hoje", fala Maria Regina. 

Essa é a história de duas Marias muito especiais, que contam a 
história da Lucilene e de muitas outras Marias, também especiais. A 
peça está em cartaz no Teatro Laura Alvim, em Ipanema (Zona Sul 
do Rio) sob a direção de Antonio Pedro, de sexta a domingo, e depois 
da temporada vai excursionar pelo Brasil. Gabriela Temer 1 
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NO AR, 
O'PROGRAMA 

~ 

CASE' 

_Durante 20 anos, Adernar Casé 
divulgou a música popular, 
introduziu o radioteatro, 
revolucionou a idéia 
de propaganda e se 
tornou um pioneiro do rádio 
moderno no Brasil 

Regina Casé dá um depoimen , 
Ela é uma das atrizes e comediantes mais completas que o Brasil 

tem hoje. No livro de seu primo, Rafael, Regina escreveu uma 
apresentação carinhosa sobre seu avô. Eis alguns trechos: 

"Casé é uma coisa que é ou não é. 
Eu sou Casé. 
Meu avô viveu 90 anos, 60 e tantos deles com minha avó 

Graziela. 
As bodas de prata, de ouro, de diamantes a que assistimos nos 

ensinaram muito sobre a vida, sobre o amor. 
E principalmente sobre a diferença. 
Como puderam conviver, tantos anos, pessoas tão diferentes? 

Como podem, quaisquer homens e mulheres, conviver tantos anos? 
Ou pior, como podem um homem e uma mulher, duas coisas tão 
diferentes, se amar tantos anos? E que amor ... 

Ele, do norte. Ela, do sul. 
Ela, a pessoa mais calma que conheci em toda a minha vida. 

Ele, a pessoa mais agitada, impaciente e esquentada que já vi. 
Ela, mariana fervorosa. Nunca vi tanta intimidade com Nossa 

Senhora. Ele, ateu.convicto. Só foi batizado adulto, e logo se tornou 
o chefe da paróquia, indo à missa todos os domingos, comungando, 
organizando das finanças à fogueira das festas de São João da igreja. 

Os dois trabalharam desde criança e sabiam como era bonito e 
difícil o Brasil. 

Ele achava que para ficar rico era só trabalhar, que só é pobre 1 

quem é vadio e preguiçoso. Não conseguia ver que sua história era 
atípica, e sua ascensão, fruto de um talento, uma criatividade, uma 
determinação e uma capacidade de trabalho quase sobre-humanos. 

Brig~mos muito por causa disso na minha adolescência. Ele 

E 
nquanto muita gente da sua geração ouvia histórias da 
carochinha, Rafael Casé cresceu escutando de seu avô, 
Adernar Casé, passagens da vida de Noel RO!ié!, Carmem 
Miranda, Pixinguinha e outros artistas que passaram pelo 

Programa Casé, na Rádio Roquette Pinto. Ele estreou em fevereiro 
de 1932 e seu autor permaneceu no mundo radiofônico até 1951. 

Rafael destaca o caráter pioneiro do rádio da época: "Aquelas 
pessoas nunca tinham estudado, e no entanto faziam algo genial. 
Minha preocupação foi não deixar aqu ilo morrer." A partir daí, ele 
escreveu o livro Programa Casé: o rádio começou aqui. Sua proposta 
foi relatar a trajetória e o clima do programa, considerado o início 
do rádio moderno, incluindo programação e marketing. 

Baseando-se em entrevistas com Adernar Casé e pessoas que 
trabalharam com ele, muitas das quais já não estão mais vivas, foi 
juntando histórias dos bastidores do rádio, que, nas décadas de 30 
e 40, antes da chegada da TV, ainda era o mais forte meio de 
comunicação. Foi a origem de toda a mídia. 

O rádio da época costumava veicular apenas uma programação 
elitista. Encantando com a fantasia e as possibilidades da 
comunicação via ondas curtas, Adernar juntou suas economias e 



sobre seu avô 
queria uma revolução. Qual
quer uma. Ela, a caridade no 
seu sentido mais nobre. 

Eles moraram quase toda 
a vida em Copacabana, e 
tenho a nítida lembrança dos mendigos, dos aleijados, dos cegos, 
das feridas sensíveis expostas até hoje na Nossa Senhora de 
Copacabana. Quando saía às compras com meus avós, lembro como 
era difícil encarar aquelas pessoas quando minha avó (que dava 
esmolas para absolutamente todos os pedintes) me dizia: 'Leve o 
dinheiro para ele, mas não jogue na cuia, olhe para ele, converse, 
pergunte o seu nome. Você não pode fingir que ele não está lá .. .' 

Meu avô, me ensinou a ver tudo. Ir à pescaria com ele era enfiar 
a mão na vida. Ou então ir à feira ou ao mercado. (Ele ia, sozinho, 
até os 90 anos, fazer as compras da casa.) Me lembro dele, no ano 
de sua morte, passando-com suas sacolas carregadas, e eu, no carro. 
Não tive coragem de chamá-lo, para não estragar o ritual tão bonito. 

Ele que sempre amou o mercado, a feira de Caruaru, a de 
Copacabana, o sol, a carne-de-sol feita em seu apartamento. 

Ele que vinha pensando na música que ia sugerir ao artista, 
andando na rua tinha uma idéia, entrava na Drogaria Granado e 
oferecia um anúncio (ou melhor, arrumava o dinheiro para pagar o 
pianista) e, assim, ia fazendo todo o possível. 

Minha avó tne ensinou o mel, a rebuçar a pedra. Meu avô, a 
educação pela pedra. 

Agora sou grande. Sei achar o mel no oco da árvore, 'dessa 
árvore pedrenta (o sertanejo) incapaz de não se expressar em pedra', 
como diz seu conterrâneo João Cabral de Melo Neto, outro 
pernambucano terrível." 

comprou um horário ele quatro horas. Abriu no seu primeiro 
programa um espaço de duas horas para música popular, que até 
então não tocava nas rádios, e duas horas para a música erudita. As 
duas primeiras horas foram um sucesso, mas nas outras os ouvintes 
pararam de telefonar. Aí ele entendeu que as pessoas queriam uma 
111C1sica nova. Então, trouxe para seu programa Carmem Miranda, 
Noel Rosa, Francisco Alves, Donga, João da Baiana, Pixinguinha, 
Jorge Murad, Paulo Moura e muitos outros da MPB que antes só 
tinham espaço nas casas noturnas e nos ambientes de boemia. A idéia, 
entre outras, era ampliar o contato do artista popular com o público. 

Mas como financiar tudo? Segundo Rafael, seu avô !'fez girar 
uma roda que estava parada, quase mofada". Para sua sorte, no 
momento em que se iniciava o programa, surgiu uma lei que 
permitia a propaganda - anteriormente, só era permitido citar o 
nome dos colaboradores no final de cada edição. Pensou então 
nos anunciantes. Mas comei atraí-los? A resposta foi: oferecendo 
boas atrações para os ouv intes, conseguiam-se anúncios e 
automaticamente tinha-se que contratar novas atrações que atraíam 
novos anunciantes, e assim por diante. 

Entusiasmado, Casé trouxe para o rádio a leitura de texto, que 

depois veio a se chamar radioteatro. Assim, veiculava grandes óperas 
e músicas clássicas como se fossem tocadas ao vivo e contava 
histórias de grandes compositore~. 

Na década de 30, o rád io era sobretudo lazer. E quando, na 
década de 40, surgiu a Rádio Nacional como formadora de opinião, 
transformando-se numa máquina de propaganda oficial e passando 
a contratar os grandes artistas da música popular, o. Programa Casé 
conseguiu resistir e manter a audíência. 

O Programa Casé foi a origem cio atual sistema ele marketing 
das rádios e televisão. Foi ele quem trouxe a idéia cios jingles. Para 
atrair os anunciantes, Casé contratou ótimos redatores para criar 
comerciais que, na maioria das vezes, não se repetiam. Assim, numa 
brincadeira experimental, foi inventada para a Padaria Bragança 
uma propaganda cantada em melodia ele fado: 

"Oh, padeiro desta rua 
tenha sempre na lembrança. 
Não me traga outro pão 
que não seja o pão Bragança" 
( ... ) 

"De. noite, quando me eleito 
e faço a minha oração, 
peço çom todo o respeito 
que nunca me falte o pão" 
(Luís Barbosa) 

Nunca se venderam tantos pãezinhos como nos dias cio 
lançamento destes jingles. A partir daí, os grandes artistas da MPB 
passaram a cantar os anúncios ele uma cl ientela que foi se formando 
com o passar dos anos, idéia que até hoje se perpetua. O anunciante 
mais assíduo cio programa era a loja O Dragão. Daí, esta jóia ele 
anúncio criada por Noel Rosa: 

"No dia que fores minha 
juro por Deus, coração, 
te darei uma cozinha 
que vi ali no Dragão" 

O Programa Casé fo i até, através do radioteatro, uma grande 
influência para os programas de televisão. Nos primeiros anos 
da TV, usavam-se os mesmos quadros e recursos. Depois, a 
televisão foi se distanciando cio rádio. "Hoje, os meios ele 
comunicação cada vez mais se afastam do lazer como fim e 
têm o lazer como meio. Se antes você faz ia di versão para as 
pessoas, hoje você faz lazer para que as pessoas assistam. Quer 
dizer: meios _de comunicação são usados como poder. E surge 
aí todo um jogo de concessões", ana lisa Rafael. 

Rafael Casé é jornalista, tendo feito jorna l e te levisão. 
Segundo ele, o escritor não ganha dinheiro com livro: "É uma 
profissão movida pelo prazer e peto amor. " Mesmo assim, já 
tem em vista dois outros livros, que em breve estarão nas 
prateleiras. Gabriela Temer • 



'RADIOTICA JOYIM': AJUDANDO 

NO PIIOCISSO EDUCATIVO 
Debatendo temas como Aids, preconceito e trabalho, o programa 

volta após cinco anos fora do ar 

M
esmo tendo ficado entre os três primeiros colocados do 
Festival Internacional do Rádio de Nova Iorque de 1986, 
no qual concorriam 1547 enviados de 18 países, o 
programa Radioteca jovem deixou de ser veiculado três 

anos depois. Na época, dividia-se em duas partes: a radioteca jovem 
e a infantil, com roteiro de Stella Maris e idealização e apresentação 
de Zé Zuca. 

Hoje, com o jingle "Os jovens se rebelam, mas nem sempre se 
revelam", a Radioteca Jovem volta para mexer de novo com os 
medos, as palavras não ditas, as angústias e esperanças da juventude. 
O programa vai ao ar toda quinta-feira, das 16:05 às 17:00 horas, 
na rádio MEC. Zé Zuca, que também é formado em Pedagogia, ex
plica que "na fase da adolescência é difícil encontrar um canal para 
se expressar. E, enquanto a maioria dos adultos calam a boca do 
jovem, quando não dão importância à sua 'fase de transição', a 
radioteca abre este canal". 

O clima da grtJPflfão 

"E o palhaço, o que é? Ladrão de mulher!" 
Nodo mais participativo que público de circo, certo? 
Depende. Pensando no Radiofeca Jovem, o 

comparação fico páreo duro. 
No estúdio onde é gravado, o auditório participo 

de uma mesa redondo comandado por Zé Zuco. En
quanto isso, um repórter está pelos ruas colhendo opi
niões sobre o temo do dia. E lá do solo de aula, seja 
por linho direto ou pelo telefone 252-8413, os alunos 
do Escola lgnácio Azevedo estão interferindo no 
programo. Às vezes tem tonto gente querendo participar 
que o tempo fico pouco. Ruim por um lodo, mos bom 
por outro. Assim, o debate continuo mesmo sem o 
progromo.(Gabrlela Temer) 

O programa traz novidades: além de contar com um auditório 
e com interferências de repórteres nas ruas, foi conectado com a 
Escola de Formação de Professores lgnácio Azevedo Amaral, e 
pretende entrar em contato com outras unidades de ensino. 

Mas qual seria a importância da troca entre a radioteca e a 
escola? Como uma programação de rádio pode contribuir para o 
processo educativo? 

Stella Maris, que além de roteirista da primeira fase do programa 
trabalha na Secretaria de Estado de Educação, explica que sendo 
um programa que debate temas atuais entre os jovens, "faz com 
que eles falem de si mesmos, botem o coração para fora, elaborando 
mais o pensamento". Enquanto isto, a escola que segue um currículo 
tradicional, deixa de trabalhar com estes elementos interiores do 
aluno, suas questões vividas no dia-a-dia, e evita maiores reflexões. 
"Para que a juventude fale conscientemente é preciso uma prática 
de reflexão oral, e o programa Radioteca Jovem tem propiciado 
isso", afirma. 

Ela conta que, na lgnácio Azevedo, o tema é lançado uma 
semana antes do programa e discutido entre os alunos. Para este 
debate, são passados dados e informações pertinentes ao assunto, 
seja através de filmes, leitura de um texto, jornais, ou entrevista 
feita pelos alunos ou professor. A idéia é que as questões não se 
esgotem com o programa, e sim se aprofundem nas salas de aula. 

Tanto na escola quanto no programa, o clima é aberto e tudo é 
discutido. Surgem opiniões diversas, depoimentos e concordâncias. 
Como proposta, tenta-se sempre chegar a conclusões, mesmo que 
sejam poucas, mas que provoquem um insight no participante. 

Segundo Stella, "a grande vitória do trabalho de conexão entre 
a radioteca e a escola é a interdisciplinariedade. Um professor de 
História fará bom proveito disso. O de Geografia e Português 
também. Até o de Matemática, se souber aproveitar os caminhos. 
Afinal, Pitágoras era um grande filósofo". Tratar temas isoladamente, 
sem ganchos ou conseqüências em áreas que não sejam de 
determinada disciplina, tem sido um dos mais freqüentes erros da 
escola tradicional, inadequando-se às necessidades exigidas pelo 
percurso da modernidade. Hoje, globalização e holismo são temas
correntes em todas as ciências e atividades. 1 
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DUAS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS 
Nem só de violência é feito 
o cotidiano das favelas 
cariocas. Suas comunidades 
também se mobilizam 
em torno de temas que vão 
desde conflitos familiares e 
psicológicos até cidadania 
e meio ambiente. No monv do 
Cenv-Corá, na l.ona Sul, alguns 
exemplos desta realidade 
Beatriz Lima O medo é o maior entrave ao crescimento emocional da população dos morros 

PSICOLOGIA SOBE O MORRO 
m trabalho de assistência psicoló~ca 
está sendo feito no Cerro-Corá, 
Cosme Velho. Buscando novas 
formas de atuai; duas psicólogas 
criaram o Espaço da Fala, que 
oferece às pessoas da comunidade 

um acompanhamento emocional. 
Desde 1986, Márcia Alves e Karla Martins 

prestam este serviço em várias favelas 
cariocas, como o Morro do Borel, na Tijuca, 
e a Rocinha, em São Conrado. No Cerro
Corá, a experiência está indo mais fundo. 
Dentro da dura realidade dos favelados, a 
Psicologia funciona como possibilidade de 
construção da falá. O adolescente tem, junto 
às psicólogas, como expor seus problemas na 
escola e em casa, propiciando-lhe um espaço 
Je discussão. 

No morro, existe pouco diálogo com as 
iiguras de autoridade definidas pela família 
ou pela escola. Então, o objetivo das 
psicólogas passou a ser abrir espaço para os 
adolescentes trazerem e discutirem suas 
questões com o grupo. 

A iniciativa está na favela há oito meses, 

com grupos de faixa etária de 12 e 13 anos. 
Inicialmente a idéia era realizar um trabalho 
com as mulheres. Mas por sugestão delas 
próprias, a atuação começou a ser feita com 
os jovens, que seriam os mais necessitados 
pois, de maneira geral, acabam cooptados 
pelo "movimento" - nome dado ao 
narcotráfico. Isto acontece por falta de 
opções e novas alternativas para eles. 

Apesar do pouco tempo, duas horas por 
semana, o Projeto Espaço da Fala vem 
colaborando para elevar a auto-estima dessa 
gente sofrida. 

Existem outros programas de apoio na 
mesma área do Cerro-Corá: um desenvolvido 
pela Comlurb, o Projeto Favela-Bairro; 
Multicoop (horta comunitária, reciclagem, 
geração de renda) e o Posto de Saúde, em 
fase de implantação. Um convênio com os 
Correios fornece emprego a muitas crianças, 
com direito a treinamento especializado, 
carteira assinada e salário. Elas trabalham no 
asfalto, nas agências dos correios. 

Márcia Alves diz que é muito gratificante 
ver o sorriso das crianças que levam preso 

ao peito o crachá dos Correios, uma forma 
de adquirir uma identidade. "É como se 
estivessem querendo dizer: 'Olha, eu 
também sou gente"', emociona-se. 

Até mesmo os envolvidos com a 
marginalidade estão buscando ajuda e 
pedindo emprego para sair do tráfico. O 
morro vem tendo um avanço em afirmação 
social, participando, inclusive, das reuniões 
com o Viva Rio sobre questões ligadas à 
cidadania. 

No início do trabalho, as psicólogas 
encontraram o morro armado e arredio, 
resultado das incursões militares da Operação 
Rio 2, no ano passado. Desta forma, o favelado 
em geral desconfia de quem vem do asfalto. 
Mas com relação às psicólogas, não houve a 
hostilidade inicial, pois elas tiveram consenti
mento, através deu m contato com a Associa
ção de Moradores do Cerro-Corá, para atuar 
na favela. "Eles sabiam que a gente estava en
trando para trabalhar", explica Karla. 

Quanto aos conflitos psicológicos, Márcia 
Alves analisa que o medo da violência é 
grande, tanto dentro da família como fora 
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LIXO TROCADO 
PELO VERDE 

M 
oradores de Cerro-Corá, Vila Cândido e Guararapes parti
ciparam, em dezembro passado, de uma experiência curi-
osa: trocaram lixo por mudas de árvores frutíferas. O Dia . . 
ela Troca foi realiza_do na Ladeira cios Guararapes e teve O morador exibe suas mudas em meio ao lixo arrecadado 

como ~logan "Troque o 'inUTIL' pelo verde". Muita gente apare-
ceu, trazendo sacolas cheias ele jornal, latas e garrafas para receber 41 O mudas de 18 
espécies: manga, fruta cio conde, graviola, ele. Havia muita alegria, todos pareciam se 
sentir úteis. 

O programa Cooperativismo, Ambiente e Desenvolvimento (Cooperad), da 
Multicoop (Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Liberais), tenta gerar mudanças 
coletivas de ali tu de. Tudo isso envolvendo nas discussões, principalmente, os morado
res locais. 

A proposta, a médio prazo, é fazer hortas comunitárias. Pela dificuldade em adquirir as 
áreas, decidiu-se criar hortas caseiras. Estão sendo implantadas 50 hortas caseiras, segundo 
Thilso Mói Cabral, presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Cosme Velho. 

Estão sendo feitos, também, reílorestamento de barrancos, coleta seletiva de lixo e 
iniciativas para geração de empregos às três comunidades. Já são 21 adolescentes e 17 
adultos empregados, que receberam treinamento tanto para manipulação do lixo quanto 
para preparo das hortas. Eles vão auxiliar os moradores na separação e coleta dos detritos 
e fiscalizar o plantio das mudas, visitando casa por casa. 

A Prefeitura do Rio subsidia o projeto com um mutirão remunerado para trabalhar 
nas áreas de risco, onde ocorrem deslizamentos de terra ou construção desordenada nas 
encostas. "Foram iniciados os trabalhos e estamos na fase de limpeza. Serão colocadas 
3.500 mudas nestes locais", diz Thilso. Reílorestamento e hortas produzirão frutas, horta
liças e plantas medicinais. 

Em relação à geração de renda, a idéia é criar uma cooperativa de trabalho, com 
qualificação e aproveitamento da mão-de-obra da comunidade. Cento e cinqüenta pes
soas já se inscreveram para trabalhar como pedreiros, pintores, mecânicos, etc. "Este é o 
melhor caminho de combate à violência. Estamos oferecendo oportunidades, pois estas 
pessoas estão alijadas do processo produtivo", afirma Thilso. 

Várias empresas têm tido iniciativa de ajudar. A proposta é garantir a autogestão e, 
posteriormente, a sustentabilidade. Ao mesmo tempo que remunera as pessoas envolvi
das com suas atividades, o projeto proporciona-lhes uma consciência a respeito de pro
blemas como o lixo e proteção ambiental, ambos muito presentes nos morros. 

de casa, sobretudo a praticada pela polícia. 
Além disso, muitas mulheres sofrem por uma 
gravidez indesejada, ou por serem 
abandonadas. A relação familiar é quase 
sempre dramática. Existe muito sofrimento 
das crianças e algumas apanham com 
freqüência. A maioria vive em situação de 
carência e abandono. 

A representante da Associação dos Mora
dores, Rosemary Marques, informou que às 
vezes a própria família obriga os filhos a ir para 
a rua. Ela disse que esses menores são estimu
lados a isso, o que acaba sendo porta aberta 
para iniciar uma vida marginal, pois a maioria 
não volta mais para a favela. 

Márcia e Karla observaram, ao longo do 

trabalho, que os sentimentos de quem mora 
no morro são explícitos: se tem que chorar, 
chora; se tem que amar, ama; se tem que odi
ar, odeia e, se tem que bater, bate até parar 
no hospital. 

As regras de convivência e compor
tamento no morro criam uma linguagem 
própria e uma outra maneira de resolver as 
coisas. A partir daí, surge o Espaço da Fala, 
onde a base fundamental é a conversa. 
Márcia reparou que, utilizando desenhos 
como forma de expressão, os alunos se 
colocam mais. Para ela existe um medo de 
falar, que se revela perigoso por causa dos 
traficantes e dos policiais. 

Uma constante é o medo da violência 
policial. Eles encaram a polícia como a 
principal inimiga. Até algum tempo atrás, 
a polícia vasculhava o morro, ameaçava e 
batia nas pessoas, levava dinheiro e até 
latas de leite. Hoje, relatos dos habitantes 
do Cerro-Corá indicam que a situação 
melhorou um pouco, a polícia está mais 
contida. Parece que a sociedade também 
vem reagindo diferente e se propondo a 
ajudar mais. 

Como é difícil arcar com todas as 
despesas, as psicólogas procuram patro
cinadores e interessados na ampliação do 
projeto, que prevê também a utilização 
do teatro como fo rma ele expressão. É 
preciso quebrar as barreiras do silêncio, 
mostrar que a fala construtiva não é pe
rigosa e ajudar no processo de transfor
mação. Márcia Alves diz: "É o mínimo, 
mas, se você não fizer, ninguém faz. ln
vestindo nessa gente, estamos investin
do no ser humano e, ao mesmo tempo, 
tentando melhorar o país." B 



Profissão perigo 
Até 20 de dezembro, quatro jornalistas foram assassinados em 

1995 no Brasil em razão do exercício profissional. O dado, do 
Relatório Anual ela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), 
concede ao país o título de líder em mortes de profissionais de 
imprensa na América Latina. Desde 1992, não se registravam casos 
cio tipo no Brasil. Houve também sete tentativas de homicídio ou 
ameaças ele morte em 1995. 

As mortes têm em comum o descontentamento provocado por 
reportagens publicadas pelos assassinados e a impunidade. Marcos 
Borges Ribeiro, clono cio jornal O independente, de Rio Verde (GO), 
foi assassinado em casa na presença da mulher. O motivo: denúncias 
sobre abuso de direitos humanos por parte da polícia local. Aristeu 
Guida da Silva, dono do jornal A Gazeta de São Fidélis (RJ), foi 
morto com sete tiros. Motivo: publicação de supostas irregularidades 
cometidas na Câmara local. Reinaldo Coutinho da Silva, dono do 
Cachoeiras jornal, de Cachoeira de Macacu (RJ), levou 14 tiros. 
Motivo: reportagem com denúncias sobre um ex-prefeito. Zaqueu 
ele Oliveira, editor do jornal Gazeta de Barroso (RJ), foi assassinado. 
Motivo: reportagem de Zaqueu sobre a família cio acusado. 

Desvio de dinheiro 
O governo federal utilizou cerca de R$ 2,02 bilhões nos 11 primeiros 

meses de 1995 das áreas de saúde e seguridade social para cobrir salários, 
despesas de custeio e encargos previdenciários de órgãos do Executivo. 
O dinheiro foi obtido com as Contribuições para Financiamento da 
Seguridade Social (Confins) e sobre o Lucro das Empresas, fontes de 
custeio da Previdência Social. Beneficiaram-se das verbas os ministérios 
do E,xército, Fazenda, Marinha e Aeronáutica. 

Outros R$ 2,2 milhões foram transferidos da Previdência para 
complementação orçamentária do Supremo Tribunal Federal e 
Justiça Militar. 
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Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fiscais 
de Contribuições Previdenciárias (Anfip). Apesar de a ação não ser 
ilegal, ela é criticada pelo presidente da entidade, Álvaro Solon de 
França. 'Asfixiado pela política de juros altos, o governo federal 
acaba recorrendo às contribuições dos segurados para resolver 
problemas de caixa, que deveriam ser administrados com recursos 
do orçamento fiscal. Um dos resultados é a deterioração do serviço 
de saúde", afirma França. 

Contra a discriminação 
Para reduzir a discriminação contra os negros do Brasil é 

defender os elementos culturais de "base negra", foi fundado no 
final de novembro, em São Paulo, o Congresso Nacional Afro
Brasileiro (CNAB). 

"Nossos sonhos de uma nação soberana e livre de discriminação 
racial serão concretizados brevemente", afirma o escritor. Eduardo 
de Oliveira, presidente da Coordenação Nacional da entidade. 
Segundo André Borges, secretário de Educação do CNAB, a 
organização, suprapartidária, atuará politicamente para melhorar 
o cotidiano dos negros no país. Participam da entidade, entre outros, 
o escritor e senador suplente Abdias do Nascimento e o compositor 
Nelson Sargento. 

Novidades da Informática 
Softwares educacionais que servem como instrumentos 

pedagógicos foram algumas das novidades apresentadas na 
feira lnRio. 

Outro destaque foi o eletrocardiógrafo computadorizado, 
pequeno aparelho adaptável ao computador, que substitui o 
convencional com vantagens como a realização e comparação 
de exames. 

A informática também 
vem ajudando a catalogar 
as obras do Museu de Belas 
Artes, onde o evento foi 
realizado. Cerca de 80% do 
acervo estão registrados 
eletronicamente, fazendo 
com que se possa ver a 
maioria das obras não 
expostas por falta de 
espaço. Além de proteger 
o acervo do museu , a 
proposta é difundi-lo via 
Internet. 
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EUA deixam órgão da ONU 
As pressões da maioria republicana do Congresso dos Estados 

Unidos sobre o orçamento fez com que o país anunciasse que em 
31 de dezembro de 1996 irá sair da Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial (Onudi). 

Os EUA respondem por 25% do orçamento daquela entidade. 
O diretor-geral da organização, o mexicano Mauricio de María e 
Campos, reconheceu que a saída norte-americana afeta 
significativamente as finanças da Onudi, mas garantiu que o órgão 
manterá sua atuação. Com a redução do orçamento para o biênio 
1996/97 de US$ 209 milhões para US$ 157 milhões, cerca de 233 
funcionários deverão ser dispensados. 

A Onudi é o segundo organismo das Nações Unidas que deixa 
de contar com a participação dos Estados Unidos. O primeiro foi a 
Unesco, voltada para a Educação, Ciência e Cultura. 

Príncipe dos observadores 

A Fundação Casa Dr. 
Blumenau está patro
cinando o concurso de 
monografias A Vida e 
Obra de Fritz Müller, 
cientista alemão que 
viveu na cidade cata
rinense. Conhecido co
mo "o príncipe dos ob
servadores", Müller des
creveu várias espécies de 
plantas, insetos, molus
cos e crustáceos. Charles 
Darwin o definiu como 
o "sábio decifrador da 
natureza do Brasil". 

· O prêmio para o 
primeiro colocado é de 
R$ 1.000 e o trabalho 
será publicado com 
tiragem de 3 mil exem
plares. A obra será lançada em 1997, ano do centenário da 
morte cio naturalista, que faleceu em Blumenau em 21 de maio 
de 1897. O regulamento pode ser adquirido na Fundação, rüa 
XV de Novembro, 161, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89010-
001, telefone (047) 326-6990. 

Visita 
O cônsul de Cuba no Rio de Janeiro, Fermín Rodríguez Acosta, visitou a Editora Terceiro 

Mundo no dia 15 de dezembro, conhecendo o processo de produção das revistas da editora. 
Na foto, Acosta (de terno) acompanha a diagramação de uma página em computador ao 
lado da editora-chefe Beatriz Bisso e do diretor Neiva Moreira 

· Creche para crianças carentes 
Inspirado pelo movimento liderado pelo sociólogo Herbert de 

Souza, o Comitê dos Trabalhadores da Ford de São Bernardo do 
Campo (SP) pela Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida 
está apoiando o funcionamento de uma creche em São Mateus, 
Zona Leste de São Paulo. Foi construído um novo prédio que irá 
abrigar cerca de 150 crianças de 7 a 14 anos. Na unidade, os jovens 
contarão com alimentação, lazer,· e no futuro pretende-se 
desenvolver atividades profissionalizantes. 

O Centro Maria Cursi está localizado em uma das regiões mais 
carentes da maior cidade brasileira. Além da arrecadação de fundos 
entre os empregados, a Ford faz doações em dinheiro e de material 
para reciclagem. 

Conscientização via vúleo 
Procurando discutir temas ~ciopolíticos e conscientizar as 

pessoas em relação aos seus direitos, o Instituto Nosso Chão, de 
Fortaleza, produz vídeos e programas de TV. 

O instituto, ligado às Comunidades Eclesiais de Base da Igreja 
Católica, participa da Campanha ela Fraternidade de 1996, cujo 
tema é "Fraternidade e Política". Além disso, está lançando o vídeo 
E eu com isso?, que discute a necessidade ela participação em 
associações comunitárias para que os problemas locais possam ser 
solucionados. 

Outra produção ela Nosso Chão Vídeo é Eu também tenho 
nome, que ganhou o V Festival ele Vídeo Mostra Fortaleza (1995), 
na categoria documentário. O vídeo mostra a realidade de excluídos 
em grandes cidades. O endereço do instituto é rua João Melo, 522, 
Damas, Fortaleza, Ceará, CEP 60436-050. Telefax (085) 225-0321. 



s revistas publicadas pela Editora Terceiro 
Mundo são fontes de consulta para 
várias comissões de professores 
que elaboram as provas de 
vestibular. cadernos do terceiro 
mundo, Cuadernos del Tercer 

Mundo, Ecologia e Desenvolvimento e a 
bilíngüeRevista do Mercosul são, portanto, 
publicações indicadas para estudantes do 
segundo grau que se preparam para as provas 
de ingresso na universidade. 
No vestibular 1996 da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), a questão nº 4 da prova de 
Biologia, da primeira fase, apresentava como texto-
base trecho de legenda da matéria "Ciência busca 
respostas no ar", capa da edição 55 da revista Ecologia e 
Desenvolvimento (setembro de 1995). 
Além da relação de Ecologia e Desenvolvimento com 
temas que costumam ser abordados em exames de 
Biologia, Química, Física, Geografia e História, as 
demais revistas da editora também oferecem 
informações importantes para provas de 
várias disciplinas. cadernos do 
terceiro mundo trata de questões 
sociais, políticas e econômicas dos países 
em vias de desenvolvimento, incluindo o 
Brasil, sendo leitura recomendada para as 
provas de História e Geografia. Na última 
edição dos dois principais vestibulares do Rio 
de Janeiro- UERJ e Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ)- vários temas 
destacados em cadernos em 1995 foram 
abordados em questões, caso da crise econômica 
do México, 2ª Guerra Mundial, questão agrária e 
habitacional no Brasil. 
Já a Revista do Mercosul e Cuadernos de[ Tercer 
Mundo desempenham um papel importante na 
preparação também para as provas de espanhol. A 
bilíngüeRevista do Mercosul permite que o estudante 
compare os textos em espanhol e português, solucionando 
possíveis dúvidas no idioma estrangeiro. 

Vestibular Ver) 1996 - Prova de Biologia - /ª fase 

Coluna Vestibular 96 - Jorna l do Brasil - 15111/95 



1) Os presidentes da América Central - na foto 
de mãos dadas num sinal de unidade - se 
reuniram em Honduras no final do ano passado, 

para firmar um tratado de segurança democrática. Da esquerda 
para a direita: Julia Mena, vice-presidenta da Nicarágua; 
Armando Calderón, de El Salvador; Manuel Esquivei, de 
Belize; Roberto Reina, de Honduras; José-Figueres, da Costa 
Rica e Germán Vaquerano, vice-presidente do Panamá. 

2) Uma marcha de protesto incomum percorreu as ruas da 
capitã! sul-coreana. Cerca de 1.200 religiosas católicas fizeram 
uma manifestação em frente à embaixada do Japão em Seul, a 
capital da Coréia do Sul, para pedir que o governo nipônico 
reconheça que a prostituição forçada de mulheres coreanas, 
durante a Segunda Guerra Mundial, pelo Exército imperial, foi 
um crime de guerra. 

3) Na data em que se completavam 20 anos da ocupação de 
Timor Leste por tropas da Indonésia (07/12/1975), estudantes 
originários da ex-colônia portuguesa no Sudeste Asiático 
exigem a independência do país, em ato de protesto realizado 
em Jacarta, capital da Indonésia. Apesar dos massacres 
promovidos pelos indonésios, a comunidade mundial tem sido 
muito pouco atuante no caso de Timor Leste. 



6) Com um passado de militância na 
Organização para a Libertação da 
Palestina (OLP), a feminista Samiha Jalil , 

de 72 anos, decidiu disputar nas urnas os votos do seu 
povo com seu carismático líder, Yasser Arafat. 
Samiha foi candidata à presidência do 
·Conselho Palestino de Autonomia. 
nas eleições de 20 de janeiro. e 
afirma que com sua atitude 
huscou colocar em 
primeiro plano o papel 
da mulher palestina na 
luta pela 
independência 
de seu país. 

4) Um tratado proibindo a posse, 
fabricação, circulação e 
aquisição de armas nucleares 

numa área que vai do Vietnã, ao norte, até à 
Indonésia, ao sul , foi firmado pelos sete líderes 
da Associação dos Países Asiáticos (Asean) em 
Bangcoc, na Tailândia. Mas as cinco potências 
nucleares, lideradas por China e Estados 
Unidos, protestaram contra o tratado, que 
consideram uma ameaça à sua capacidade de 
deslocar navios com armamento atômico por 
todo o mundo. 

5) O professor Nur Misuari. estreita a mão do 
chefe da delegação filipina na terceira rodada 
de conversações sobre o destino da ilha de 
Mindanao, no sul do arquipélago. Misuari é o 
líder da Frente Moura de Libertação, 
movimento que luta há décadas pela 
independência da região das Filipinas habitada 
majoritariamente por muçulmanos. Só agora o 
governo filipino aceitou sentar para negociar 
com o grupo separatista. 



~ 7) Para tratar de problemas relativos à Amazônia como o narcotráfico, o 
~ meio ambiente e as populações indígenas, os chanceleres dos oito 

países da região compareceram à V Reunião Ministerial do Tratado de 
Cooperação Amazônica, realizada em Lima, Peru. Ao final do encontro, os 
chanceleres assinaram a "Declaração de Lima", com a estratégia para enfrentar esses 
desafios. Na foto: os chanceleres do Equador, Galo Leoro (esq.), da Bolívia, Antônio 
Aranibar (centro),e do Suriname, Subhas Mungra (dir.) 

8) Depois de quatro anos, o Partido Comunista venceu as eleições legislativas de 
dezembro passado na Rússia e passará a controlar 40% do Congresso. Gennady 
Zyuganov, o líder do partido, um homem que alia a flexibilidade com a linha dura, 
disse estar decidido a impedir que o Kremlim continue corri as duras reformas 
econômicas. 

9) A vitória de René Preval nas eleições presidenciais do Haiti, realizadas em 
dezembro último, foi considerada a primeira transferência pacífica do poder em 
191 turbulentos anos de história desta nação. Eleito com 75% dos votos, Preval
candidato do presidente Jean Bertrand Aristides - prometeu governar de "mãos 
dadas" com o atual chefe de Estado. 

1 O) Depois de intensos esforços 
diplomáticos, foi finalmente assinado o 
acordo de paz que pôs fim à guerra na 

antiga Iugoslávia, que em quatro anos deixou mais de 
200 mil mortos e 2,7 milhões de refugiados. O acordo foi 
assinado pelos presidentes da Bósnia, Alija Izetbegovic, 
da Sérvia, Slobodan Milosevic, e da Croácia, Franjo 
Tudjman. A cerimônia, realizada em Paris, teve a 
presença do presidente dos EUA, Bill Clinton, e da 
França, Jacques Chirac, e dos primeiros-ministros 
Helmut Khol (Alemanha), Viktor Chenormyrdin (Rússia) 
e John Major (Grã-Bretanha), países que tiveram 
importante papel de mediadores da paz. 



CAPA 
Um dos projetos mais polêmicos 
enviados pelo governo Fernando 
Henrique ao Congresso, a 
reforma da previdência se 
adequa ao modelo neoliberal 
imposto ao Terceiro Mundo 
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ESPERANTO 
Tendo lido um artigo sobre Esperanto 

no número 181 da revista cadernos do ter
ceiro mundo, solicito informações sobre 
a quem poderia me dirigir para obter maio
res dados sobre esta língua. 

Gustavo Bertea 
Nova Brasilândia d'Oeste- RO 

Escreva para a Liga Brasileira 
de Esperanto - Brazília Espe
rantoLigo. O endereço é SDS, Edi
fício Venâncio, 3, Sala 409, CEP 
70393-900- Brasília - DF. Cartas 
para: Caixa Postal 3625 CEP 70084-
970 - DF. O telefone é (061) 226-
1298 e o fax é (061). 226-4446. Além 
disso, você pode escrever para a 
Associação de Esperanto de 
Roraima, no seguinte endereço: 
Caixa Postal 61, CEP 69300-970-
Boa Vista - RO. 

PALESTINA 
Estou a passeio pela Palestina, visi

tando meu país, que não vejo há 22 anos. 
Mesmo longe, tenho o prazer de ler cader
nos do terceiro mundo, lembrando-me de 
entrevistas que vocês publicaram com o 
povo palestino e povos irmãos. Que Deus 
lhes dê a força de uma fonte que brota na 
montanha de um deserto, para matar a 
sede e florescer a natureza de verde. 

Ziad Abdell Karin 
Ramala- Cisjordânia 

VIOLÊNCIA CONTRA DEMOCRACIA 
Interessantíssimo o artigo ''A Saga Mo

derna de Canudos", que traça o paralelo 
entre a violência urbana dos dias atuais e 
o massacre de milhares de nordestinos 

· pelo "Exército de Caxias" com o aval das 
elites políticas e eclesiásticas da época. 

Como sempre; a história se repete e, 
especialmente, os finais de século são pro
pensos a manifestações radicais de cará
ter social e ideológico. Neste âmbito, gos
taria de ressaltar- em primeiro lugar- a 
malsucedida operação militar nos morros 
cariocas. Não se resolve um problema so
cial com tanques de guerra, nem com tor-

turas e maus tratos perpetrados contra 
pessoas simples, cujo único ''erro" é se
rem negras e/ou pobres. 

E quando das denúncias de arbitrarie
dades, até hoje não-apuradas - visto o 
alto índice de impunidade na Justiça Mili
tar - qual não foi a primeira voz a se le
vantar a favor dos soldados? A do Cardeal 
Arcebispo do Rio de Janeiro, um dos por
ta-vozes da facção conservadora da Igreja 
brasileira. 

Em segundo lugar, cito a truculência 
da guarda municipal, cuja única preocupa
ção parece ser a de tirar os camelôs das 
ruas e, assim, sua forma de susbsistência. 

A democracia não pode sobreviver com 
este tipo de hostilidade social. É preciso 
ter-se em mente que a criminalidade é, ma
joritariamente, um problema social contra o 
qual a mera violência jamais prevalecerá. 

Marcos Cardoso 
Rio de Janeiro-RJ 

PRESOS POLÍTICOS 
Os presos políticos no Carandiru, São 

Paulo, encarcerados há quase seis anos, 
sofreram isolamento de 15 meses e tortu
ras atrozes. Entre eles: Eduardo Paz, 
Horácio Henrique Paz (argentinos), Maria 
Emília Marchi Badilla, Sérgio Olivares 
Ortúbia, Pedro Fernandez Lembach, Ulises 
Gallardo Acevedo, Herman Tapia Collante 
(chilenos), Cristine Lamont e David 
Robert Spencer (canadenses) e o brasileiro 
Raimundo Rosélio Costa Freire. Eles 
seqüestraram, em dezembro de 1989, o 
empresário Abílio Diniz. Todos, com 
exceção do casal de canadenses, eram do 
Movimento da Esquerda Revolucionária 
(MIR) do Chile. Apesar de não ter havido 
morte ou terrorismo no ato e não serem 
primários, foram condenados a penas de 
26 a28 anos. 

O cardeal D. Paulo Arns foi o grande 
mediador, impedindo a ação violenta da 
polícia durante a invasão do cativeiro do 
empresário, e atesta o caráter político da 
ação. Hélio Bicudo, deputado federal, e a 
Comissão de Direitos Humanos da Câma
ra Federal consideraram as penas exacer
badas. O deputado Nilmário Miranda, pre
sidente desta comissão, enviou carta a 
Fernando Henrique Cardoso, relatando 
esta decisão e pedindo a expulsão dos 
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estrangeiros, além do indulto ao brasilei
ro. D. Fernando Aritzia, presidente da 
Conferência Episcopal Chilena; o gover
no do Chile; o primeiro-ministro do Ca
nadá; a Comissão de Direitos Humanos 
do Panamá e até os juízes do Superior 
Tribunal Federal (STF) também se mani
festaram a favor. 

Levando o problema ao conceituado 
Grupo Tortura Nunca Mais e à Plenária 
Estadual da CUT/RJ, conseguimos o apoio 
dessas entidades. No entanto, é preciso 
intensificar a campanha, pois o presiden
te da República não se mostrou muito 
sensibilizado, em recente visita ao Chile, 
esquecendo sua outrora condição de exi
lado. É preciso pressionar o governo bra
sileiro para que assuma uma posição hu
manitária. 

Antes vivíamos numa ditadura mili
tar e econômica. Hoje, a ditadura ainda é 
econômica e o conflito é gerado por um 
sistema que procura esconder o motivo 
das prisões e mortes (avelha luta de clas
ses). Tentam imputar essas ações, moti
vações criminosas e infames, como: for
mação de quadrilhas, tráfico de drogas, 
roubo, etc. Precisamos nos organizar para 
enfrentarmos este conflito que só prevê a 
desgraça dos oprimidos. Telefone para o 
Comitê pela Libertação dos Presos Políti
cos, que funciona no Sindicato dos J orna
listas: (021) 240-2022. o Faxé (021) 240-2852. 

André de Paula 
Advogado do Comitê Pela Libertação dos 
Presos Políticos 
Rio de Janeiro- RJ 

OPERAÇÃO RIO Ili 
A onda de seqüestros e a proximi- . 

dade do verão com maior afluxo de tu
ristas levou o governador a pedir de 
novo ajuda às Forças Armadas. Visto o 
atual desaparelhamento e pequeno con
tingente da Polícia Federal, parece ser 
esta a única solução. Entretanto, espe
ra-se que não ocorram os atrapalhas e 
desmandos que se deram nas estradas 
de acesso ao Rio durante as Operações 
I e II, onde pós-adolescentes, com a 
empáfia da caserna, faziam passageiros 
descerem das linhas de ônibus 
intermunicipais e passar o vexame de 
serem revistados, tendo que colocar a 
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mão na cabeça, tratamento igual ao dis
pensado a bandidos. 

Tomara que, na vigência da Operação 
Rio III, as Forças Armadas consigam deter 
ou reduzir a quantidade de al1IlaS e munição 
roubadas das suas dependências. Só isso já 
seria um grande auxílio à comunidade. 

Luiz Carlos Coutinho 
Magé - Rio de Janeiro 

DÍVIDA EXTERNA E DIREITO 
A dívida externa dos países em desen

volvimento continua sendo um dos pon
tos de estrangulamento de suas economi
as e do sacrifício de suas populações. 

Segundo dados do Relatório da ONU, 
nos últimos dez anos, a dívida destes pa
íses dobrou de aproximadamente US$ 800 
bilhões, em 1984, para US$1 trilhão e 600 
bilhões, em 1994. E, só no último ano, 
cresceu mais US$ 100 bilhões. 

A Comissão de Relações Exteriores 
da Câmara dos Deputados solicitou ao 
presidente da República o encaminhamen
to do problema aos órgãos da ONU. É a 
representação brasileira naquele organismo, 
juntamente com representações dos 
parlamentos Europeu e Latino-Americano. 

Não se trata de rever ou anular as dí
vidas anuais, mas estudar critérios para 
os futuros contratos, dentro das exigênci
as da ética e do direito internacional. A 
pobreza extrema, que cresce a cada dia, 
atinge, hoje, mais de um bilhão de pes
soas. O aumento do desemprego, o agra
vamento da exclusão social são dados dra
máticos apontados pela recente Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Social 
realizada em Copenhagem. Este quadro 
está visivelmente vinculado ao problema 
da dívida externa. 

O exame da dívida, em seus aspectos 
éticos e jurídicos, compete ao Direito In
ternacional e a seus intérpretes. Para isso 
estamos lutando. Através da História, 
enfrentando injustiças, opressões e vio
lências, o Direito vai abrindo caminhos 
para. que o desenvolvimento da sociedade 
se realize dentro do respeito à dignidade 
de todos as pessoas. 

Franco Montoro 
Deputado Federal 
Brasília-DF 

Intercâmbio 

• Alejandro Castillo González 
Guadalupe# 116 e/ San Foo y 
San Octavio - Manzanillo · 
Granma-CUba 

• Dare]ys Masforrol Estrada 
Apartado Postal 423 
C.P. 40100- Matanzas- Cuba 

• Barto Celestino 
Caixa Postal 2396 
CEP 9001-970 
Porto Alegre - RS - Brasil 

• Maurivete Gonzatto 
Barra Grande- Itapejara D'Oeste 
PR- Brasil CEP 85580-000 

• Ezequiel Lucini 
Barra Grande- Itapejara D'Oeste 
PR- Brasil CEP 85580-000 

• Lilian de Asemas Sánchez 
Calle 20 a # 6 esquina 25 
Reparto Rafileto 
Cumanayagua - Cienfuegos- Cuba 

• Elaidys Morales 
CalleHnº 51Ae/ EyF 
Cumanayagua - Cienfuegos-Cuba 

• Milagros Zayas 
Calle 280 # 17305 e/ 1 ª y 3ª panel # 18 
aptoD-2 
Reparto Camilo Cienfuegos- Cuba 

• Meylán Olano Zulueta 
Pasaje Pujol # 44 e/ San Agustin y 
Nueva Verona - Párraga 
Habana-CUba 

• Yaepelin Fuente Valdivir 
Calle Las Brisas # 12 e/ Asimao y 
Patrenillo 
Cumanayagua - Cíenfuegos- Cuba 

• Flávio Roberto 
Caixa Postal 18262- Cep 20722-970 
Rio de Janeiro - Brasil 



ano de 1995 tenninou com a mensagem desolada do ministro Reinhold Stephanes, 
confessando que sua administração registrava o primeiro déficit operacional da previdên
cia, desde 1987, no valor de 200 milhões de dólares. O raciocínio do ministro, porém, 
não prometia melhorias na administração do sistema, neste ano de 1996. Apenas 
se isentava de culpa e voltava a bater no argumento de que a área sob sua responsabi

lidade é inviável, se não forem acatadas as modificações propostas ao Congresso. 
A iniciativa do governo, convocando ao Planalto as centrais sindicais para um enten

dimento - habilmente aproveitada como marketing político - não alterou substancial
mente a natureza das reformas, embora atenda a algumas reivindicações dos trabalha
dores. O fundo do problema é claro: a refonna da previdência social é um dos objetivos 
fundamentais do projeto neoliberal que corre o mundo desde os anos 80. O que está em causa 
é muito mais que algumas alterações isoladas. Pretende-se reduzir ao mínimo o sistema públi
co e dinamizar o sistema privado de seguridade social. Em outras palavras, o objetivo real é 
criar uma gigantesca massa de dinheiro que fique disponível no mercado e possa servir de 
lastro para o desenvolvimento. Algo como as antigas cadernetas de poupança, que sus
tentaram um plano habitacional por 15 anos, enquanto houve dinheiro. 

Na versão previdenciária privada, calcula-se que esse bolo poderia crescer até 25 
bilhões de dólares por ano, com algumas vantagens sobre as cadernetas: volume maior, 
clientela obrigatória e recursos cumulativos, pois os contribuintes passarão dezenas de 
anos sem direito a mexer no dinheiro. As carteiras de seguridade social de bancos e de 
outras instituições especializadas disporão dessa massa de recursos para as variadas 
versões do jogo financeiro, presumindo-se que servirão ao desenvolvimento do país e à 
capitalização do dinheiro sob sua guarda. 

Os fundos de pensão fechados, principalmente os dos funcionários das empresas 
estatais, estimulam esse raciocínio, pois acumulam hoje cerca de 60 bilhões de dólares e 
se tornaram investidores de peso. Com a obrigação, por legislação imposta pelo gover
no, de até perder dinheiro em Bolsa e em títulos de valor duvidoso. 

Na última semana do ano, a Previ, dos funcionários do Banco do Brasil e que é o maior fundo, com 
cerca de 15 bilhões de dólares, assumiu o controle das mineradoras Paranapanema, Caraíba, 
Eluma e Paraibuna, liderando outros fundos e tornando-se dona, por cerca de 300 milhões 
de dólares, de um complexo minerador de porte internacional. Este seria um exemplo positivo. 

Mas, há exemplos negativos. A Capemi é um exemplo antigo e amargo. Mas, há 
exemplo recente, como o da carteira previdenciária do banco ONPP, liquidado em de
zembro pelo Banco Central. Um de seus clientes era o fundo Aeros, do pessoal da 
í)viação comercial. As primeiras investigações indicam que o fundo foi mal administrado. 

Duas perguntas se impõem. A primeira: é o dinheiro da previdência o mais apropriado 
para formar o fundo financiador da economia? A segunda: por que inviabilizar a aposen
tadoria de milhões de brasileiros, que jamais poderão cumprir as exigências do modelo 
desejado pelo governo? A reforma abre caminho à privatização do seguro social e a altos 
negócios das empresas multinacionais, meta do projeto do Banco Mundial. 

Nas páginas seguintes, o leitor poderá analisar inúmeros argumentos que desven
dam o lado cruel e os riscos do projeto governamental e as impossições do Banco 
Mundial detrás do mesmo. (Procópio Mineiro) 

Colaborou Reardo Zarattini, de Brasília 
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Mais de duas semanas de greve na França ecoaram internacionalmente 
como o mais forte protesto dos trabalhadores contra as reformas 

neoliberais na previdência social, um projeto que percorre o mundo. 'Salvar 
e dinamizar os serviços públicos', propõem os franceses 

O desmantelamento 
da seguridade 
Estudo divulgado em Nova Iorque 
e Montevidéu denuncia 
plano do Banco Mundial 
que favorece as empresas privadas 

Neiva Moreira 

Uma pesquisa publicada em Nova Iorque no fim de 1994 e 
recentemente reeditada em Montevidéu* oferece ele
mentos importantes para se avaliar a decisiva presença do 
Banco Mundial nas novas políticas de desmantelamento 

dos sistemas de seguridade social, em muitos países do mundo. 
Na apresentação do trabalho, Roberto Bissio, um compe

tente analista de temas internacionais, escreve: ''.As políticas 
sociais nos países em desenvolvimento e, em particular, as que 
se referem a aposentadorias e pensões, não estão sendo elabo
radas à luz dos altos propósitos enunciados pela Conferência 
Mundial para o Desenvolvimento Social (ver quadro ), nem sur
gem do debate e da participação democrática e intergeracional, 
senão que se formulam a portas fechadas nas repartições do 
Banco Mundial, em washington, e se impõem aos governos, como 
parte das receitas que os programas de ajuste estrutural os obri
gam a aceitar" 

Sintomaticamente, essas reformas apresentadas como 
modernizantes e destinadas a evitar o colapso das instituições 
previdenciárias ( exemplo do Brasil) vinham sendo formuladas 
de maneira simultânea em diferentes países em desenvolvimen
to, sempre com as mesmas justificativas e projetos muito asse
melhados. Já agora foi dado um audacioso passo à frente, com 
a inclusão da França no rol das mudanças, com os resultados 
conhecidos. 

A LUTA PELA APOSENTADORIA 
A luta por sistemas aceitáveis de aposentadorias e pensões 

vem de longe. O Brasil teve um papel pioneiro nesse campo. 
Nossa lei de aposentadoria para os ferroviários data de 1888. O 
governo Vargas foi marcado por uma ampla política de assistên-



gou mais longe na proteção a amplos setores 
da Terceira Idade, enquanto países capita
listas como Coréia do Sul, Cingapura e 
Taiwan realizaram avanços muito lentos no 
sistema previdenciário, e outros, como Hong 
Kong, se negaram a estabelecer qualquer 
sistema de segmidade." 

A EXPERIÊNCIA DO FUNRURAL 

Em Atenas, aposentados 

O Funrural tem sido apresentado como 
exemplar. A pesquisa a que nos referimos o 
aponta como "sendo um importante mo
delo de Seguridade Social, que deveria ser 
reativado no Brasil e introduzido em 
muitos outros países pobres". O mais grave 
é que os sistemas atuais de previdência 
social, mesmo insuficientes, estão sob 
perigo de desaparecer ou se tomarem ainda 
mais ineficazes, sob a forte pressão das 
mudanças neoliberais impostas pelo Banco 

gregos toram às ruas contra a eia e defesa dos direitos dos trabalhadores, fun
redução de pensões damentalmente nas aposentadorias e pensões, as 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 
É evidente que as fraudes e anomalias do sistema brasileiro 

devem ser eliminadas, e sobre isso há um consenso nacional. 
Quem forjou os "marajás" não foram os aposentados, mas as 
classes dirigentes, para os seus apaniguados. O que se quer 
fazer, hoje, no entanto, é tomar a previdência ainda mais injusta 
e forçá-la à privatização. 

quais receberam, na sua administração, uma alta 
prioridade. Em 1904 foi adotado, na Argentina, um programa de 
aposentadoria para os servidores públicos. Na década de 20, 
Chile, Uruguai, Costa Rica e Cuba seguiram o mesmo caminho. 

Recorda a citada publicação: "No começo da década dos 
80, 90 países do Sul haviam adotado algum tipo de previdência 
social para os cidadãos de maior idade. Os países da Ásia, Áfri
ca e Caribe eram, em sua maioria, muito mais pobres, menos 
urbanizados, do que aqueles de sistemas avançados na América 
Latina, e muitos deles apenas saíam do colonialismo. De manei
ra que a maioria deles estabelecia sistemas lamentáveis, que só 
atendiam de forma adequada a uma pequena elite nacional." 

"Nas Filipinas" - continua- "em 1990, se pagava por con
ceito de aposentadoria entre 20 e 30 dólares mensais, em com
paração com os 123 que o próprio governo estabelecia como ne
cessários para o sustento básico de uma familia. A China, com 
seu sistema coletivista, foi o país do Terceiro Mundo que che-

AS PROIUESSAS 

Mas, o caso do Brasil não é o único. O mesmo ocorre em 
muitos outros países. Na Argentina, Uruguai, Equador, Chile, 
Peru, Bolívia, Filipinas, Turquia, o Banco Mundial exerce du
ras pressões para impor projetos modernizantes e já está en
frentando crescentes resistências. O modelo imposto pelo Bird 
ao Chile, durante a ditadura Pinochet, levou os trabalhadores 
a receber aposentadorias que os colocam abaixo da linha da 
pobreza, conforme estudo da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Na Argentina, a lei determina que as aposen
tadorias e pensões não podem ser inferiores a 80% dos salários. 
Em 1989, caíam a 40% e, segundo dados divulgados no New 
York Times, a menos de 10% em 1992. 

Na Europa Oriental, incluindo a Rússia, 
a redução das aposentadorias levou milhões 
de velhos à pobreza e ao desamparo. A Chi
na, cujos sistemas de previdência são muito li, ormularemos e aplicaremos uma políti

•• ca que assegure que todos disponham 
de proteção econômica e social adequa

da, durante o desemprego, as enfermida
des, a maternidade, a criação dos filhos, a 
viuvez, a incapacidade e a velhice." 

b) Fomentar e apoiar a participação das 
diferentes gerações na elaboração de políti-
cas e programas, nos órgãos normativos em 
todos os níveis." 

complexos, tem resistido às pressões do Ban
co Mundial para eliminar conquistas históri
cas de sua revolução. Por último, a exemplar 
luta dos trabalhadores franceses, solidamen
te apoiados pela opinião pública (73% a fa-
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"a) Fortalecer medidas e mecanismos, 
para que os trabalhadores aposentados não 
caiam na pobreza, tendo em conta sua contri
buição ao desenvolvimento dos seus países. 

(Declaração aprovada pelos primei
ros-ministros e delegados de governos, 
reunidos em março de 1995 em Copenha
gue, Dinamarca, na Conferência Mundial 
para o Desenvolvimento Social) 

vor), revelou que, mesmo no clube dos ricos, 
e apesar da pressão do Banco Mundial, não 
é fácil aceitar medidas que invalidam seus sis
temas de seguridade. 

Não se pode dizer que o que existe hoje seja 
perfeito e não demande amplas modificações 
e a busca de novas fontes de financiamento. 
Mas, para melhorá-los e não desmantelá-los. 
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Pensionista chora no almoço do Dia dos Idosos oferecido por uma empresa 
privada na Rússia, onde mudanças neoliberais abafam as estruturas sociais 

PRIVATIZAÇÃO, DESEMPREGO E FOME 
Em que se baseiam as exigências do Banco Mundial? F'lm

damentalmente, que há uma crise econômica que afeta os siste
mas previdenciários. "O Banco Mundial, o FMI e outras insti
tuições financeiras puseram, como o fazem habitualmente, a 
carga da crise sobre os ombros dos que têm menor poder para 
resistir, entre eles especialmente os anciãos", constata o traba
lho referido. 

As pressões do Banco Mundial e do Fundo Monetário In
ternacional não se limitam às aposentadorias e pensões. São, 
de fato, aspectos de um projeto global muito mais profundo 
e exigente. 

As reformas dos sistemas de previdência estão intimamen
te ligadas à abertura dos mercados e às privatizações. A prova é 
a maneira como empresas norte-americanas e também euro
péias se lançaram à conquista de novos espaços, no contexto 
das reformas, estimulando as privatizações e controlando 
parte da administração dos fundos de pensões, sucedâneo 
neoliberal e muito setorizado dos sistemas estatais e dos se
guros privados. Entre as grandes empresas norte-america
nas envolvidas nessas operações, destacam-se as seguintes: 
Metropolitan Life, N ew York Life, Aetna, Américan International 
Group e os bancos City Bank, Bankers Trust, Bank of America 
e Banco de Boston. 

O fato de que pesquisas incontestáveis estejam sendo 
divulgadas contribui para desvendar as origens da coincidência 
de que os mesmos projetos de reforma, com similares argumen
tos e características, e também com as mesmas fórmulas 
salvadoras, estejam sendo apresentados, simultaneamente, em 
países de diferentes continentes, distanciados por milhares de 
quilômetros e com sistemas de governos alinhados com o Fun
do Monetário e o Banco Mundial. Comprova-se que são apenas 
um braço da imensa e tentacular engrenagem que está desman
telando as defesas das economias nacionais. 

Seria inócuo querer separar a luta contra a mutilação do 
nosso sistema de aposentadorias e pensões de um contexto in
ternacional, que usa a globalização da economia como instru
mento de dominio das grandes corporações, de ideologia e prá
tica neocoloniais. 

(') 'Assalto às aposentadorias - Política de Seguridade Social do Banco Mundial para os 
países do Sul", de Susanne S. Paul, presidente do Comitê de Organizações Não-Governa
mentais sobre a Terceira Idade, das Nações Unidas, e James A. Paul, diretor-executivo da 
ONG Fórum de Políticas Mundiais; edição em espanhol do Instituto do Terceiro Mundo, Mon
tevidéu, Uruguai. 
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Participar ~a 
A e gerencia 

Só a União deve 80 bilhões de reais 
ao sistema previdenciário, cujos 
problemas decorrem da má 
administração por parte do governo 

Procópio Mineiro 

l #iD o_ze anos depois de desfechada e após uma _sistemá
tica campanha de opinião pública, conjugada com efi
cientes pressões sobre os parlamentares, a guerra do 

governo contra o sistema de previdência pública está em seu 
auge. A reforma pretendida significa impor uma derrota aos apo
sentados e aos que ainda vão se aposentar." O desabafo é do jor
nalista aposentado Roberto Pires, presidente da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (Asaprev). 

Ele relembra que as pressões contra a previdência pública e 
a favor do incremento da previdência privada surgiram pelas 
mãos do deputado Roberto Campos (PPB/RJ), que apresentou, 
em 1983, o projeto 1.136/83, contendo os princípios que, desde 
então, têm norteado a campanha por mudanças no sistema, 
dentro da postura neoliberal. Foi a mesma época em que o dita
dor Augusto Pinochet imp~nha ao Chile um novo sistema 
previdenciário, de acordo com idêntico figurino. 

Roberto Pires adverte que a onda neoliberaljá está causando 
uma devastação na população idosa. "O ministro Reinhold 
Stephanes vive agitando o argumento de que a expectativa de vida 
do brasileiro está aumentando, o que obrigaria a modificar a previ
dência. Nossos números desmentem isso: no último ano, passa
mos a registrar, em nossa associação, não mais a média de 18 mor
tes mensais, mas de 33", revela. "Seria de estranhar, se fosse dife
rente. Afinal, o sistema público de saúdehojeépraticamenteinexistente 
e os planos particulares se fazem inacessíveis aos idosos." 

A pressão algo tardia das centrais sindicais resultou em 
frustração, na visão de Roberto Pires. "Fiquei perplexo com as 
concessões feitas ao ministro da Previdência, no dia 15 de 
janeiro. Foi um acordo surpreendente, que preservou o núcleo 
das intenções do governo, lesivas ao trabalhador." 

O presidente da Asaprev assinala o descuido dos sindicalis
tas, quanto à pretensão oficial de desconstitucionalizar a questão 
previdenciária, limitando-a ao âmbito frouxo das normas que po
dem ser alteradas segundo os humores dos administradores. "A 
posição dos aposentados é de defesa do texto constitucional. Não 
podemos aceitar que o tema seja remetido para o âmbito pura
mente administrativo. Desconstitucionalizar, não." 

O Presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva, contesta a ver
são difundida sobre o fato. Diz que não houve qualquer acordo e 
sim uma negociação em torno de pontos específicos e que resul
taram em avanços. ''A CUT considera insuficientes tais avanços e 
continuará mobilizando os trabalhadores para que outras ques
tões façam parte das discussões, e tomara, de um acordo, com o 



Engordar a arrecadação 
Um dos argumentos mais batidos pelos que querem privatizar 

a previdência é o de que o modelo esgotou sua capacidade de arrecadar e, 
portanto, de suportar novos pagamentos 

M
as, o sistema vem demonstrando saúde, apesar de vários aspec
tos negativos, como a sonegação e a corrupção. Além desses pon
tos, superáveis por uma melhor fiscalização e por uma adminis

tração que apresentasse um mínimo de transparência, há um detalhe 
fundamental: 31 milhões de trabalhadores não contribuem para apre
vidência, pois não têm carteira assinada. Isto significa que, na prática, 
o sistema poderia dobrar sua renda anual, se alguma medida adminis
trativa incorporasse essa metade ausente à arrecadação. 

Se, ao lado disso, chegassem aos cofres previdenciários os 10 bi
lhões de reais sonegados a cada ano por falta de controle oficial, o 
sistema público poderia estender ainda mais sua função de maior 
distribuidor de renda do país. 

Roberto Pires 
apela ao 
Congresso 

governo. Tudo o que se disse diferente dis
so, não passou de desinformaçao ou, para 
certos setores, de clara insatisfação diante 
do início das discussões entre as centrais 
sindicais e o governo", disse Vicentinho. 

URGÊNCIA ARTIFICIAL 
Roberto Pires considera falseada a ale

gação oficial de que a previdência social exi
ge reforma imediata, sob pena de inviabilizar
se a curtíssimo prazo, passando a déficit aci
ma de 2 bilhões de reais já a partir deste ano 

de 1996. "O problema da previdência é gerencial, e não estrutural. 
Se temos 7 milhões de aposentados e pensionistas, os que ainda 
contribuem são cerca de 35 milhões. A proporção é, portanto, de 
um para cinco. Onde está o desequilíbrio? Está na administração 
do sistema, onde se verifica sonegação crônica (às vezes premia
da por anistias e acordos danosos), na corrupção e nos desvios de 
recursos do sistema, muitas vezes com objetivos eleitoreiros. Os 
aposentados têm feito muitos contatos no Congresso, procurando es
clareceros parlamentares.Nenhum congressista honesto, diante 
das condições reais do país e de sua estrutura populacional, 
acredita na urgência de mudar a previdência, ainda mais na 
linha proposta pelo governo." 

"Roberto Campos, em 1983, argumentava com a falência imi
riente do sistema previdenciário brasileiro. Já se passaram 12 anos 
e o sistema não faliu. O ministro Stephanes usa hoje os mesmos argu
mentos e, de novo, não é verdade", esclarece o presidente daAsaprev. 

Pires assegura que as críticas ao posicionamento do governo 
de Fernando Henrique não decorrem de posições de fundo ideo
lógico, mas de uma análise objetiva. Ele recorda que a previdên
cia social é credora de 80 bilhões de reais, devidos pela União e 
sobre os quais o ministro Stephanes se recusa a falar. O governo 
ainda patrocina outros rombos contra o fundo previdenciário dos 
trabalhadores, quando perdoa 50% das dividas de sonegadores e 
quando lança mão dos recursos do sistema para projetos duvido
sos, sem retorno, como foi o caso do já arquivado projeto de trans-

Alguns números ajudam a esclarecer as 
possibilidades reais do sistema previdenciário 

(dados de 1993/94): 

População economicamente ativa (PEA): 64,5 milhões 

Contribuintes empregados: 31, 1 milhões 

Contribuintes empregadores: 2,0 milhões 

Empregados sem carteira assinada: 31,0 milhões 

· posição das águas do rio São Francisco, entre outros. 
A gestão do sistema, diz ainda Pires, é feita de forma au

toritária, fechada, sem que empregados e patrões possam 
influir, pois os Conselhos de Previdência e de Assistência 
Social são meras formalidades. Além disso, a previdência 
gasta mal, com excessos nas atividades de marketing, defici
ências danosas na fiscalização e carência de austeridade. 

"Com esse perfil, fica muito claro que as reformas necessárias 
não são estas que o governo Fernando Henrique recebeu do gover
no Collor e levou ao Congresso. Caso se consertassem as falhas 
apontadas, principalmente as geradas pelo próprio governo, nosso 
sistema previdenciário apresentaria uma saúde de ferro. Veja que, 
mesmo com tantos erros de gerência - e a gerência é responsabili
dade integral do governo-o sistema sobrevive", analisa Roberto Pires. 

Em sua opinião, as características populacionais brasileiras, 
com ampla maioria de jovens, permitem manter o atual sistema, 
se adotadas as políticas adequadas. "O Brasil precisa criar empre
gos em quantidade, pois são 1,5 milhão de novos trabalhadores 
aptos no mercado, a cada ano. Precisa aumentar a massa de con
tribuintes. É quase ridículo que, em 150 milhões de habitantes, só 
tenhamos 35 milhões de contribuintes. O país tem que reduzir dras
ticamente os acidentes de trabalho,um custo exagerado para apre
vidência, e convocar os sindicatos para se integrarem à fiscalização 
previdenciária. A solução não é manter em atividade pessoas que 
já deram 30 a 35 anos de serviços. O pacote previdenciário do go
verno agravará a crise social: menos gente se aposentará, mais jo
vens ficarão no desemprego." 

O objetivo subentendido de jogar amplos recursos nas mãos 
de companhias de previdência privada também intranqüiliza o 
representante da Asaprev. Ele lembra as inquietações que au
mentam entre os trabalhadores do Chile, ele cita os exemplos 
antigos de caixas previdenciárias que deixaram os clientes no 
prejuízo ( Capemi e outras). 

"Os problemas que cercam os planos de saúde servem de bom 
alerta para o que poderá ocorrer na previdência privada. Além des
sas incertezas, como a maioria de nossos trabalhadores poderá 
pagar uma previdência particular?", adverte Roberto Pires. 
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Quem conhece, refuta o governo 
Fiscais da previdência asseguram vitalidade do sistema público 

e realçam seu caráter de distribuidor de renda 

N
inguém conhece melhor o sistema previdenciário bra
sileiro que seus fiscais. Eles examinaram todos os ar
gumentos oficiais para a reforma do seto1; levantaram 
os números e tiraram a prova dos noves: concluíram 

que a pretensão do governo Fernando Henrique ( que herdou os 
argumentos e reproduz o marketing antiprevidência do gover
no Collor) é uma agressão impiedosa ao mandamento constitu
cional da sociedade justa e solidária. 

"O atual sistema previdenciário brasileiro é viável e perfeita
mente capaz de se tomar mais eficiente, prestativo e cumpridor de 
suas finalidades", assegura o estudo "Compromisso com a Socie
dade", editado pela Associação Nacional dos Fiscais de Contri
buições Previdenciárias (Anfip) . Um capítulo é dedicado a reba
ter números citados com freqüência pelas autoridades do governo 
para caracterizar a situação do sistema como pré-falimentar. 

"Um dos principais trunfos do governo é a 'precária' relação 
entre contribuintes e aposentados em que, pela matemática ofi
cial, dois trabalhadores na ativa pagam o benefício de um apo-
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Na área da Saúde, o 
enfraquecimento do setor 
público desampara os 
mais necessitados 

sentado. Munhoz (o economista da Universidade de Brasília, 
Dércio Garcia Munhoz, que produziu um estudo sobre o assun
to) contraria estes números, provando que cálculos com base 
nos benefícios de aposentadorias e pensões, excluindo-se a Ren
da Mensal Vitalícia, que não é encargo da previdência e sim do 
Tesouro, revelam um coeficiente de 2,5 para o agregado urbano/ 
rural e de 4,2 contribuintes por inativo nos cálculos restritos à 
previdência urbana", revela o estudo da Anfip. 

"Na prática, os dados oficiais baseiam-se no número total 
de contribuintes previdenciários e o número total de benefícios 
pagos. Desta forma, a análise não se baseia em dados homogê
neos e mistura subsistema rural com subsistema urbano, co
metendo grave distorção metodológica." 

Os números indicam que os contribuintes somam 32,3 mi
lhões e os benefícios pagos, 12,7 milhões (dados de 1993), ge
rando, portanto, aquela relação ativo/inativo de 2,5. Mas, a aná
lise correta deve ser feita por subsistema, isto é, com o exame 
separado da previdência urbana e da previdência rural. 
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Conheça a previdência 

O sistema brasileiro de previdência social pública compõe
se de uma nutrida relação de 83 tipos de benefícios, distri
buídos em nove grupos ( aposentadorias, pensões, abonos, 

auxílios, complementos, pecúlios, rendas vitalícias, saláiios-fa-
mília, vantagens). 

O trabalhador rural é contemplado com 11 tipos de benefíci
os ( dois de pensões, três de aposentadorias, três de auxílios, dois 
de amparos, um de complemento). Já o empregador rural pode 
ser beneficiado de três maneiras: pensão por tempo de serviço e 
aposentadorias por velhice ou invalidez. 

No setor urbano, os benefícios chegam a 69 tipos (17 de pen
sões, 23 de aposentadorias, dois de abonos, 11 tipos de auxílios, dois 
complementos, sete pecúlios, dois de renda mensal vitalícia - por 
incapacidade e a maiores de 70 anos-e ainda quatro tipos de salá
rio-familia incorporados a pensão, e um de vantagem). 

Dados de janeiro de 1995 indicavam uma média de 145,66 reais 
por benefício, no setor urbano, e de 90, 14 reais no rural. As apo
sentado1ias de valor médio mais elevado contemplavam 1.848 
anistiados (R$ 1.141); 1.460 ex-funcionários do ex-Sasse (R$ 
1.101,46); 1.334 ex-combatentes (R$.l.012,63) . 

Os maiores contingentes urbanos atendidos pela previdên
cia são as pensionistas (2.694.054, com média mensal de 110,21 
reais); os aposentados por tempo de serviço (1.591.892, com be
nefício médio de 278,20 reais); os aposentados por invalidez 
(1.579.006, com média de 93,31 reais); os aposentados por velhi
ce (1.230.959, com média de 114,99 reais), constituindo estes qua
tro grupos quase 80% dos benefícios pagos no setor urbano. 

No setor rural, os maiores grupos são formados por aposen
tados por velhice (1.851.173, com média de 70,38 reais), traba
lhadores rurais aposentados por velhice (1.551.624, com média 
de 101,92 reais), aposentados por invalidez (396.023, com média 
de 104,38 reais) e empregadores aposentados por velhice (90.419, 
com média de 87,60 reais). No meio rural, os que conseguiram 
aposentar-se por tempo de serviço somam apenas 566, com mé
dia de 142,04 reais. 
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Em janeiro de 1995, a previdência social efetuou 
os seguintes pagamentos: 

Aposentadorias urbanas: 4.944.929 
Pensões urbanas: 2.872.105 
Renda vitalícia urbana: 731.162 
Auxílios urbanos: 835.220 
Abonos urbanos: 38.510 
Salário-família: 1.158 

Aposentadorias rurais: 3.940.128 
Pensões rurais: 1.281.344 
Renda vitalícia rural: 60.142 
Auxílios rurais: 58 .215 

Amparo rural: 479.887 

Totais Parciais 
Urbanos: 9.423.084 
Rurais: 5.819.716 
Total Geral: 15.242.800 

Metade da mão-de-obra está tora da previdência, como os camelôs 

A previdência urbana é formada por 30,9 milhões de contri
buintes e 7,4 milhões de benefícios (relação de 4,2 ativos para 
cada benefício). A previdência rural, por sua vez, apresenta 1,3 
milhão de contribuintes para 5,3 milhões de benefícios (relação 
de 0,26 ativo para cada inativo). 

Em dados financeiros, a correlação desses dois subsistemas 
apresenta os seguintes números Ganeiro de 1995): os 9,4 milhões 
de benefícios urbanos custaram 1,37 bilhão de reais (média 
per capita de 145,66 reais), enquanto os 5,8 milhões de bene
fícios rurais consumiram 524,6 milhões de reais (média per 
capita de 90,14 reais). Portanto, em janeiro de 1995 a previ
dência pagou 15,242 milhões de benefícios com um total de 1,897 
bilhão de reais. 

E QUAL O TAMANHO DO ROMBO? 
O déficit apregoado insistentemente pelo governo - desde 

o governo Collor e agora reprisado pelo governo FHC - trans
forma-se sempre em significativo superávit, apontam os fiscais. 
Eles lembram que, em fevereiro de 1992, o governo anunciou uma 
previsão de déficit de Cr$ 13 trilhões. Acabou o ano com um 
superávit de Cr$ ll,57 trilhões, mesmo pagando despesas ines
peradas, como os 14 7% de atrasados e o 13° salário dos inativos. 

Em 1993, a previsão de dé_ficit alardeada pelo governo ia a 5 
bilhões de dólares. O ano acabou com um superávit acima de 2 
bilhões de dólares. Em 1994, o marketing oficial previa déficit 
de 3,5 bilhões de dólares. Mesmo com a elevação dos benefícios 
para a média de 125 reais, o superávit final chegou a 2,13 bilhões 
de dólares (1,8 bilhão de reais). 

"É óbvio que estes números revelam que os boat~iros pre
tendem criar um clima alarmista e de derrocada do sistema. Não 
concretizado. Não se sabe quais os objetivos da massificação 
da idéia da quebra, do rombo, do déficit. A quem interessa isto?", 
perguntam os fiscais da previdência em seu estudo. (P.M) 
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O regime de capitalizaÇão 
Dirigente previdenciário critica emenda governamental 
e sugere mudanças que fortaleçam o sistema público 

Beth von Zuben 

O sonho do governo seria ver o trabalhador se aposentar 
apenas aos 75 anos e com uma aposentadoria máxima 
rebaixada para cinco ou mesmo só três salários míni
mos. Mas, considerando que a vida média do brasilei

ro não ultrapassa os 70 anos, para que, então, a existência da 
previdência social? É o que indaga o presidente da União Naci
onal das Associações de Participantes das Entidades Fechadas 
de Previdência Privada (Unidas), João Roberto Neves. Ele ex
plica que, com a reforma pretendida, o trabalhador irá contri
buir, mas não irá aposentar-se. 

experimentado", assinala. O problema do sistema público é a 
falta de capacidade administrativa e vontade política para se 
fazer uma previdência que atenda o interesse do trabalhador. 
Há uma queda de remuneração de aposentadoria para aqueles 
que recebem salários mais altos. A previdência complementar 
ou privada surge, então, para reduzir essa perda salarial. 

CAPITALIZAR O SISTEMA 

Na opinião de João Roberto Neves, o caminho socialmente 
correto seria o de aperfeiçoar e fortalecer o sistema previdenciário 
público. ''A previdência social no Brasil não é inviável como prega o 
governo", diz o presidente da Unidas. Para ele, seria necessário re
gulamentar o título VIII da Constituição Federal ( da Ordem Soci
al), dentro do qual está inserido o capítulo da previdência social. ; 

"Se isto já tivesse acontecido não haveria essa crise 
previdenciária que o governo empurra sobre a opinião pública. 
A Constituição de 1988 é boa, mas estão querendo jogar fora 
algo que não se pode dizer que é ruim, porque ainda nem foi 

Enquanto a previdência social funciona num regime de re
partição simples (os empregados ativos pagam aos aposenta
dos), a previdência complementar funciona no sistema de capi
talização, no qual todo o dinheiro do contribuinte é multiplica
do, através de aplicação do capital durante anos. "Este é um 
aspecto a ser modificado na previdência social pública, que de
veria passar do regime de repartição simples para a capitaliza
ção. Esta modificação, aliás, é muito simples, pois independe de 
alteração constitucional", diz o presidente da Unidas. 

Mas, quem garante o pagamento da aposentadoria pela 
previdência privada? Segundo João Roberto Neves, a lei 6.435 
estabelece quem deve pagar - a patrocinadora e o próprio 

CUT, CGT: A luta continua 

Q uando parecia que o governo iria dobrar a Comissão 
Especial que analisa a reforma da previdência, em dezem
bro, a mobilização das centrais sindicais contestou as pro

postas oficiais e levou os parlamentares a um recuo que muitos já 
não esperavam. Os debates foram adiados parajaneiro, com o que 
se ganhou mais um prazo para o amadurecimento das discussões. 
Nesse periodo, o governo foi, sintomaticamente, derrotado na Câ
mara, em projeto que estabelecia um imposto aos aposentados. 

A união de esforços da Central Única dos Trabalhadores ( CUT), 
da CGT e, com certas resalvas, da Força Sindical, contra a reforma 
nos moldes desejados pelo governo, foi selada por um documento 
em que as centrais afirmavam que "decidiram rejeitar, com vigor e 
indignação, a proposta para a reforma da Previdência Social, que 
resultou do acordo entre o governo e o relator do Projeto de 
Emenda Constitucional, deputado Euler Ribeiro". 

E prosseguiam: "Entendemos que a Previdência Social precisa 
ser profundamente reformulada, para que os cidadãos deste país 
possam ser atendidos em seu direito a uma aposentadoria justa e 
digna. O projeto a ser votado no Congresso não resultou do diálogo 
entre o governo, os legisladores e a sociedade e é, portanto, 
insuficiente para a criação da nova Previdência, pela qual lutamos. 
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Tem ainda a agravante de que a piora, ao extinguir direitos como a 
aposentadoria por tempo de serviço, a aposentadoria proporcional, 
as aposentadorias especiais de categorias como a dos professores -
que comprovadamente sofrem sérias conseqüências na saúde pelos 
efeitos do trabalho - e ao manter privilégios imorais de minorias 
encasteladas no próprio Estado, cujas pressões prevaleceram, con
tra a vontade e os direitos dos trabalhadores comuns, da iniciativa 
privada e dos serviços públicos". E ameaçavam mobilizar "seus mi
lhões de associados, para se manifestarem contra o projeto de re
forma da Previdência Social". 

As negociações que culminaram no ato festivo do Planalto no 
dio 18 de janeiro pareciam ter modificado esse quadro e levado a 
CUT e a CGT a apartar-se de suas posições, coincidentes com a 
dos partidos de oposição e forças sociais que se opoem à reforma. 
No entanto, Vicentinho (CUT), Pegado (CGT) e outros líderes 
dessas organizações insistiram em que nada mudou as posições 
de luta de suas centrais e seus programas de combate às medidas 
contrárias aos interesses dos trabalhadores. "Oa acontecimentos 
futuros são imprevissíveis; mas não a nossa posição, que é de in
transigente luta contra aqueles aspectos neo-liberais do projeto do 
governo", nos declarou um alto dirigente da CUT. 



Neves: sistema pública 
deve ser aperfeiçoada, 
sem se tornar reduzida 
e excludente 

governo, conforme a situação. A previdência privada é fiscali
zada pela Secretaria de Previdência, dentro do próprio Minis
tério. "O governo garante o pagamento de bancos falidos. 
Então, por que o Tesouro não pode bancar a aposentadoria 
para o trabalhador?", questiona. 

Apesar da perda de poder aquisitivo e má distribuição de 
renda no país, a previdência privada no Brasil está crescendo. 
O seu patrimônio é avaliado, hoje, em aproximadamente 60 bi
lhões de dólares. Entre os dez maiores fundos de pensão, pelo 
menos oito são patrocinados por empresas estatais. A Previ, do 
Banco do Brasil, é o mais capitalizado, com cerca de 14 bilhões 
de dólares. 

Para João Roberto Neves, a previdência deveria ser admi
nistrada por quem tem interesse nela, como os empresários e os 
trabalhadores ativos e aposentados, formando um organismo 

· dentro de um sistema de capitalização. "Assim poderíamos ter 
tranqüilidade em aplicar os recursos da previdência em qual
quer negócio. Todos os governos que já passaram, até hoje, não 
merecem confiança para gerir a previdência. o governo diz que 
o Estado é grande e pesado e, por isso, é preciso reduzir apre
sença estatal. Então, por que o governo não deixa de adminis
trar sozinho a previdência e a transforma num organismo 
gerenciado pelas pessoas interessadas no assunto, os emprega
dores e os trabalhadores?", pergunta. 

FRANÇA, BRASIL E CHILE 
Enquanto, no Brasil, a previdência social paga mal 

apenas aposentadoria e pensão, na França paga-se ao apo-

sentado praticamente o que ele ganhava na ativa - além 
de dar uma cobertura de saúde completa e arcar com as 
despesas do salário-desemprego. Hoje, quase 10% da po
pulação ativa francesa está desempregada, mas seu salá
rio é pago pela previdência. 

De acordo com João Roberto Neves, não se pode fazer 
uma comparação com o Brasil, porque, na França, cobra
se muito barato em relação ao que se oferece, enquanto, 
aqui, acontece justamente o contrário. "O trabalhador 
brasileiro deveria seguir o exemplo dos franceses. O povo 
francês apoiou a greve, foi um movimento popular de opo
sição ao governo, que está querendo aumentar o tempo 
de contribuição e a idade para aposentadoria. Os brasi
leiros deveriam imitar os franceses, mas, com convicção e 
argumentos, para reverter a postura do governo, que é 
injusta em relação ao trabalhador." 

O presidente da Unidas também afirma que a experiência 
chilena, na verdade, é um engodo. No início, foi pintado um qua
dro muito bonito a respeito do que seria lá a nova previdência, 
para a qual os patrões deixaram de contribuir. Desde a mudan
ça, há 12 anos, cabe ao trabalhador dedicar-lhe 20,5% de seu 
salário mensal. 

"Mas, a realidade já mostra que a previdência chilena funci
onou aparentemente até este momento. Agora, começa a entrar 
em crise, porque já chegou a época de pagar. Enquanto só arre
cadava, dava certo. Quando se começa a ter que pagar, já não 
funciona mais. Esse sistema não daria para aplicar no Brasil e 
nem em lugar algum", diz. • 
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CIDADANIA 

A Fábrica de Esperança (em primeiro plano) destoa na paisagem empobrecida do complexo de Acari, considerada uma área de extremo risco pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro 

Esperança renovada 
A apreensão de drogas, denunciado como um episódio "plantado" pela polícia, 
não afeta funcionamento de projeto social em Acari. Objetivo é prestar 100 mil 

atendimentos mensais e oferecer mil empregos em três anos 

Marcelo Monteiro 

O 
s 200 mil moradores de 18 
favelas próximas, situadas em 
quatro bairros do subúrbio do 
Rio de Janeiro (Acari, Pavuna, 
!rajá e Coelho Neto) , enfrentam 

os problemas comuns da maioria dos 
habitantes de comunidades carentes da 
segunda maior cidade do país. Além do 
desemprego ou dos baixos salários, eles 
têm que sup erar dificuldades de 
moradia, saneamento básico, saúde e 
conviver com a violência e com os 
principais responsáveis por ela, os 
traficantes. Os delinqüentes procuram 
conquistar a confiança das pessoas por 
bem (compra de remédios, benfeitorias 
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no local) ou por mal, exigindo o silêncio 
e/ou mesmo colaboração pela inti
midação das armas. 

Se encaram diariamente os problemas 
típicos das favelas fluminenses, os 
habitantes das 18 comunidades contam com 
um projeto social que procura melhorar de 
alguma forma o seu dia-a-dia. Batizada com 
o nome de Fábrica de Esperança, o conjunto 
de 55 mil metros quadrados (45 mil 
construídos) mantidos pela organização 
não-governamental Visão Nacional de 
Evangelização (Vinde), em Acari, oferece 
mais de uma dezena de programas sociais, 
totalizando cerca de 12 mil atendimentos 
mensais, e emprega 186 pessoas, entre 
assistentes sociais, professores, psicólogos, 
vigilantes, carpinteiros. 

A unidade foi inaugurada em 17 de 
dezembro de 1994, após 11 meses de 
reformas. Avaliados em US$12 milhões, o 
terreno e as instalações que pertenceram à 
fábrica de compensados Formiplac foram 
repassados à Vinde pelo empresário Alípio 
Gusmão, do grupo Formitex, em regime de 
comodato. "Pensamos a fábrica como um 
santuário social. Enquanto o imóvel 
mantiver as finalidades que motivaram a 
criação, poderá ser utilizado pela Vinde", 
afirma o pastor presbiteriano Caio Fábio 
d'Araújo Filho, presidente da ONG e da 
Fábrica de Esperança. 

No local são oferecidos cursos de 
informática, reparosmecánicos (básico), te
atro, corte e costura, cabeleireiro, 
cartonagem ( confecção de pastas, envelo-
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pes à base de cartolina), desenho, artesa
nato, artes, violão, crochê e produção de 
sapatos ortopédicos. Há também um coral 
infantil. A fábrica mantém creche para 50 
crianças, serviço de atendimento 
psicossocial, rádio comunitária que atinge 
as comunidades próximas, e sedia e auxilia 
o funcionamento de um Centro Comunitá
rio de Defesa da Cidadania (CCDC), inicia
tiva do governo do Rio de Janeiro na admi
nistração Nilo Batista. O objetivo dopas
tor Caio Fábio é que em três anos a fábrica 
abrigue 70 projetos sociais, criando mil 
empregos e 100 mil atendimentos mensais, 
"no mínimo". 

o CCDC é o responsável pela maior 
parte dos atendimentos atuais (6.282 em 
outubro de 1995), emitindo documentos, 
oferecendo assistência jurídica gratuita e 
tentando resolver pendências no Tribunal 
de Pequenas Causas. 

PROGRAMAS COMUNITÁRIOS 
O projeto que conta maior número de 

alunos é a Escola de Informática. Criada 
em setembro de 1995, inicialmente com 
560 matriculados, deveria passar a ter 760 
estudantes em janeiro. Durante três horas 
semanais, num prazo de dez meses, os 
estudantes freqüentam aulas de digitação 
(basicamente para às mais jovens, com 
idade a partir de 13 anos) e de informática 
(introdução, DOS, Windows, Word, Excel 
e Acess), além de matérias eletivas, como 
noções sobre a Internet e tratamento de 
desenhos e imagens . Os alunos de 
digitação têm direito garantido a fre
qüentar o módulo completo de informá
tica. Seis professores e um consultor 
técnico orientam os estudantes. 

O curso foi voltado inicialmente para 
alunos de· 13 a 20 anos, mas devido à 
procura 10% das vagas foram reservadas 
para pessoas com 21 ános ou mais. A 
coordenadora da Escola de Informática, 
Sílvia Regina Cunha Barreto, revela que 
alguns alunos já conseguiram empregos 
ou foram promovidos devido aos 
conhecimentos obtidos na Fábrica de 
Esperança. Nos primeiros três meses de 
funcionamento, a taxa de evasão foi de 
10%. "O índice foi surpreendentemente 
baixo, já que os jovens passaram a ter 
contato com uma realidade nova, com uma 
linguagem específica e poderiam sentir 

dificuldades. Vários nunca tinham visto 
uma tela de computador", afirma a coor
denadora. 

Para freqüentar as aulas, os alunos 
precisam estar matriculados na rede 
pública de ensino, tendo cursado até a 5ª 
série para os mais jovens (13 anos). o 
curso cobra R$ 10 de mensalidade, mas 

''Para muitos, a 
solidariedade virou um meio 
visando outras finalidades. 
Para nós, a afâo social se , 
autojustifica. E um fim." 

Caio Fábio 
Sílvia Regina diz que boa parte dos matri
culados é dispensada do pagamento por 
falta de condições financeiras. 

A unidade conta com 20 compu
tadores 486, quatro impressoras e dois 
equipamentos de multimídia. Parajaneiro, 
estava previsto o recebimento de 20 
máquinas 386, em substituição aos XT, 
obsoletos em empresas, mas úteis para o 
curso de digitação. Os equipamentos 386 
e 486 da escola foram doados pelo 
Instituto Ayrton Senna. 

o apoio de empresas tem papel 
fundamental para as atividades da unidade. 

O curso básico de reparos mecânicos é 
patrocinado pela Xerox. Uma turma de 24 
alunos já obteve certificado emitido pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Indus
trial (Senai). o curso inclui 300 horas de 
aulas de matemática, leitura e interpreta
ção de desenhos técnicos, metrologia e 
noções superticiais de eletrotécnica, e mais 
100 horas de prática com equipamentos 
da Xerox. As aulas duram quatro horas de 
segunda a sexta, num período de cerca de 
quatro meses. Os estudantes recebem 
meio salário mínimo por mês (R$ 50) , al
moço e lanche. Mesmo após completar o 
curso, os jovens podem continuar trei
nando nas instalações da fábrica. 

"O curso é uma porta aberta para o 
mercado de trabalho. Com o diploma, o 
adolescente está apto a trabalhar como 
ajudante de mecânica", afirma Valtamir 
Meirelles, coordenador do curso. Para 
participar das aulas, os jovens devem ter 
entre 14 e 17 anos e serem aprovados numa 
prova de matemática (nível 5ª série). 
Também é levada em conta a condição 
social do interessado (nível de renda, 
número de irmãos). 

Além 90s recursos obtidos com as 
parcerias firmadas com empresas, a 
Fábrica de Esperança sobrevive graças a 
doações de empresários e de Igrejas 
Evangélicas. 

POLÊMICA 
Conhecida pelos moradores do 

complexo de Acari e por pessoas de outras 
regiões do Rio pela atuação social, a 
Fábrica de Esperança ganhou espaço nos 
principais meios de comunicação no final 
do ano passado com a prisão de três 
traficantes nas dependências da unidade 
e a apreensão de 2.090 sacolés de cocaína 
e 97 trouxinhas de maconha em uma 
caldeira desativada da antiga fábrica da 
Formiplac. 

o governador do Rio de Janeiro, 
Marcello Alencar, fez severas críticas ao 
projeto, classificando o local de "Fábrica 
da Desesperança" e de "depósito de 
drogas". Na opinião de Caio Fábio, essa 
atitude só pode ser entendida como fruto 
do temor em relação ao apoio que a 
iniciativa desperta. "A nossa atividade não 
tem uma agenda política oculta. Para mui
tos, a solidariedade virou um meio visan-
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do outras finalidades. Para nós, a acão 
social se autojustifica. É um fim." O pas
tor lembra que a Fábrica de Esperança e o 
governo do Rio são parceiros, com o 
funcionamento de um Centro Comunitário 
de Defesa da Cidadania no local. 

O episódio acabou sendo benéfico para 

ros e outros produtos de procedência duvi
dosa nas ruas em frente à Fábrica de Espe
rança. A Robauto foi impedida de funcio
nar pela Prefeitura do Rio. ''A nossa feira é 
legal porque os produtos serão vendidos 
com nota, dentro da lei, e também porque 
é uma iniciativa interessante." O Bird po

o projeto, na opinião de 
Caio Fábio. "As críticas 
foram tão perversas que 
fizeram com que pessoas 
e grupos que não conhe
ciam o trabalho da fábrica 
procurassem se engajar. 
A maldição acabou viran
do bênção", diz o religio
so. Após o incidente, no
vas companhias chega
ram a procurar a direção 
com o intuito de apoiar 
projetos sociais. 

Vinte e quatro jovens 
já receberam o 

certificado 

derá patrocinar o projeto. 

IGREJA UNIVERSAL 
Além do governador 

do Rio de Janeiro, o 
episódio da descoberta 
de tóxicos na Fábrica de 
Esperança recebeu duras 
críticas da Igreja Univer
sal do Reino de Deus, 
através do órgão oficial da 
seita, o jornal Folha Uni
versal. 

de especializafão 

O incidente nafábri-

em reparos 
mecânicos, fornecido 

peloSenai 
ca foi a manchete princi

pal da edição da semana de 3 a 9 de de
zembro do jornal. O texto citava uma pas
sagem bíblica, chamando indiretamente 
Caio Fábio de "falso profeta" e "lobo 
roubador". A matéria dizia também que o 

Em março, o grupo 
Yázigi previa a instalação de curso de in
glês para 600 adolescentes na fábrica. No 
mesmo mês, a Golden Cross apoiará a cri
ação de um serviço de atendimento mé- , 
dica para as comunidades vizinhas. Adi-

projeto da fábrica teria sido idealizado pela 
Fundação Roberto Marinho e pela Cúria 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Sobre 

. reção da fábrica negocia com a Faculda
de de Odontologia de Duque de Caxias a 
prestação de serviço dentá1io. 

Este ano, Caio Fábfo pretende inau
gurar no local um complexo poliesportivo, 
com campos, quadras, pista de atletismo 

1- essa afirmação, Caio Fábio diz que "eles 
(os responsáveis pela matéria) devem ter 

e piscina olímpica com potencial para aten
der 3 mil pessoas semanalmente. O em
preendimento depende .do apoio de 
empresas privadas. A Shell já aceitou pagar 
os salários dos professores. A direção da 
unidade vem mantendo entendimentos 
com uma companhia do setor de títulos 
de capitalização, que ficaria responsável 
pela construção do complexo. Com a 
concretização dos novos serviços, o total 
de atendimentos poderia crescer para 
entre 35 mil e 40 mil mensais até o final de 
1996, estima Caio Fábio. 

CIDADANIA 

sido picados pelo Aedes egypits, pois a 
dengue causa delírios". 

Durante a exibição da minissérie 
Decadência, da Rede Globo, Caio Fábio 
divulgou um manifesto criticando práticas 
da Universal e procurou distinguir a Igreja 
de Edir Macedo de outros grupos 
evangélicos, o que desagradou profun
damente a direção da Universal. Caio é 
presidente da Associação Evangélica 
Brasileira (AEVB). 

Caio Fábio revela que várias pessoas 
levantaram a possibilidade de que a Igreja 
Universal tenha influenciado Marcello 
Alencar a criticar a Fábrica de Esperança. 
o secretário estadual de Trabalho, Aldir 
Cabral, é ligado à Universal. "Prefiro 
descrer dessa possibilidade. Só muita 
perversidade poderiajustificar uma atitude 
dessas." 

E o que realmente aconteceu na fábrica 
em 23 de novembro? Como as drogas 
foram parar lá? Como a polícia chegou a 
elas? Caio Fábio afirma ter tido acesso a 
duas cartas escritas por policiais. Uma 
relatava, com riqueza de detalhes, que as 
drogas teriam sido "plantadas" no local 
por soldados do 9° BPM, que responde 
pela área de Acari. A outra revelava os 
nomes dos envolvidos. 

"O objetivo seria melhorar a imagem 
do Batalhão, que deseja poder se apre-

Outro projeto é a criação da "Feira 
Legal", semelhante à iniciativa existente na 
África do Sul, onde membros das 
comunidades vizinhas poderiam oferecer 
em 400 boxes artesanato, roupas e outros 
artigos a pessoas da região ou mesmo de 
outros locais. O bairro de Acari ficou 
famoso pelafe\ra conhecida como Robauto, 
que comercializava peças furtadas de car- árias alunos da Escola de Informática consegtfiram empregos ou foram promovidos graças aos ensinamentos obtidos no curso 
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rança. A assistente social 
Raimunda Gonçalves da Sil
va, uma das coordenadoras 
do projeto de ajuda psicoló
gica, revela que 95% das pes
soas atendidas apresentam 
problemas relacionados à 
desagregação familiar (alco
olismo de parentes, 
envolvimento com drogas). 
Em outubro passado, o gru
po de quatro psicólogos e 
quatro assistentes sociais 
fez 182 atendimentos. O ser
viço promove reuniões sema
nais de ajuda mútua entre 
jovens que partidpam das 
oficinas da Fábrica de Espe
rança e atende também quem 
não freqüenta regularmente 
as atividades da unidade. 

A Fábrica de Esperança mantém uma creche para 50 crianças, com idades entre 15 meses e quatro anos 

A creche mantida na Fá
brica de Esperança também 
tem casos que retratam o co
tidiano violento de comunida-
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sentar como o que mais apreende dro
gas no estado. E a Fábrica de Esperança 
seria uma boa vitrine para melhorar a 
imagem do BPM, com a presença da 
mídia. Lamento que, além de estarmos 
numa guerra contra os traficantes, te
nhamos que enfrentar também a polí
cia", diz o presidente da unidade. Uma 
das cartas foi endereçada originalmente 
ao governador do estado, segundo o 
pastor, que obteve uma cópia. "Não acre
dito que o governador tenha recebido (a 
carta), porque senão teria se manifesta
do." As correspondências foram enca
minhadas ao Ministério Público, para 
averiguação das informações contidas. 

Caio Fábio acredita que é possível 
manter um projeto social que visa impedir 
que jovens ingressem na vida criminosa 
dentro . de comunidades que sofrem a 
influência dos marginais. Há dois anos, 
quando visitou pela primeira vez as 
instalações da fábrica abandonada da 
Formiplac, o pastor presbiteriano diz que 
um dos líderes do tráfico em Acari pediu 
para conversar, querendo saber o que o 
religioso pretendia fazer no local. "Ele me 
disse: a médio prazo, o senhor é o meu 
maior inimigo. Mas faço votos para que o 

senhor vença, porque isso será bom para 
o meu filho." Caio Fábio acrescenta que 
"não conhece bandido 

des carentes. Duas crianças 
assistidas no local foram resultado de re
lações de incesto e de estupro. A unidade 

que diga que deseja que 
seu filho também seja 
bandido". 

Do total de 
mantém um serviço de 
acompanhamento psico
lógico para as mães das 
crianças assistidas na 
creche. "Os casos de in
cesto e estupro foram 
descobertos com essa 
atividade", revelaCelma 
Regina Marques, coorde
nadora da creche. 

Na opinião do presi
dente da Fábrica de 
Esperança, há muitos mar
ginais que já têm "uma 
postura animalizada, que 
só um milagre poderá 
fazê-los voltar (da vida 
criminosa) . Mas há ou
tros que não perderam a 
consciência do que fazem 
e do mal que aquela ação 
provoca". O pastor diz 

atendimentos do 
serviço de ajuda 
psicológica, 95% 
têm origem na 
desagregação 

famiHar 

O perfil clássico das 
mães beneficiadas é de 
mulheres com pouca es
colaridade (até a 4ª sé, 
rie), com mais de três fi-

que nunca foi ameaçado "direta ou indire
tamente" por traficantes. "Acredito que a 
maior arma contra o tráfico é o escudo 
moral. Isso falta à polícia." 

REFLEXO NO COMPORTAMENTO 
Os problemas causados pela 

convivência de jovens em comunidades 
dominadas pela pobreza e criminalidade 
se refletem nos atendimentos psicosso
ciais realizados pela Fábrica de Espe-

lhos e que trabalham sem 
carteira assinada. As 50 crianças atendi
das têm idade entre 15 meses e quatro 
anos. A creche conta com duas pedagogas, 
dois pediatras, psicóloga, assistente soci
al, fonoaudióloga e enfermeiro. 

Para fevereiro, estava previsto o fun
cionamento de uma nova unidade com ca
pacidade para mais 400 crianças. Durante 
a noite, o local será utilizado para cursos 
de reforço escolar para jovens das comu
nidades vizinhas. e 
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Hospitais psiquiátricos 
em questão 
Polêmica gerada por projeto de lei 
que quer acabar com os hospícios 
no Brasil revela o grave estado em 
que eles se encontram e a necessi
dade de repensar o tratamento 
psiquiátrico obsoleto, 
perverso e ultrapassado 

Casa de saúde no Piauí, concebida dentro da idéia de isolar os 
doentes. Hoje, a tendência é respeitar os direitos dos pacientes 

Patrícia Costa 

U m projeto de lei propõe dar 
fim aos hospitais psiquiá
tricos brasileiros. Os que são 
contra acha~ que a doença 

mental não se elimina por decreto. Os 
favoráveis dizem que é preciso uma 
lei que dê o chute inicial para promo
ver a mudança. Ambos os grupos 
concordam num ponto: a reforma 
psiquiátrica é urgente. 

Tratamentos desumanos, abandono 
de pacientes, má formação do profissional 
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da área e preconceito contra o doente são 
os principais problemas da saúde mental 
brasileira. 

"Mas há um movimento criativo na 
psiquiatria e psicologia para mudar este 
quadro", afirma o cientista político e 
psicólogo Eduardo Vasconcelos, professor
adjunto da Escola de Serviço Social da 
UFRJ, cujo doutorado sobre políticas 
públicas de saúde mental foi defendido na 
London School of Economics, uma das 
mais respeitadas instituições de avaliação 
de iniciativas sociais da Inglaterra. Eduardo 
apóia o projeto de lei nº 3.657, de 1989, do 
deputado federal Paulo Delgado, que 

defende a substituição gradual dos hospi
tais psiquiátricos por outras formas de aten
dimento, como recomenda a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

A idéia é criar centros de reabilitação, 
oferecendo, ao mesmo tempo, apoio aos 
familiares para aprender a tratar e a conviver 
com os pacientes. Pretende ainda 
incentivar empresários a dar trabalho para 
o doente mental, pois sentir-se produtivo 
contribui para a reintegração. Eduardo 
também acha que a lei não é tudo, mas 
servirá para iniciar uma mudança profunda. 
Além disso, esta legislação se preocupa 
em resgatar os direitos dos pacientes 
submetidos à internação. 

MUDANÇAS MUNDIAIS 
A saúde mental está mudando no mun

do, com resultados positivos na Itália, Su
écia, Holanda e Grã-Bretanha, país onde o 
modelo de tratamento iniciado há dez anos 
é um sucesso, segundo a psicóloga e assis-
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Brasil: "A lei é muito bonita neste aspecto, 
mas não é real. Aqui, todas as atividades 
extra-hospitalares são complementares ao 
tratamento". 

No Engenho de Dentro, Rio, a psiquiatra Nise da Silveira criou uma experiência inovadora: o Museu do Inconsciente 

Além disso, para o médico, "todo 
psiquiatra de caráter é a favor da reforma, 
pois o tratamento tradicional está mais 
do que ultrapassado. Mas a reforma não 
pode ser de dentro para fora. Deve ser um 
processo lento, de adaptação e de inserção 
dessa estrutura de apoio". Neste ponto, 
todos concordam. A diferença é que, se 
não houver uma lei, a mudança gradual 
não se iniciará espontaneamente. 
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do Departamento de Administração So
cial do London School of Economics e 
autora do livro O fechamento dos hospi
tais psiquiátricos. Ela diz que houve re
dução de 20 mil leitos, melhora na recu
peração e diminuiu a segregação. Além 
disso, 88% dos pacientes estão mais sa
tisfeitos, e suicídio e atos de violência 
hoje são mais raros. 

A experiência na Itália é mais 
específica. A Lei Basaglia (homenagem ao 
psiquiatra Franco Basaglia, que a inspirou 
na década de 60) foi dirigida a todo o país, 
mas com adaptações, devido às grandes 
diferenças entre o Norte e o Sul. Onde foi 
implementada, segundo Eduardo 
Vasconcelos, a reforma tem tido bons 
resultados: "Lá, as duas maiores redes de 
associações de familiares apóiam hoje a 
reforma. No início eram contra, achavam 
que os doentes iam ser abandonados pelo 
Estado. Depois viram que, exigindo os 
serviços externos, a situação melhorou e 
o tratamento foi humanizado." 

Já na Suécia, todos os hospitais 
psiquiátricos foram extintos, pois a 
conjuntura econômica e o esclarecimento 
da sociedade permitiram que fosse 
criada uma rede de assistência am
bulatorial extra-hospitalar, além de o 
Estado apoiar famílias dos doentes. 

No Brasil, a mudança é complexa, 
devido à péssima situação do sistema 
de saúde, à pouca mobilização social e à 
ausência de vontade política para mudar, 
sem falar na extensão territorial e nas 
diferenças entre as regiões. O mais difícil 
é enfrentar a cultura psiquiátrica, que 
abandona e segrega os doentes. Seria 
preciso reeducar as famílias e a 
sociedade. 

OS OPOSITORES 
Diversos profissionais de saúde desa

provam o projeto de lei que acaba com os 
hospícios. Alguns são representantes de 
instituições psiquiátricas privadas ou 
médicos que temem perder a hegemonia 
sobre o tratamento. Muitas clínicas são 
verdadeiras fábricas de loucura. 

Há ainda quem alegue que a lei foi feita 
fora do contexto brasileiro. O maior 
argumento dos opositores é que não se 
acaba com doença por decreto . O 
psiquiatra Heyder Gomes de Mattos, 
diretor-técnico da Casa de Saúde Doutor 
Eiras, no Rio, trabalha para o estabe
lecimento há 28 anos. 

Segundo ele, a lei tem diversos erros, 
como confundir leito manicomial com lei
to psiquiátrico: "O primei-
ro é o leito manicomial 
judiciário que o sujeito 
ocupa por delito grave. Ele 

OS DEFENSORES 
A Associação Brasileira de Psiquiatria 

(ABP) apóia o projeto que tramita no 
Senado. Seu presidente, dr. Othon Bastos, 
diz que ele vai de encontro às modernas 
diretrizes assistenciais. A ABP congrega3.500 
psiquiatras e é responsável pela concessão 
de títulos de especialização da disciplina. 

Outra aliada do projeto é a psiquiatra 
Nise da Silveira, 90 anos, idealizadora do 
Museu Imagens do Inconsciente. Traba
lhando há mais de 50 anos com esqui
zofrênicos, ela afirma que o hospital psi
quiátrico é um péssimo lugar de 
tratamento. Sempre combateu os métodos 
usados nos hospícios, como o eletrochoque 
e as injeções de insulina, que davam a 
sensação de morte no paciente, método 

Areforma 
é condenado a permanecer 
ali até o fim da fase de 
periculosidade. Já o leito 
psiquiátrico é o leito do 
hospital psiquiátrico, onde 
não há cerceamento. O fa
miliar, se quiser, pode se 
responsabilizar pelo doen
te e retirá-lo do hospital. 
o paciente é livre." Heyder 
explica que a reforma psi
quiátrica na Inglaterra e 
Itália só atingiu os leitos 
psiquiátricos públicos, 
mas aqui os dois concei
tos foram misturados. 

A reforma psiquiátrica deve se basear na co
munidade. Sai a palavra controle e predomina o 
cuidado. Abaixo, as novas estruturas recomenda
das pela OMS: 

Outro argumento é que 
não há auxílio para trata
mento fora do hospital no 

* Hospital-dia - Recurso intermediário entre 
internação e ambulatório, com cuidados intensivos por 
equipe multi profissional. 

* Núcleo de atenção psicossocial - Unidade com 
população definida e atendimento entre o regime 
ambulatorial e a internação, em um ou dois turnos de 
quatro horas. 

* Oficina terapêutica -Atividade grupal, com teatro, 
artesanato e artes plásticas. Deve serfora do hospital. 

* Pensão protegida ou lar abrigado - Residência 
fora do hospital, onde moram ex-pacientes com 
capacidade de gerenciar seu cotidiano. 
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Onde o 'Tantan' tem vez 
· O município paulista de Santos cuida dos seus 

loucos procurando dar-lhes chance de trabalho. 
famílias e têm tratamento longe dos manicômios. 

Foi criado ainda um lar abrigado que recolheu 
uma clientela muito deteriorada para trabalhar na 
melhoria da sua qualidade de vida. A experiência 
foi tão bem-sucedida que a Prefeitura já está fazen
do o segundo. 

A Casa de Saúde Anchieta, hospício que funcionou 
durante décadas na cidade, foi fechado em 1989 por 
denúncias de violência. Agora abrigará um hospital 
para viciados em crack, droga cujo uso vem crescendo 
muito na Baixada Sentista. 

Para substituir o hospital, foram abertos cinco 
serviços externos, os Núcleos de Atendimento Psico
Social (Naps). Cerca de três mil pacientes psiquiátricos 
estão cadastrados e recorrem ao núcleo quando estão 
em crise. Ali são medicados, alimentados e podem até 
ficar internados durante o tempo necessário para a 
superação da fase aguda. Os doentes vivem com as 

O coordenador do programa de saúde mental, 
Roberto Tykanosi Kinoshita, criou o Tantan. Segundo 
ele, é preciso investir na qualidade de vida dos doentes, 
colocando-os junto às famílias . 

idealizado pelo médico alemão Manfred 
Sakel, na década de 30. 

Através do Serviço de Terapêutica 
Ocupacional do Centro Psiquiátrico Pedro 
II, no Rio, ela trabalhou no resgate da 
dignidade e do amor próprio dos doentes. 
E, através da pintura dos esquizofrênicos, 
identificou uma linguagem do inconsciente. 

Já o professor Jorge Alberto Costa e 
Silva, diretor de Saúde Mental da OMS, 
afirma que a moderna assistência deve 
manter o paciente no seu meio familiar, 
profissional, social e ambiental. Ainda não 
foi possível implantar tal modelo 
nacionalmente, mas em cidades brasileiras 
onde foi implementado os resultados são 
positivos. 

Segundo Jorge Alberto, são vários os 
modelos comunitários, "pois é preciso 
respeitar as características do país". Ele 
explica que o sistema asilar - criado no 
século XVIII por Pinel ~ que durante 
muitos anos atendeu às necessidades -
hoje é obsoleto, pois isola o paciente. "É 
preciso criar infra-estrutura para a 
transição, treinar pessoal e reeducar a 
sociedade", afirma. 

OS LADOS DA MOEDA 
A eira Heloísa Salomão, psicoterapeuta 

e professora de Ética Profissional em 
Psicologia da Personalidade na Faculdade 
Celso Lisboa, do Rio, é a favor da reforma, 
mas desconfia da lei como está redigida. 

Para ela, a lei levanta questões 
políticas, sociais e médicas. "No Brasil, leis 
desse tipo costumam ser elaboradas por 
burocratas e políticos sem conhecimento 
específico. A instituição promove saúde 
quando oferece tratamento saudável, mas, 
na maioria dos casos, promove doença e 
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O Tantan trabalha hoje com 80 pacientes que 
pintam camisetas, telas, gravatas, papéis de carta, fazem 
bolsas e chaveiros. O objetivo é fazê-los sentir-se 
seguros de que podem enfrentar a vida. 

' 

vira depósito de doentes. A questão médica 
diz respeito à internação compulsória. 
Como um promotor, em apenas 24 horas, 
pode avaliar se a internação involunj;ária de 
um doente foi legal ou não?" 

Segundo o dr. Heyder Mattos, em 
agosto passado, ocorreu em Roma um 
Congresso de Psiquiatria Social onde os 
participantes se declararam a favor da 
reformamascontraamudançapordecreto: 
"Inclusive denunciou-se que mais de 100 
pacientes haviam desaparecido desde o 
irúcio da reforma lá". Na Inglaterra, ele conta, 
foi pior: ocorreram assassinatos cometidos 
por paciente e famílias de doentes e de víti
mas estão processando o governo. 

Para o psiquiata, no Brasil, onde a 
estrutura altemativà de atendimento não 
está montada, essa lei é inviável: "As 
reincidências são maiores do que as 
primeiras internações, pois, quando o 
doente sai, a família não está preparada 

para tratá-lo e ele acaba voltando pior." 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Um dos mais graves problemas da área 

é a falta de preparo profissional. Não existe 
nas escolas uma cadeira que capacite o 
médico ou enfermeiro para lidar 
especificamente com doença mental. Os 
trabalhadores, sobretudo enfermeiros, 
acabam aprendendo na prática, o que pode 
criar vícios de tratamento. 

Para a dra. Heloísa, o problema é 
cultural: "É mais fácil trabalhar com o 
remédio do que na relação com o doente. 
Devemos derrubar a cultura da doença e 
substituí-la pela cultura da saúde; é um 
trabalho ecológico." 

Neste aspecto, defenso_re_s e opositores 
da lei concordam. Eduardo Vasconcelos vai 
mais longe: "Nos cursos de Serviço Social e 
de Enfermagem surgem os primeiros livros 
e cursos de especialização em saúde men-

Na Itália, a reforma psiquiátrica deu certo onde foi implantada: hoje as próprias famílias tomam conta dos doentes 
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tal. Mas os resultados só virão a médio pra
zo. A mudança tem de ser gradual para po
der dar certo." No Instituto Franco Basaglia, 
do Hospital Pinel (RJ) , há um curso de for
mação em SeIViço Social e Saúde Mental. A 
Casa de Saúde Dr. Eiras oferece cursos de 
pós-graduação em Psiquiatria para 
enfenneiros e médicos. 

Apesar dos problemas, algumas 
iniciativas têm sido realizadas pelo 
Ministério da Saúde para humanizar o 
tratamento. A partir de 1993, foi iniciada 
uma reforma psiquiátrica no Brasil. O 
Ministério, através de sua Comissão de 
Saúde Mental (Cosam), criou portarias para 
a melhoria do tratamento nos hospitais. 

Antes, era praxe um médico cuidar de 
50 pacientes agudos e 100 crônicos, o que 
fazia com que acabasse somente medican
do-os. Em 1993, foi implementado o Modelo 
Psiquiátrico 3, declarando que, além do 
atendimento médico, deveriamrerpromovidas 

outrasaçóesterapêuticasparanão abandonar 
o paciente, como terapias ocupacionais e 
familiares, tratamento psicológico, etc. 

A experiência mais bem-sucedida é o 
Projeto Tantan, de Santos (SP), que parte 
de um princípio que inspirou a reforma 
dos manicômios da Itália: não adianta 
internar doentes crônicos, já que não há . 
perspectiva de alta hospitalar; e como este 
tipo de paciente não é perigoso, pode viver 
em sociedade (ve:rquadro) . 

Em 1994, veio o Modelo Psiquiátrico 
4, diminuindo o número de pacientes por 
médico para 40. A assistente social só 
poderia cuidar de 60 doentes, e a função 
do enfermeiro foi recuperada: ele passou 
a realizar ações inerentes às condições 
psiquiátricas do paciente. 

A redução de leitos psiquiátricos tem 
ocorrido em alguns lugares de maneira 
suave. Em São Paulo, havia 40 mil em 
1980; hoje, são 25 mil leitos. 

Paracamb~ um bom negócio 
A Casa de Saúde Doutor Eiras - com 

duas unidades, uma em Botafogo e ou
tra no município de Paracambi (RJ) - é 
a maior clínica privada do gênero na 
América do Sul. 

A Unidade de Paracambi é a principal 
fonte de renda do município de 35 mil 
habitantes. Além de garantir mais de 900 
empregos, é responsável por R$ 40 mil 
dos R$ 70 mil de Imposto Sobre Serviços 
(ISS) do município. 

Em 1991, o hospital quase foi fechado, 
devido a denúncias de superlotação, 
negligência, falta de pessoal e até 
encarceramento de doentes, e de 
irregularidades nas contas da instituição, 
que pertence à família de Leonel Miranda, 

· ministro da Saúde no governo de Costa e 
Silva, na década de 60. Na época, nove 
pavilhões alojavam 2.300 pessoas. 

Desemprego, mendicância, briga 
doméstica, alcoolismo, tudo era motivo 
para internações na casa de saúde. 

O dr. Heyder Gomes de Mattos hoje 
defende a instituição: "As denúncias 
remeteram às condições da clinica em 1991 
que, por excesso de população, provocaram 
abandono dos pacientes. Mas, quando 
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assumi, naquela época, fiz uma grande 
refonna." Segundo ele, foi reduzido para 
1.500 o número de pacientes e foram 
implantados projetos criativos, como o 
Vive'Eiras e a Rádio Doid'Eiras. "Destas 
coisas a imprensa não fala", comenta. A 
clinica promove ainda bailes e shows para 
doentes crônicos. O índice de alta hospitalar 
tem crescido nos últimos quatro anos, mas 
cerca de 90% dos internos são crônicos, 
abandonados pela familia. 

Hoje, os candidatos à internação 
passam por uma triagem no Pólo de Saúde 
Mental, instalado no Hospital Municipal de 
Paracambi, para fiscalizar a Doutor Eiras. 
Das 6.058 consultas psiquiátricas do pólo 
em 1994, apenas 176 resultaram em 
internações. o pólo tem ainda 13 leitos para 
internações curtas e, devido ao sucesso da 
experiência, a Secretaria de Saúde está 
ampliando o atendimento em novas 
instalações, chamadas Vila Esperança. 

A unidade da Doutor Eiras em 
Paracambi atende a cerca de 1.500 
pacientes vindos do Sistema Unificado de 
Saúde, com 938 funcionários. O núcleo de 
Botafogo atende 500 pacientes, do SUS e 
de instituições privadas. 

A mais recente medida do Ministério 
da Saúde neste sentido foi a criação do 
Programa de Apoio à Desospitalização 
(PAD), aprovado em agosto passado pelo 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão 
deliberativo máximo do Ministério. O PAD 
redireciona recursos financeiros que 
atualmente vão para os hospitais 
psiquiátricos. 

Através dele, familiares de pessoas 
internadas há cinco anos ininterruptos ou 
há dez anos com pequenos intervalos de 
alta e que aproveitariam o tratamento fora 
do hospital poderão pedir recursos para 
financiar a terapia em regime aberto. Cerca 
de 20 mil pacientes psiquiátricos podem 
ser beneficiados. Para garantir a assistência, 
só municípios que oferecem uma rede de 
cuidados intensivos (hospitais-dia, centros 
de atenção ou leitos psiquiátricos em 
hospitais gerais) podem participar, como 
Angra dos Reis (RJ) e Santos (SP) . 

A idéia é fazer a família participar do 
tratamento, oferecendo uma ajuda de 
custo. Ninguém pode mais lavar as mãos, 
com a desculpa de que não tem condições 
para cuidar do doente. 

O PAD prevê também que um 
profissional deve assistir somente 15 
clientes, humanizando o atendimento. 
Para Eduardo Vasconcelos, essa medida 
não privatiza o serviço, jogando nas costas 
da família a responsabilidade: "O PAD é 
uma parceria do Estado com a família." 

O dr. Heyder Mattos é contra o 
programa: "É um absurdo, pois 70% do 
valor pago hoje pelo governo por uma 
internação mensal em psiquiatria (cerca 
de R$ 500) serão rateados entre família e 
município. Assim, os familiares receberão 
R$ 175. A intenção é boa - acabar com a 
mania de alguns hospitais de manter 
doente que pode ter alta só para receber o 
dinheiro - mas não funciona. Não é de 
dinheiro que a família precisa para cuidar 
do doente, mas de atenção e orientação." 

Eduardo Vasconcelos diz que o 
resultado da aplicação da lei não será 
imediato: "É preciso um pacto social de 
investimento na saúde mental. Deve-se ter 
cuidado para não formar redes paralelas 
de atendimento e deixar o hospital de lado, 
criando nova clientela e não atendendo à 
antiga. Por outro lado, a aceleração da 
reforma psiquiátrica pode resultar na 
negligência social." e 
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O Brasil através dos séculos 
Na obra Evolução histórica do Brasil: da colônia à crise da 'Nova República', Theotônio dos 
Santos empreende uma viagem teórica de fôlego: Começa com a expansão do capitalismo 
europeu, no século XVI, que modificou os espaços geográficos, políticos e sociais dos hoje 
chamados países do Terceiro Mundo. O Brasil colonial tinha como função abastecer a metrópole 
com metais preciosos e produtos tropicais não existentes na Europa - tendo sua estrutura 
produtiva condicionada ao mercado europeu - além do fornecimento de mão-de-obra. A partir 
da independência política brasileira até a Primeira Guerra Mundial, a sociedade agroexportadora 
formada durante a colônia começa a se modernizar, abrindo os portos para o comércio mundial, 
abolindo a escravidão, empregando imigrantes e se adaptando às necessidades de uma sociedade 
liberal burguesa. Mas, mesmo assim, não perde seu caráter dependente. 
No início do século XX, surgem novas forças sociais, idéias e ações políticas, dando origem, inclusive, 
ao Partido Comunista do Brasil. No final dos anos 50, nos deparamos com a crise definitiva da velha economia agroexportadora e 
a criação sistemática de uma alternativa industrial. No curto período que vai de 1945 a 1955, sob hegemonia do capital estrangeiro, 
são implantadas as indústrias automobilística, química, mecânica, metalúrgica pesada e leve. Em 1961, João Goulart elabora um 
programa de desenvolvimento que procurava diminuir a dependência econômica estrangeira e conseguir uma importante 
participação popular, mas é deposto pelo governo militar. Com o golpe de 64, o Brasil passa a ser cenário de uma ditadura que abre 
o país ao capital estrangeiro. 
Vem então o "milagre brasileiro", quando se elevou ao máximo a taxa de lucros. Mas por trás estavam o rebaixamento dos salários, a 
orientação dos investimentos e a criação de mecanismos que objetivavam canalizar todos os excedentes gerados no país para o sistema 
financeiro . É claro que o milagre não poderia durar muito nem ser verdadeiro. Algum tempo depois a ditadura entra em crise, e a política 
passa por uma abertura que vai levar à transição democrática, à formação do PDT e do PT, às diretas-já, e que depois vai passar pelo Plano 
Cruzado, pela resposta da direita na eleição de Collor e, finalmente, o seu impeachment. (G. Temer) ·- -

Uma potênéia mundial 
Léo de Almeida Neves nasceu em Ponta Grossa (PR), em 1932. 
Advogado e economista, também exerceu o jornalismo. Atuou 
como deputado estadual no Paraná, sendo um dos vice-presidentes 
e secretário-geral nacional do antigo PTB, quando presidido por 
João Goulart. Foi presidente do MDB de Curitiba e vice-presidente 
do PMDB paranaense. Além de ser o deputado federal mais votado 
do MDB naquele estado em 1966, teve seu mandato cassado pelo 
AI-5 em 13 de março de 1969. Voltou à Câmara Federal em 1985 e 
hoje é suplente do senador Roberto Requião. Sua vivência política 
levou-o a escrever o livro Destino do Brasil: potência mundial - a Era 
Vargas continua. 

Por que o senhor defende a idéia de que a Era de 
Getúlio continua? 
LN - Porque a legislação social e trabalhista continua, 
a Vale do Rio Doce se mantém nas mãos do Estado e 
a Petrobrás está cada vez mais forte, quase 
alcançando a auto-suficiência. A afirmação é também 
uma resposta ao presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que, no seu discurso de despedida do 
Senado, falou que a Era Vargas tinha acabado. Na 
sua posse como presidente da República, FHC citou 
percursos importantes da história do Brasil, mas não 
situou o governo de Getúlio. 

Qual a temática central do livro? 
LN - A manutenção da Vale do Rio Doce e da Petrobrás como 
empresas estatais e a soberania nacional da Amazônia. 

O governo FHC aposta na privatização. Qual sua opinião a 
respeito? 
LN - Ela é necessária em muitos casos, como os de empresas 
onerosas, hotéis, etc. Mas não quando se trata de setores 
estratégicos, como minérios, petróleo e energia, sendo que esta 
última pode, no máximo, contar com a participação do setor 
privado. A Vale do Rio Doce foi avaliada por geólogos em R$ 1 
trilhão. Já o governo avalia entre R$10 e R$12 bilhões uma empresa 

que é a maior exportadora mundial de ferro e só 
dá lucros. Quanto ao petróleo, a Petrobrás deve 
atuar do poço ao posto. 

O que o Brasil deve fazer para encontrar seu 
caminho de grande potência? 
LN - Manter nas mãos do Estado os pontos 
citados e, como preceito básico, realizar a reforma 
agrária. Mas não se pode esperar que toda terra 
tenha um dono, pois devem existir assalariados 
produzindo no campo para que não haja inchaços 
nas grandes cidades. Cabe também dar ênfase às 
vilas rurais, um projeto do Paraná no qual se 
oferece subsídios aos bóias-frias. 
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Uma nova visão da Coluna Prestes 
Quase sete décadas depois do fim do movimento, a Coluna Prestes 
ainda permanece sendo um aspecto da história política brasileira 
pouco estudado nas escolas, sofrendo os efeitos do "esquecimento" 
imposto após a Revolução de 1930 e reforçado pela ditadura militar. 
Tentando reconstituir o movimento que não chegou a ser 
derrotado por tropas mais numerosas e melhor armadas do 
governo Artur Bernardes durante quase dois anos e meio - de 28 
de outubro de 1924 a 3 de fevereiro de 1927 - , o jornalista 
Domingos Meirelles lançou no final de dezembro o livro As noites 
das grandes fogueiras, pela Editora Record. 
A obra descreve o clima da década de 20 no Brasil, retratando as 
características econômicas e sociais da época. Através de relatos 
dos protagonistas da Coluna, o autor reconta os motivos que 
impulsionaram jovens oficiais a se rebelarem e a reunir pessoas das 
mais variadas origens do país em torno do ideal comum, a 
derrubada do governo Artur Bernardes. Na opinião dos tenentes, o 
presidente tinha sido eleito de forma fraudulenta e seu governo 
trazia marcas de nepotismo, corrupção ·e coronelismo político, 
fenômenos presentes ainda hoje na política brasileira. Isto acaba 
por dar ao livro um caráter contemporâneo. 
A obra resgata também a figura de Luís Carlos Prestes, tido 
por Domingos Meirelles como o mais heróico e libertário líder 
da história do Brasil, e chega à conclusão de que a Coluna 
Prestes foi mais que uma rebelião militar, pois contou com o 
apoio de civis na luta contra.o regime que seguia a política do 

café-com-leite. Pelo sistema, se 
alternavam na presidência re
presentantes das oligarquias de 
São Paulo e Minas Gerais. 
A trajetória do movimento revo
lucionário, porém, é alvo de controvérsias. Segundo Meirelles, a 
marcha percorreu 36 mil quilômetros passando por 12 estados. 
No entanto, estes dados diferem dos reunidos pela historiadora 
Anita Prestes, filha de Luís Carlos Prestes. Segundo ela, seu pai e 
seus companheiros teriam organizado a marcha de 25 mil 
quilômetros por 13 estados brasileiros. 
Mas, por outro lado, a vasta investigação de Domingos Meirelles, 
que consumiu 20 anos de trabalho, levou-o a descobertas 
surpreendentes, como arquivos do governo e inquéritos policiais 
militares sobre o levante de 5 de julho de 1924 em São Paulo, até 

. então desconhecidos, formando um estudo abrangente sobre todo o 
início do ciclo do tenentismo, passando pelas revoltas e lutas que 
marcaram o período, até a derrocada da República Velha em 1930. 
Também para tentar reduzir o desconhecimento em relação ao 
movimento, todo o caminho da Coluna Prestes foi percorrido 
recentemente pelo filho do "Cavalheiro da Esperança", o jornalista 
Luís Carlos Prestes. Ele gostaria que as informações coletadas em 
nove meses de caminhadas às regiões por onde os revoltosos 
passaram servissem de base para uma minissérie de televisão. 
(Beatriz Lima e Marcelo Monteiro) 

N•MS-============================= 
Poeira de estrelas 
Abordando a cosmologia moderna, John 
Barrow discute, no livro A origem do universo 
(Editora Rocco), como saber se o tempo teve 
um inicio e porque os cientistas acham que 
deve haver outra dimensão do espaço. 
Usando uma linguagem ao alcance do leigo, 
ele mostra que nossa existência está 
interligada à origem e estrutura do universo. 
Somos feitos de poeira de estrelas, para usar 
uma linguagem poética. "Olhe o céu numa 
noite estrelada e verá alguns milhões de 
estrelas. Isto é o que os antigos sabiam do 
cosmos. Com o desenvolvimento de teles
cópios de grande porte, um universo de 
vastidão inimaginável começou a se revelar. 
Mais tarde, descobriu-se que, por toda a parte, 
entre as galáxias, existe um mar gelado de 
microondas, o 'eco' da grande explosão de uns 
15 milhões de anos atrás, o big-bang", escreve 
Barrow, professor de Astronomia da 
Universidade de Sussex, Inglaterra. 

Armadilhas norte-americanas 
Ardil-22, de Joseph Heller, é um libelo contra 
a guerra e influenciou o comportamento dos 
jovens norte-americanos do final da década 
de 60. O livro retrata a rotina louca de uma 
divisão de combate dos Estados Unidos 
na Itália durante a Segunda Guerra 
Mundial. A armadilha que dá título à obra 
é a seguinte: quem estiver louco pode 
pedir licença para não combater, mas 
quem pedir dispensa das missões de 
combate alegando loucura prova que não 
está louco. 
Publicado em 1961, em 1970 ganhou versão 
cinematográfica com direção de Mike 
Nichols, e com John Voigt, Orwon Welles e 
Tony Perkins no elenco. 
Em A hora final, publicado 34 anos depois de 
Ardil-22, o autor retoma seus personagens, 
colocando-os na vida civil, em Nova Iorque. 
Os dois livros estão sendo publicados em 
edição primorosa pela Record. 

Um romance de época 
Inspirado nos folhetins do século XIX, 
ambientado no Rio de Janeiro entre 1816 e 1818, 
O romance de Ana Durocherd, de Maria Lúcia Mott, 
conta a trajetória de Ana, uma florista francesa, e 
do médico brasileiro Candido Nunes. 
Depois da queda de Napoleão, Ana é obrigada 
a deixar a França com a filha menor. Ela 
conhece Candido durante a· travessia do 
Atlântico. No Rio, começa a trabalhar como 
costureira e enfrenta os preconceitos contra as 
modistas francesas. Candido começa a clinicar, 
mas tem que enfrentar a família, o difícil início 
da vida profissional, velhos e novos fantasmas. 
Maria Lucia Mott é historiadora e trabalha 
numa tese de doutoramento sobre o parto no 
Brasil do século passado. Ao pesquisar sobre a 
parteira franco-brasileira Josefine Durocher 
(1808-1893), descobriu a mãe desta, Anne 
Durocher, sobre a qual quase não há docu
mentação. Daí nasceu a idéia de fazer um 
romance histórico sobre ela. 
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Jorge Ferreira: 
poesia sobre a Guanabara 

colônia. Até 
o "Fico", de 
D. Pedro I, foi 

Além de jornalista, Jorge Ferreira é poeta. E coloca nos versos 
toda a intensidade que costuma exercitar nas reportagens e na 
vida. Este seu primeiro livro se compõe de poemas inspirados 
na Baía de Guanabara. Ele é colaborador das revistas Ecologia e 
Desenvolvimento, Mercosul e cadernos do terceiro mundo. 

O livro tem alguma relação com ecologia? 
JF - Não se pode falar em Baía de Guanabara sem tocar em 
ecologia. Qualquer reflexão vai envolver o ambiente pelas 
mutilações que a baía sofreu e toda a perda que houve do 
seu habitat natural. Mas, apesar dos estragos, ela se mantém 
viva. O guará pode ter sumido, mas os trinta-réis, os atobás, 
as fragatas e outros permanecem. 

de frente para 
ela, no Paço 
Imperial, onde 
também se deu o 
lançamento do 
meu livro. 

De onde vem seu amor pelo Rio? 

Ainda há espaço hoje para a poesia? 
JF - Não tenho convivência no meio literário o suficiente para 
afirmar se há ou não espaço para a poesia, ou a crônica, ou o 
conto. Mas, a princípio, diria que há. Com sinceridade, faz
se qualquer coisa. É a gente que constrói o espaço. 

JF - Nasci no Rio e tenho essa ligação que todo carioca tem 
com a Guanabara. Em 1973, fui estudar em Niterói, arrumei 
algumas namoradas por lá e hoje moro nesta cidade. A Baía 
tornou-se muito familiar para mim. Já andei de lancha, de 
barco e já pesquei lá também. Nossa história se relaciona com 
a Baía: ali chegou D. João VI e ali o Brasil deixou de ser 

Quais são as suas reflexões sobre o Rio? 
JF - São muitas, e a Baía serve como motivo. Um percurso 
de reflexos sobre e a partir do seu cenário. A sua travessia 
também desperta uma viagem interior e reflexões sobre 
outras travessias. 

NOTAS 
A decadência dos Médicis 
Desde o início da Renascença, na segunda 
metade do século XV, e por mais de 300 anos, 
os Médicis contribuíram para o crescimento 
artístico e intelectual de Florença e da Itália. 
Gian Gastone foi o último governante desta 
linhagem. Ele assumiu, encarnou e radicalizou 
a decadência da família. 
No seu romance, O último dos Médicis, Editora 
Rocco, o francês Dominique Fernandez (que 
tem fascínio por personagens transgressores, 
tanto que escreveu um outro romance sobre a 
morte do cineasta Pasolini) mostra que o 
décimo-quarto soberano Médici de Florença 
tinha mente brilhante. Mas, produto de um 
meio familiar em que o que importavam era o 
poder e a intriga, fez um pacto com o mal. 
Escolheu ser sórdido, deu contornos perversos 
à sua homossexualidade, quis enterrar consigo 
as tradições artísticas e intelectuais da elite 
florentina. "O prazer na decadência e na 
destruição, a audácia na transgressão", assim 

o descreve o autor. O romance se beneficia de 
aprofundada pesquisa sobre a época. 

Toda mulher é meio Leila Diniz 
Uma mulher que surpreendeu o Brasil se 
assumindo mãe solteira, que enfrentava os 
preconceitos expondo opiniões radicais sobre 
sexo e casamento, que acelerou mudanças de 
comportamento mais tarde adotadas pela 
sociedade brasileira. Uma personalidade forte 
e de apaixonante sensibilidade. "Sou uma 
pessoa em paz com o mundo. Conquistei minha 
liberdade a duras penas, rompendo 
convenções que tolhiam meus 
passos. Por isso, fui muitas vezes 
censurada, mas nunca vacilei, 
sempre fui em frente. Tudo que fiz 
me garantiu a paz e a tranqüilidade. 
Sou Leila Diniz, qual é o proble
ma?", dizia ela. 
Toda mulher é meio Leila Diniz trata da 
vida da atriz e da construção do 

mito que encarnou as transformações dos 
papéis femininos na década de 60 . Miriam 
Goldenberg descreve a singularidade da 
trajetória de Leila e a configuração social e 
familiar na qual ela existiu. 
A obra mostra diferentes biografias da atriz em 
livro e filme, analisa sua carreira, investiga sua 
vida familiar, os mais importantes filmes e 
novelas dos quais participou e reproduz a 
famosa entrevista de Leila publicada em O 
Pasquim em 1969. 
Para Peter Fry, que escreveu a orelha do 

livro, "ela não só encantava as 
mulheres ansiosas para mudar 
seus tradicionais papéis ou de 
puta ou de mãe santa, mas 
também os homens que bus
cavam relações amorosas menos 
hipócritas". Para Leila Diniz, "o 
amor deve ser simples, honesto, 
sem os tabus e fantasias que as 
pessoas lhes dão" . 
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ACASOS E CRIAÇÃO ARTÍSTICA 
Fayga Ostrower 
A gravadora e artista plásti
ca dá um panorama teórico 
dos mecanismos da 
criatividade. 
289 pp Cód. 483 
R$ 44,90 

UMA CHAMA NA AMAZÔNIA 
Jean-Pierre Leroy 
Movimento dos 

. trabalhadores rurais na 
Amazônia, luta pela terra, 
reforma agrária e 
sindicalismo no campo, com 
informações sobre condições 
· e processos de organização 
do setor. 
215 pp Cód. 238 
R$ 6,00 

OS FANTASMAS DO VALE 
Qualidade ambiental e cidadania 
Lúcia da Costa Ferreira 
Dimensão política e cultural 
do desastre ambiental 
provocado pelo complexo 
industrial de Cubatão (SP) . 
Modernização da economia 
causou destruição no 
ecossistema e sociedade 
busca soluções. Pesquisa 
premiada pela Associação 
Brasileira de Antropologia 
em 1991. 
188 pp Cód. 470 
R$ 8,60 

DONA MARIA.JOSÉ 
Retrato de uma cidadã brasileira 
Ana Arruda Callado e 
Denilde Leitão 
A trajetória de solidariedade 
da esposa do presidente da 
ABI, Barbosa Lima Sobri
nho, Maria José Barbosa 
Lima, fundadora da Campa
nha Pernambucana Pró
Infância e da Casa do Peque
no Trabalhador, em 
Teresópolis (RJL 
107 pp ; Cód. E-500 

R$ 15,00 

POR TRÁS DA SAÚDE 
Krishnamurti Sarmento 
Mais do que colocar o dedo na 
ferida, o autor usa a cons
ciência profissional e política 
para estabelecer um resgate da 
indignação. Mas como indig
nar-se não basta, apresenta 
propostas concretas, muitas 
até bem simples, que permi
tiriam superar os graves 
problemas de saúde no Brasil. 
220 pp Cód. 494 
R$ 15,00 

Ol:NCU. • OIOÁTK'.A l'Oli TICA • KISTÓIUA '3'-----

Eduardo Galeano 

FUTEBOL: AO SOL E À SOMBRA 
Eduardo Galeano 
O escritor uruguaio, autor 
de Veias abertas da América 
Latina aborda o esporte mais 
popular do Planeta. Galeano 
se relaciona com o futebol 
com as mãos, escrevendo, já 
que não foi bem sucedido no 
esporte com os pés, por ser 
"o pior perna de pau que já 
passou pelos campos" do 
Uruguai. 
264 pp Cód E-492 
R$ 24,00 

ECOLOGIA: 
GRITO DA TERRA, 
GRITO DOS POBRES 
Leonardo Boff 
A lógica que explora 
as classes e submete 
os povos aos interesses 
de uns poucos países 
ricos e poderosos é a 
mesma que depreda o 
Planeta e expolia suas 
riquezas. 
341 pp Cód. 461 
R$ 28,00 

ECONOMIA ECOLÓGICA 
Aplicações no Brasil 
Peter May 
Cinco estudos de caso 
tratam de recursos mine
rais e florestais nacionais, 
manguezais paulistas, 
carvoejamento de matas 
em Minas Gerais, alterna
tivas de uso de solo em 
florestas no Pará e recupe
ração de morros favelados 
no Rio. 
191 pp Cód. 463 
R$ 28,00 
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ÉTICA NA COMUNICAÇÃO 
Ester Kosovski 
Muniz Sodré, Carneiro 
Leão, Chaim Katz, 
Francisco Doria, Fabio 
Lacombe, William Batista, 
José Argolo e Alessandro 
Baratta. Respeitados 
profissionais de várias 
áreas escrevem sobre a 
presença (ou ausência) de 
ética na vida moderna. 

156 PP Cód. E-489 
R$ 22,60 

JÔ SOARES 

DE 

O XANGÕ DE BAKER STREET 
Jô Soares 
O primeiro romance do 
humorista tem trama 
policial, passa-se no Rio de 
Janeiro de 1886 e envolve, 
entre outros personagens, a 
célebre atriz francesa Sarah 
Bemhardt, o detetive 
Sherlock Holmes, o impera
dor Pedro II, prostitutas 
cariocas e a intelectualidade 
brasileira da época 
352 pp Cód. 467 
R$ 24,00 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL 
Da colônia à crise da Nova República 
Theotonio dos Santos 
Estudo aprofundaqo 
sobre a aventura de um 
país em desenvolvimento 
no âmbito econômico e 
político. Uma história 
ideológica do Brasil, 
em crescente evolução, 
mas sacrificando 
seu povo. 
302 pp Cód. E-491 
R$ 29,00 

PÓS-NEOLIBERALISMO 
As políticas sociais e o Estado demomítim 
Emir Sader e Pablo Gentil 
(organizadores) 
Análise sobre o neolibera
lismo, que prega a redu
ção da presença estatal na 
economia. Francisco 
Oliveira, Goran Therborn, 
Perry Andersen, entre 
outros, criticam o sistema, 
chamado de inimigo da 
cidadania. 
205 pp , Cód. 449 
R$19,30 

ALMANAQUE BRASIL 95/96 · 2º Edição 
Obra apresenta dados geográfi
cos, históricos e sociais do país de 
forma analítica, se constituindo nu
ma fonte de consulta preciosa para 
estudantes e profissionais de vá
rios setores. Reúne textos de 14 jor
nalistas e estudiosos sobre a situa
ção brasileira em áreas como edu
cação, saúde, c_omunicação, em
prego e habitação, entre outras. 
261 PP Cód. 318 -
RS 30.00 

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 anos, como um 
"romance hiper-realista" 
186 pp Cód. 453 
R$15,00 

DESTINO DO BRASIL: POTÊNCIA MUNDIAL 
A eru Vargas continua 
Léo de Almeida Neves 
O país tem grande potencial, 
mas falta firmar a cidadania e 
garantir a sobrevivência econô
mica. O livro aponta novos 
caminhos e ressalta o papel 
histórico de ~etúlio Vargas. 
270 pp Cód. E-490 R$ 20,00 
R$ 20,00 

A UNE EM TEMPOS DE AUTORITARISMO 
Maria de Lourdes de A. Fávero 
Histórico das lutas dos estudantes 
diante da ação do governo no ensi
no, que usava a educação para 
sustentar o "projeto de sociedade 
capitalista", e da repressão 
política imposta pela ditadura 
militar. · 
218 pp Cód. 455 
R$ 20,50 

ATENÇÃO: Se, por motivo de insuficiência de estoque, 
faltar algum livro de seu pedido, a entrega será feita par
cialmente e completada posteriormente-. 



A PERCEPÇÃO SOCIAL DA AIDS -
Raízes do preconceito e da 
discriminação 
Janete Hanan 
A autora, assistente social, 
trata do abandono dos 
doentes e do pânico que 
toma conta dos fanúliares e 
profissionais da saúde, pois 
a Aids reúne todos os 
estigmas das doenças antes 
tidas como catastróficas. 
96 pp Cód. E-488 
R$25,00 

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 

ORIXÁS- OS DEUSES VIVOS DA ÁFRICA 
Abdias do Nascimento 

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 
Baií.os, em Cuba, como se faz 
para narrar com eficiência, 
prendendo o espectador do 
irúcio ao fim 
307 pp Cód. 457 
R$ 22,00 

A SOCIEDADE DO SONHO 
Everardo Rocha 
Um estudo antropológico 
sobre a indústria cultural, 
os nústérios 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 

Um livro de arte bilíngüe realçando todo o vigor da 
mitologia afro-brasileira, com poesias, texto e 74 
reproduções em cores das pinturas de Abdiils, além de 
ensaios críticos de vários autores. 
170 pp Cód. E-486 R$ 120,00 
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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 

CRIANÇAS 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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AMÉRICA LATINA 
TRINIDAD E TOBAGO 

O avanço dos indostanos 
Com uma fraca sustentação parlamentar, a permanência do governo 

do primeiro-ministro Basdeo Panday encontra-se ameaçada 

Humberto Marquez 

A
hegada de Basdeo Panday ào 
poder em Trinidad e Tobago pode 
ser considerada "histórica" para 
os caribenhos provenientes do 
Indostão - território atualmente 

dividido entre Índia, Paquistão e 
Bangladesh- cujos ancestrais chegaram 
às colônias britânicas da sub,região há 
150 anos. 

Panday - o segundo indostano que 
chega a chefe de governo ou de Estado no 
Caribe de língua inglesa - garante que 
defenderá a integração econômica do seu 
pais com a América Latina, embora pairem 
dúvidas sobre a permanência do seu 
governo, devido a sua débil sustentação 
parlamentar. O primeiro chefe de governo 
de origem indostana no Caribe de fala 
inglesa foi o presidente da Guiana, Cheddi 
Jagan, que chegou ao poder em 1992, mas 
já havia dirigido seu pais quando era ainda 
colônia britânica, em 1953 e 1957-1962. 

Nas eleições de novembro passado, 
Panday, um advogado de 63 anos com um 
rerrioto passado como dirigente marxista 
entre os trabalhadores da cana-de-açúcar, 
conquistou para seu Congresso Nacional 
Unido (CNU) 17 das 36 cadeiras no parla
mento tobaguiano. Sua presença no po
der recorda a variedade étnica, religiosa, 
cultural e política no Caribe de indepen
dência relativamente recente, uma sub
região aliada dos países íbero-americanos 
nos processos de integração e defesa do 
desenvolvimento dos países do Sul. N es
se Caribe de língua inglesa, grande parte 
da população descende de africanos, há 
minorias ameríndias e de origem européia, 
chinesa e indonésia, e um grande segmen
to vem do Indostão. 

RESULTADO IGUAL 
Seu rival, o ex-primeiro ministro, 

Patrick Manning, também conseguiu 17 
cadeiras para o Movimento Nacional do 
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Povo (MNP) e a 
diferença a favor 
de Panday, que 

TRINIDAD E TOBAGO 

permitiu que fosse 
ele a formar gover
no e não o seu 
adversário, foi 

Mar do Caribe 

dada pela Aliança 
Nacional para a 
Reconstrução 
(ANR), de outro 
ex-mandatário, 
Ray Robinson. 
Com dois par
lamentares, aANR 
decidiu apoiar 
Panday e inclinou 
assim a balança do 
poder em seu 
favor. 

Em 1986 foi 
Panday que apoiou 
com o seu agrupa
mento político - a 
Frente Unida do 
Trabalho (FUT), partido ligado aos 
sindicatos- a ANR que Robinson fundara 
para acabar com três décadas de domínio 
do MNP, que por muitos anos orientou o 
líder independentista Eric Williams. 
Ministro das Relações 

Oceano 
Atlântico 

origem étnica - indostana ou africana, 
por exemplo - dos candidatos passasse 
a pesar em termos de desempenho elei
toral. A força das etnias ficou evidente 
pela primeira vez em julho de 1990, 

quando uma centeona 
Exteriores e do Turismo 
e Comércio Exterior no 
governo de Robinson, 
Panday rompeu com o 
seu aliado dois anos de
pois e formou seu atual 
Congresso Nacional Uni
do. A divisão dos.seus ad
versários foi aproveitada 
por Manning, que nas se
guintes eleições derrotou 
ambos, levando o MNP à 
vitória. 

O governo Panday 
depende dos dois 

parlamentares 
eleitos pela ANR 
para ter maioria 

no Congresso 

de militantes da selta 
JamaatAI-Muslimeen, 
na qual militam 
muitos islenhos de 
origem asiática, se
gÜidores do islamis
mo, tentou um golpe 
de estado. 

O modelo econô
mico e sua repercussão 
sobre o emprego e salá
rio, depois que Manning 
iniciou um drástico 

Essas marchas e 
contramarchas foram alterando a 
política da ilha de Trinidad e Tobago, 
fazendo com que novos fatores como a 

programa de ajustes e 
de privatizações, foram os temas domi
nantes na recente campanha eleitoral. Mas 
na vitória de Panday nã9 foi determinante 
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TRINIDAD E TOBAGO 

A elei{ÕO do novo 
primeiro-ministro 
de Trinidad pode 

ser encarada como 
a concretiza{ÕO 

do desejo 
dos indostanos 

de participarem 
do governo 

somente a sua crítica 
a esse modelo; tam
bém influiu a sua ori
gem indostana. 

Além de serem 
trabalhadores agríco
las, os indostanos 
também dominam o 
comércio e as finanças 
em T!inidad e Tobago. 
Por isso, ao apoiarem 
Panday, eles deram 
credibilidade a sua 
proposta de aumentar 
os salários dos servi
d ores públicos. O 
apoio dos empre
sários indostanos ao 

novo primeiro-ministro também garan-· 
te respaldo aos esforços de Trinidad por 
servir como ponte entre os acordos de 
integração entre a América latina e as 13 
nações da Comunidade do Caribe de lín
gua inglesa ( Caricom). 

O estudioso do Caribe Andrés Serbin 
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A origem indostana de Basdeo Panday influiu para que a população de 
Trinidad e Tobago votasse no GNU no pleito de novembro. O apoio de Ray 
Robinson (à direita) a Panday foi fundamental para que o ex-primeiro
ministro Patrick Manning (centro) não permanecesse no cargo 

acredita que "esses 
setores de empre
sários estão mais in
t e re s s ad os em in
tercâmbios com os 

países do Pacto Andino (Bolívia, Colôm
bia, Equador, Peru e Venezuela) e do 
Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai)" do que com os demais Esta
dos caribenhos. 

Nesse sentido é muito provável que 
. o novo panorama político na ilha con
tribua para reforçar a Associação dos 
Estados do Caribe, que reúne 25 países 
da região e dependências européias que 
têm costa para esse mar e cuja sede está 
precisamente em Port of Spain, a capi
tal do país. 

O maior problema da gestão de 
Panday será a fraca base parlamentar do 
seu governo, sujeita ao apoio de Robinson 
e, sobretudo, insuficiente para reformas 
que requerem um voto qualificado, com 
um mínimo de dois terços da Câmara. A 
eleição do novo governante tobaguiano é 
vista como um marco no interesse que 
sempre expressou a comunidade in
dostana do Caribe por participar na polí
tica e cuja expressão mais antiga é o guia
nense J agan. 

Panday e Jagan têm em comum um 
passado marxista, suas lutas junto aos 
trabalhadores da cana-de-açúcar e sua 
chegada ao poder quando o marco político 
e econômico que sucedeu a guerra fria 
deixa pouco espaço para reformas que 
escapem aos ditados do livre mercado. 

Mas, a presença de ambos os 
mandatários de origem indostana também 
poderia contribuir para fortalecer o 
intercâmbio cultural com os longínquos 
Paquistão e Índia. O que é um fato inegável 
é o avanço da comunidade indostana: mais 
da metade da população da Guiana, frente 
a 40% de origem africana, e 40% - tantos 
como afrocaribenhos - da de Trinidad e 
Tobago. (A diáspora indostana deixou 
também minorias em outras ex-colônias 
britânicas da área, como Jamaica, 
Barbados, Domínica, Granada, São 
Vicente, Santa Lúcia e ainda a centro
americana BeUze ou a sul-americana 
Suriname, ex-possessão holandesa vizinha 
da Guiana. A população de origem 
indostana descende dos trabalhadores 
que a Grã-Bretanha trouxe de suas colô
nias no Indostão para empregá-los em 
canaviais e outras plantações, depois que 
em 1834 se aboHu a escravidão em todo 
o império) . e 
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Pronto para a democracia 
Sociólogo haitiano afirma que sucessão presidencial 

reforça o respeito à vontade popular 

Juliana Iootty 

N 
o dia 17 de dezembro de 1995, os 
eleitores haitianos foram às umas 
para escolher o sucessor de Jean
Bertrand A1istide, que chegou ao 
poder em fevereiro de 1991 como 

primeiro presidente democraticamente 
eleito do país mais pobre do continente 
americano. Aristide, sacerdote católico 
expulso da ordem dos salesianos por suas 
convicções de esquerda, ficou inicialmente 
sete meses no poder, sendo obrigado a se 
exilar durante três anos devido ao golpe 
de Estado encabeçado pelo general Raoul 
Cédras em 30 de setembro de 1991. De 
volta ao poder em outubro de 1994, deu 
início à transição de poder no país. Nas 
eleições presidenciais de dezembro, o 
vitorioso foi René Préval, da coalizão 
governante, o movimento Lavalas. 

A entrega da faixa presidencial em 
fevereiro se constitui na primeira 

• transmissãodemocrática e pacífica da 
chefia de Estado no Haiti, país marcado 
pela ferocidade de ditaduras responsáveis 
por algumas das mais bárbaras violações 
dos direitos humanos no mundo. Em 
entrevista à cadernos, o sociólogo haitiano 
Gérard Pierre-Charles afirma que, depois 
de anos de luta popular, a eleição 
presidencial demonstra que o país está 
pronto para a democracia. 

A saída deJean-BertrandAristide deixa 
um vácuo de poder no Haiti? 

Gérard Pierre-Charles - A saída de 
Aristide é o firri de mandato de um líder 
carismático que teve grande influência na 
construção da democracia haitiana. Entre 
as muitas realizações da gestão esteve a 
participação do povo no governo, que foi 
profundamente democrático. Aristide 
conseguiu também a grande proeza de 
desmantelar o Exército. O Haiti hoje está 
ao lado do Panamá e da Costa Rica como 
os países latino-americanos onde não 
existem Forças Armadas. Hoje há a Polícia 
Nacional, formada com novos efetivos. 
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Todos os oficiais do Exército foram 
mandados para casa. Isto foi um passo 
fundamental na redemocratização. Préval 
foi o segundo presidente democraticamen
te eleito nos quase 200 anos de indepen
dência do país. Há também um Parlamento 
eleito pelo voto popular em junho de 95, 
com maioria parlamentar do Lavalas. 

A saída de Aristide não compromete 
então o processo de democratização do 
Haiti? 

GPC- Dirta até que a saída de Aristide 
é um aspecto importante dentro da 
perspectiva de institucionalização da 
democracia. A saída pacífica e substituição 
através de eleições é um avanço. Esta será 
a primeira sucessão presidencial pacífica 
e democrática da história haitiana. 

A eleição de René Préval pode ser 
encarada como prova do desejo do povo 
haitiano de dar continuidade ao governo 
deAristide? 

GPC- Há um setor da população que 
se manifestou a favor da permanência de 
Aristide no poder por mais três anos. 
Podemos dizer que era um setor 
minoritário. Mas Aristide compreendeu 
que a saída era uma prova de respeito à 
Constituição, que impede a reeleição. Além 
disso, a comunidade internacional não era 
favorável à permanência no poder além do 
prazo acertado. Mesmo o Lavalas era 
favorável a sua saída e ao apoio a Préval. 
O povo considera Aristide como um líder, 
mas compreende também a necessidade 
de alternância democrática. Aristide foi a 
expressão de um grande movimento social 
a favor da democracia, que se manifestou 
no Haiti depois de 1986, com a queda da 
ditadura dos Duvalier. 

Nas eleições presidenciais, houve 
representantes do duvalierismo ou dos 
militares? 

GPC - Praticamente não. Podemos 
dizer que o duvalierismo, que depois de 
1957 dominou a política, sofreu o colapso 

Pierre-Charles: 'Hoje os haitianos são cidadãos de um pais onde 
a Constituição é respeitada ' 

definitivo com a volta de Artstide em 1994. 
Assim como o Exército, o duvalierismo 
foi politicamente derrotado. Estes eram 
os dois pilares da oligarquia haitiana. 
Podemos dizer que este foi o resultado de 
uma luta popular tenaz que durou mais 
de dez anos. 

Mas houve até mesmo um candidato, 
Emmanuel Constant, que pertencia ao 
grupo paramilitar FRAPH. Ele estava 
exilado nos Estados Unidos e disse ter 
sido colaborador da CIA durante anos ... 

GPC - Ele é um personagem que 
representa o passado. Um personagem 
anacrônico. Representa os velhos 
métodos da Guerra Fria. É uma peça de 
museu; serviu aos três anos de ditadura 
militar de Cédras. Não representa nada na 
vida política haitiana atual. Mesmo nas 
eleições parlamentares de junho não houve · 
representação dos militares ou do 
duvalierismo. A transição democrática 
haitiana foi uma luta muito árdua, onde o 
povo teve que romper com as amaITas. 
Mas conseguiu criar, num processo de 
mutação social e política, um capítulo 
novo na história do Haiti. 

Pode-se dizer que o Haiti está pronto 
para a democracia? 

GPC- Sim. Foi uma luta muito grande, 
muito longa. Houve momentos, inclusive, 
em que a comunidade internacional esteve 
distante, se manifestando apenas a favor 
da democracia em países como Chile e 
Argentina. O Haiti é um país analfabeto e 
pobre, mas politicamente o povo aprendeu 
muito. Tivemos avanços significativos no 
campo político e da cidadania. Hoje todos 
os haitianos são cidadãos de um país que 
não tem Exército e tem uma Constituição 
que está sendo respeitada. Uma prova 
disso foi a eleição presidencial. e 
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ÁFRICA 
ANGOLA 

Vmte anos de independência 
O presidente Dos Santos faz um.balanço de duas décadas de 

existência de um país de enorme potencial, ,nas que a guerra 
fratricida desencadeada pela Unita - ao não aceitar o resulta
do das eleições de 1992 -, obrigou a pagar o preço de mais de 
300 1nil mortos, 3 milhões de deslocados e 1 milhão deferidos 

presidente da República de Angola, José 
Eduardo dos Santos, dirigiu ao povo ango
lano, na passagem do 20º aniversário da in

dependência nacional, uma mensagem de importân
cia para compreender a atual situação do país. Eis 
as palavras do chefe de Estado angolano: 

Somos independentes hájá vinte anos. Nesse periodo várias 
gerações de angolanos já nasceram livres da tutela colonial que 
durante cerca de quinhentos anos submeteu Angola. Ainda está 
por se escrever com rigor e profundidade a história do processo 
que nos conduziu à libertação nacional. Na gênese e evolução 
deste processo vamos certamente encontrar algumas das causas 

que explicam grande parte dos problemas com que nos confron
tamos hoje porque a independência total e completa que nos 
propusemos alcançar tem o seu preço. 

É um caminho difícil, mas de grande honra, pelo qual 
trilharam com muito sacrifício milhares de pessoas anônimas 
do nosso povo, que foram os guerrilheiros, os combatentes 
clandestinos, os presos políticos e os dirigentes políticos, 
entre os quais sobressai a figura de Agostinho Neto, cujo 
papel e feitos históricos são pontos de referência da nossa 
história que não podem ser esquecidos sem desvirtuá-la. 

Hoje, em virtude das grandes dificuldades em que vive
mos, existe uma forte tendência em alguns setores da nossa 
sociedade para dourar o regime colonial e enaltecer as suas 
realizações na esfera econômica, esquecendo-se que os seus 
resultados não beneficiavam a grande maioria da população 
angolana. 

O país tornou-se independente com um número irrisório 
de quadros com formação superior ou com experiência de 
gestão. Não existia, a título de exemplo, um único industrial 
angolano. Todas as propriedades eram patrimônio de cida
dãos portugueses. No aparelho judicial só existiam três qua
dros de formação superior. Na própria função pública a situa
ção não era melhor. Basta recordar que em toda a história 
colonial só houve dois secretários provinciais angolanos. 

Esta situação foi agravada pelo êxodo maciço da popula
ção originária de Portugal, que assegurava o normal funciona
mento das instituições estatais e de economia de Angola. A 
independência, além disso, foi proclamada em plena guerra, 
com a presença de dois exércitos estrangeiros, o sul-africano 
e o zairense, às portas da capital do país. Rechaçada a agres
são e iniciada a consolidação da autoridade do Governo Cen
tral em todo o território nacional, uma tentativa de golpe de 
estado causou a morte de muitos dirigentes, quadros e popu
lares e criou na altura um clima de enfrentamento e desconfi
ança em quase todo o país, com conseqüências nefastas e 
traumáticas para o processo de reunificação dos angolanos. 

A morte do primeiro presidente de Angola, dois anos 
depois, criou um vazio que começava a ser paulatinamente 
ultrapassado no inicio da década de 80, quando se voltaram a 
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verificar novas invasões sul
africanas e ocupação tempo
rária de um vasto território 
no sudoeste de Angola. As 
invasões levaram, na realida
de, aos maiores combates de 
guerra clássica ria África 
subsaariana, com resultados 
trágicos para a população e a 
infra-estrutura do nosso país. 
Tivemos mais de 200 mil des
locados, cerca de 30 mil mor
tos e prejuízos materiais ava
liados em cerca de 12 bilhões 
de dólares norte-americanos. 
Até hoje a cidade de Ondjiva, 
capital do Cunene, se encon
tra em ruinas. 

Era a execução da estra
tégia da "guerra total" do re
gime do apartheid contra os 
países da África Austral, a qual contrapusemos o nosso pro
grama de defesa para a conquista da paz. Está hoje meio 
esquecida a contribuição fundamental do povo e do governo 
angolano, que permitiu a resolução de um dos mais graves 
conflitos a ameaçar a paz mundial e a impedir o desenvolvi
mento de uma região com um potencial econômico invulgar. 

Sem essa contribuição não teria sido possível a conclu
são e a assinatura dos Acordos de Nova Iorque de dezembro 
de 1988, entre Angola, Cuba e África do Sul, que foi assim a 
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ÁFRICA 
ANGOLA 

Mesmo pressionados pela invasão 
de soldados do Zaire e África do Sul, 
os militantes do Movimento Popular 
pela Ubertação de Angola, liderados 
por Agostinho Neto, declararam a 
independência do país africano 
em 11 de novembro de 1975 

A guerra civil impede que milhares de 
angolanos tenham acesso a condições 

dignas de moradia e alimentação 

etapa decisiva para a resolução do conflito regional e para 
relançar os nossos esforços para a conquista da paz interna e 
a conseqüente cessação das ingerências externas e para a 
consolidação da independência nacional. 

As etapas seguintes foram os Acordos de Bicesse e a 
realização de eleições democráticas e multipartidárias em 29 
e 30 de setembro de 1992. Quando o ciclo de violência parecia 
terminado e iniciado o processo de reconciliação nacional, a 
guerra surgia outra vez como a maior tragédia da história 
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ÁFRICA 
ANGOLA 

Os ataques da Unita se tornaram 
mais violentos após as eleições 
presidenciais de 1992. O total de 
angolanos mortos no período 92/93 
foi 100 vezes maior em 
comparação ao registrado no início 
da década de 80. Apesar dos 
conflitos, o governo procurou 
aproveitar as riquezas naturais de 
Angola, desenvolvendo o país. Uma 
obra importante é a estrada de ferro 
de Benguela (ao lado) 

recente de Angola, porque a Unita passou a contestar pela via 
armada os resultados eleitorais, avalizados como livres e jus
tos pelas Nações Unidas e por todos os observadores interna
cionais presentes. 

Os números falam por si. o prosseguimento do conflito 
interno atingiu em apenas dois anos cifras sem paralelo nos 
_anteriores conflitos: mais de 300 mil mortos, cerca de um 

milhão de fe1idos, cinco capitais de provincia 
e dezenas de aldeias do interior reduzidas a 
escombros ou completamente paralisadas em 
termos sociais e econômicos, importantes 
áreas de cultivo tornadas totalmente impro
dutivas, 3 milhões de pessoas forçadas a aban
donar as suas regiões de origem, etc. Toda a 
infra-estrutura construída por pontes, estra
das, escolas, hospitais, fábricas, etc., que ha
via sido recuperada no período pré-eleitoral, 
foi totalmente destruída. 

Novos esforços de paz e reconciliação 
nacional foram empreendidos para pôr fim ã 
guerra fratricida e há quase um ano foi assina
do o Protocolo de Lusaka, saudado em todo 
o mundo. Vinte anos após o fim da era coloni
al. e à custa da determinação e dos sacrificios 
do seu povo, Angola continua a manter a inte
gridade das suas fronteiras, afirmou e conso
lidou a sua soberania e ocupa já por direito 

préprio um respeitável lugar 
no concerto das nações de 
todo o mundo. 

Sem pretender de forma 
alguma dar uma imagem fal
samente otimista da nossa re
alidade, que reconhecemos 
como dramática e cheia de 
carências de toda a índole, 
justo é salientar que os ango
lanos estão hoje mais consci
entes da sua identidade naci
onal e dos elementos unitá
rios que os diferenciam de 
quaisquer outros povos na 
região, no continente e no 
mundo. 

Essa conquista deveu-se 
em primeiro lugar à inte
gração, sem qualquer dis
tinção, de pessoas de todas 
as etnias, raças, origens, 
estratos sociais, etc. no 
nosso exército, polícia e 
forças de ordem em geral, 
verdadeiros bastiões onde se 
forjou o amor à pátria e se 
defenderam sempre os valo

res e princípios que a consagram e justificam. 
Os sacrifícios consentidos pelos integrantes dessas for

ças de defesa e segurança do país, em estreita aliança com as 
populações, nunca poderão ser suficientemente enaltecidos, 
e inclinamo-nos aqui perante a memória dos que tombaram 
para que Angola pudesse sobreviver como nação livre, demo
crática e independente. • 
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Á-=RICA 
MOÇAMBIQUE 

Novos parceiros 
Depois de ter ignorados seus inúmeros pedidos de ajuda aos governos português 

e brasileiro, Moçambique decide entrar para a Comunidade Britânica 

e 
ercado de países de língua inglesa 
- África do Sul, Suazilândia, 
Zimbábue, Zâmbia, Malaui e 
Tanzânia - e ignorado pelo ex
colonizador português, Moçam

bique decidiu entrar para a Commo
nwealth, a Comunidade Britânica1, 

durante reunião dessa associação, 
realizada no final do ano passado, na 
cidade de Auckland, na Nova Zelândia. 
Dessa forma, tomou-se o primeiro país 
da África de língua portuguesa a integrar a 
Comunidade, da qual, na condição de 
observador, participava desde 1987. 

Embora a decisão tenha talvez 
tomado de surpresa alguns observadores 
internacionais, já era esperada alguma 
reação do governo moçambicano diante 
do agravamento da situação econômica 
do país. 

O sinal de alerta havia sido dado 
pelo governo encabeçado por Joaquim 
Chissano ao pedir a Portugal e Brasil 
ajuda financeira - para reconstruir o· 
país - e até apoio na área cultural, 
com livros didáticos e programas de 
televisão em português, que nunca 
chegaram. Assolado pelas secas e pela 
guerra contra o grupo rebelde 
Resistência Nacional Moçambicana 
(Renamo), o governo moçambicano 
recorreu reiteradamente às autorida
des portuguesas e brasileiras, mas 
seus apelos foram ignorados. 

Chissano, consultado sobre o futuro 
da identidade cultural de Moçambique, 
afirmou que não vê nenhum problema em 
aderir ao bloco inglês. "Em Moçambique 
se falam muitas línguas, da raiz banto ao 
swahili. Não será só o português a ficar 
ameaçado. Estou convencido de que a 
Comunidade Britânica, neste momento, é 
o melhor para nós." 

Escritores, artistas e intelectuais 
afirmaram que a decisão foi o resultado 
de uma política "deplorável" adotada por 
Portugal no campo da cooperação com 
suas ex-colônias, em especial no que diz 
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"Mais do que herança cultural, o que preocupa é a pobreza do meu país", diz o presidente Joaquim Chissano 

respeito à preservação da língua e da 
cultura lusitana. 

"Mais do que herança cultural, o que 
me preocupa é a pobreza do meu país", 
disparou o presidente Joaquim Chissano, 
numa indireta resposta às autoridades 
portuguesas que só agora mostram sua 
preocupação com a ex-colônia. 

VIVENDO DE DOAÇÕES 
Moçambique tem hoje um Produto 

Interno Bruto (PIB) de 1,5 bilhão de dóla
res contra 6 bilhões de dólares de dívida 
externa. E existem no país 200 organiza
ções não-governamentais, supostamente 
para ajUdar o povo e o governo a superar a 
dramática situação gerada por décadas de 
guerra. Mas a verdade é que hoje mais de 
80% da economia de Moçambique é resol
vida à base de doações. 

Quem pensar, no entanto, que o país 
é inviável, está muito enganado. Com três 
corredores de exportação para o oceano 
Índico - os portos de Nkala, Beira e 
Maputo - servindo aos países vizinhos, 
Moçambique já provou ser um país-chave 
para a economia da África Austral. 

Com uma população estimada em 17 

milhões de habitantes e uma expectativa 
média de vida de apenas 48 anos de idade, 
essa ex-colônia portuguesa na África Ori
ental ocupa hoje o primeiro lugar no índi0 

ce de sofrimento no mundo e último em 
riqueza, de acordo com o Comitê de Crise 
das Populações, em Washington. 

E como se chegou a essa situação? 
Esse é o saldo de 16 anos de guerra contra 
a Renamo - uma organização que contou 
por longos anos com apoio logístico e 
financeiro da África do Sul e dos Estados 
Unidos -, e 500 anos de colonialismo 
português. Em 1975, ano da indepen
dência, Moçambique já integrava a lista 
das nações mais subdesenvolvidas do 
mundo. Um milhão de mortos, 4 milhões 
de deslocados e três qu;rrtos da população 
aleijada são outros dados dramáticos, dei
xados como seqüela pela guerra desen
cadeada pelos rebeldes da Renamo. e 

'A Comun idade Britânica (Commonwealth), ins
titu ída em 1926, com sede em Londres, promove 
a integração e coordenação das políticas dos 
países-membros nas áreas científica, econô
mica, educacional, financeira , legal e em 
questões militares 
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Um incerto 1996 
Após décadas sob a presença marcante do presidente 
Houphouet-Boigny, essa nação africana inaugura 

uma nova fase depois das eleições presidenciais 
e legislativas do final do ano passado 

Edouard Bailby 

P 
ara a sua p1imeira viagem oficial 
à África negra, em julho de 1995, 
o presidente francês Jacques 
Chirac escolheu três países: a 
Costa do Marfim, o Gabão e o 

Senegal, nações que constituem a 
espinha dorsal da presença econômica e 
política da França num continente 
considerado em Paris como a sua zona 
natural de influência. 

A visita do presidente Jacques Chirac 
à Costa do Marfim teve especial 
importância. Ela foi realizada poucos 
meses antes da eleição riresidencial 
(realizada em 22 de outubro) e das eleições 
legislativas (26 de novembro). Os dois 
acontecimentos eram decisivos para o 
futuro de uÍn país-chave da estratégia da 
França. Durante 33 anos, todos os 
governos em Paris- de direita ou esquerda 
- deram total apoio ao presidente Félix 
Houphouet-Boigny, que, desde a inde
pendência, em 1960, até o seu falecimento 
em dezembro de 1993, düigiu a Costa do 
Marfim sem permitir que as forças da 
oposição o desalojassem do poder. Graças 
à atuação da máquina muito bem montada 
do Paiti Démocratique de la Cote d'Ivoire 
(PDCI), o "Velho", como Houphouet
Boigny era popularmente chamado, só 
aceitou o multipartidarismo depois dos 
graves distúrbios de 1990, que fizeram 
dezenas de mo1tos. 

Adversário dos nacionalistas Kwame 
Nkrnmah, em Gana, e de Seku Touré, na 
Guiné, o presidente Houphouet-Boigny 
alinhou-se com os países ocidentais nos 
tempos da Guerra Fria, mantendo 
relações mais ou menos discretas com o 
governo racista da África do Sul contra a 
vontade dos demais povos africanos. 

Quando foi enten-ado em Yamoussoukro, 
a cidade natal onde edificou a maior 
basílica católica do continente, a França 
mandou uma delegação de 78 persona
lidades de todas as tendências políticas, 
com exceção dos comunistas, entre os 
quais o ex-presidente Valéry Giscard 
d'Estaing, o presidente da Assembléia 
Nacional, o presidente do Senado e vários 
ex-primeiros-ministros. 

Tão logo foi confirmado oficialmente 
o falecimento do "Velho", François 
Mitterrand, então presidente da República, 
enviou uma mensagem de pêsames a Henri 
Konan Bédié, presidente da Assembléia 
Nacional da Costa do Marfim, terminando 
com estas palavras: "Nesta hora em que 
tendo em vista a Constituição do seu país 
lhe cabe o mais alto cargo do Estado, 
apresento a Vossa Excelência os meus 
protestos etc ... " A declaração do chefe de 
Estado francês, como de vários ministros 
do governo, não era inócua. Primeiro
ministro de Houphouet-Boigny, Alassane 
Dramane Quattara, de religião muçulmana, 
até uma data recente diretor-adjunto do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), 
podia aspirar a ser presidente interino até 
o fim do mandato do "Velho", isto é, fins 
de 1995. Para evitar qualquer deses
tabilização política e assegurar a per
manência no poder do seu protegido, 
fiel intérprete do pensamento de 
Houphouet-Boigny, a França afirmou 
claramente a sua preferência. François 
Mitterrand declarou, diante de 13 chefes 
de Estado africanos, no dia dos funerais 
do "Velho", em 7 de fevereiro de 1994: "A 
França não está com os organismos 
financeiros internacionais frente à África 
mas está com _a África frente a esses 
organismos internacionais e, se 
necessário, contra eles." 

O presidente Jacques Chirac, que 
mantém com os principais líderes da 
África negra estreitas relações pessoais 
por se proclamar degaulista, não pensa 
de outra maneira. Sem a sua presença 
ativa na África subsaariana, a França 
deixaria de ser uma potência 
internacional, a única capaz na União 
Européia de se opor às tentativas de 
hegemonia dos Estados Unidos. 

ARGUMENTO FALACIOSO 
Certo de que Paris o apoiaria em 

qualquer circunstância, Henri Konan 
Bédié, da mesma etnia que o "Velho", 
mandou a Assembléia Nacional- onde 
tinha a maioria absoluta - modificar o 
Código Eleitoral. Segundo o aitigo 49 que 
foi aprovado, todo candidato à eleição 
presidencial teria que provar a sua filiação 
marfinense até a terceira geração, além de 
ter residido na Costa do Marfim durante 
cinco anos seguidos, de 1990 a 1995. A 
manobra era maquiavélica, pois visava a 
afastar do pleito os adversários de Henri 
Bédié, p1incipalmente Alassane Dramane 
Ouattara, acusado de ter um pai 
burquinense. 

O argumento é falacioso. Antes de sua 
independência, a Costa do Marfim era uma 
colônia francesa que abrangia vários 
países, inclusive o Alto Volta, independente 
desde 1960 sob o nome de Burquina Faso. 
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Quanto aos cinco anos de residência, é 
evidente que um funcionário internacio
nal pode ser chamado a passar vários anos 
no exterior Durante toda a campanha elei
toral, os partidos da oposição tentaram 
em vão acabar com o Código Eleitoral 
antidemocrático. Presidente interino, 
Henri Konan Bédié se negou a qualquer 
concessão, apesar da resistência popular 
em várias regiões do país que causaram a 
morte de 20 pessoas. 

Os dois pilares da oposição, isto é, 
o Front Populaire Ivoirien (FPI), do 
social-democrata Laurent Gbagbo, e o 
Rassemblement des Républicains 
(RDR), de Djeny Kobina, resolveram 
então não participar da eleição 
presidencial em 22 de outubro. O único 
líder político que se apresentou frente a 
Henri Konan Bédié foi François Wodié, 
do Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT), 
pequena formação de esquerda, que 
recebeu 3,75% dos votos. 

Ao contrário do que esperava o 
Rassemblement des Républicains, que o 
apoiava, Alassane Dramane Ouattara 
deixou passar meses e mais meses sem 
dizer claramente se era candidato, 
limitando-se a lembrar que o Código 
Eleitoral era um obstáculo. Finalmente, 
em setembro de 1995, numa declaração à 
revista semanalJeune Afrique, publicada 
em Paris, o homem do Tundo Monetário 
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ÁFRICA 
,COSTA DO MARFIM 

No pleito parlamentar de novembro, o partido do .__,__!""" 
presidente Henri Konan Bédié conseguiu 86% das 
cadeiras do Parlamento da Costa do Marfim 

O país em cifras 
Com quase 14 milhões de 

habitantes e 322.460 km2, a Costa do 
Marfim é o terceiro exportador de café 
no mundo, depois do Brasil e da 
Colômbia, e o primeiro exportador de 
cacau. A agricultura, que foi a base 

Oceano Atlântico 

da política do presidente Houphouêt-Boigny, representa 33% do Produto 
Interno Bruto (PIB), empregando dois terços da população ativa. Mas a 
produção de petróleo não chega a alcançar 20 mil barris por dia e os 
minérios continuam praticamente inexplorados. 

Até o princípio dos anos 80, graças aos preços do café e do cacau no 
mercado mundial, a Costa do Marfim conheceu o chamado milagre econômico. 
Mas com a nova situação do mercado mundial, ela parece iniciar uma nova fase 
de desenvolvimento, que exigirá a diversificação de sua economia e uma melhor 
distribuição de suas riquezas. (A dívida externa é de US$ 18 bilhões, ou seja, 
US$ 1.395 per capita, com um serviço que consome 32% das exportações.) 

A França e o Banco Mundial não param de elogiar a "seriedade" dos atuais 
dirigentes da Costa do Marfim. Porém, o Tundo Monetário Internacional, que 
até hoje deu o seu apoio à política econômica do país, é mais reservado. '1\inda 
estamos confiantes em relação a 1996 mas não podemos fazer nenhum 
prognóstico", declarou recentemente Pierre Van Den Boogaerde, representante 
do FMI em Abidjã, a capital de Costa de Marfim. 

Internacional afirmou que não se apresen
taria à eleição presidencial. 

A notícia explodiu como uma bomba 
entre os seus partidários, tanto que a 
decisão foi anunciada no exterior e não na 
Costa do Marfim, como era de se esperar 
Não há dúvidas de que entre a França e os 
Estados Unidos houve prolongadas 
negociações sobre qual dos dois candidatos 
era o melhor Nessa batalha que se travou 
nos bastidores diplomáticos, foi a França 
que ganhou, fazendo valer o conceito que a 
África é o seu.pré-carré - o quintal - da 
mesma forma que a América Latina é a 
tradicional zona de influência de 
~hington, e, por isso, há muito Paris não 
se intromete nos seus assuntos. 

Resultado: Remi Konan Bédié, que 
conhece bem a França - onde se formou 
na Universidade de Poitiers -, foi eleito 
com 95% dos votos. 

Nas eleições legislativas de 26 de 

novembro, o seu partido, o Parti 
Démocratique de la Cote d'Ivoire (PDCI), 
obteve 148 das 172 cadeiras da Assembléia 
Nacional, contra 163 em 1990, quando 
houve as primeiras eleições multipar
tidárias. O Ressamblement des Répu
blicains obteve dez assentos e a Front 
Populaire Ivoirien, 11. Com a maioria 
absoluta na Assembléia Nacional, o 
poder legislativo da Costa do Marfim, o 
presidente Henri Konan Bédié tem 
poderes suficientes para governar. Mas 
isso não significa que necessariamente 
conseguirá fazer do seu país uma nação 
desenvolvida. Ninguém sabe ao certo 
como será o futuro. De qualquer 
maneira, a França está atenta à situação 
interna da Costa do Marfim, tendo em 
vista os seus interesses geoestratégicos. 
Não é por acaso que desde 1981 ela 
mantém em Abidjã militares prontos a 
intervir em casos de emergência. e 
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Fidel realua sonho de caminhar 
pela Grande Muralha 

A visita do presidente cubano à Chin~ inaugura 
uma nova etapa nas relações bilaterais 

' ' e 
hina pode servir de modelo para 
o socialismo com caracteristicas 
cubanas." Esta frase- pronun-
ciada por Fidel Castro durante 
a reunião que manteve em 

Beijing com o presidente Jiang Zemin -
ilustra bem o espírito que marca o novo 
capítulo das relações entre Cuba e China, 
dois países que se mantêm fiéis ào 
socialismo. A frase não é nova, Fidel a 
tomou emprestada do líder histórico Deng 
Xiaoping, que justificou .as reformas 
econômicas introduzidas por ele dízendo 
que em seu país se· construía "um so
cialismo com caracte)iÍsticas chinesas". 

Antes de ir para o continente asiático, 
Fid~l declarou à imprensa cubana que "as 
incríveis catástrofes econômicas 
registradas nos países que formavam a 
União Soviética, comparadas com os 
enormes êxitos obtidos por China e 
Vietnã, mostram claramente o que se deve 
fazer e o que se deve evitar para salvar o 
socialismo". Estas palavras têm um 
significado especial se se recordar que as 
relações privilegiadas que Cuba teve com 
a União Soviética durante décadas 
distanciaram a ilha caribenha dos · 
dirigentes chineses. 

A visita do líder cubano à China foi a 
primeira em nível de chefe de Estado desde 
que em 1961, nos primeiros anos da 
Revolução, o então presidente Osvaldo 
Dorticós esteve em Beijing. O aspecto mâis 
importante das relações bilaterais a partir 
de agora, ao contrário do que se poderia 
pensar, não será político nem ideológico, 
mas econômíco. Cuba é um país muito 
importante para a estratégia chinesa de 
incentivar o intercâmbio comercial, técrúco 
e científico com aAmértca Latina Não é por 
acaso que antes de Fidel ter estado em 
Beijing, também visitaram o país o 

presidente chileno 
Eduardo Frei e, pou
co depois, o chefe de 
Estado brasileiro, 
Fernando Henrique 
Cardoso. 

Fidel firmou na 
capital chinesa três 
acordos comerciais, 
um fato importante 
para Cuba nesta 
época de transição, 
que ele descreveu 
como de "reformas 
econômicas irre
versíveis". Na última 
etapa de sua visita 
esteve acompanha
do do presidente 
JiangZemin, um pri
vilégio que raramen
te é concedído a um 
mandatário estran
geiro. Fidel se marú
festou particular
mente entusiasma- Os presidentes Fidel Castro e Jiang Zemin, na cerimônia de boas-vindas ao líder cubano 

do com a experiência de Shenzen, na pro- treito. Fidel recebeu do povo vietnamita 
vínciade Guangdong (Cantón), uma Zona calorosas boas-vindas. E, ao se despe-
Econômica Especial criada pelo governo dir do país, declarou-se muito surpreso 
chinês há 15 anos. Zona "piloto" para a com os avanços atingidos pelo Vietnã, 
introdução de práticas capitalistas ba- com a sua pragmática política de aber-
seadas no capital estrangeiro, Shenzen tura econômica: "Eles sabem qual é o 
é hoje uma espécie de cartão de visitas caminho que desejam percorrer e as 
da nova China. "Nenhum outro país po- metas que buscam atingir. E o que mais 
derá crtar um mílagre como o de Shenzen. revela sua sabedoria é o fato de que es-
Isto só é possível na China socialista", tão colhendo exatamente os resultados 

- afirmou Fidel Castro. que se propunham, o prazo que eles ti
nham pré-determinado", disse Fidel à 

AS OUrRAS ETAPAS 
A segunda etapa da viagem asiática 

do presidente cubano foi o Vietnã, país 
com o qual Cuba teve ao longo dos últi
mos anos um relacionamento muito es-

imprensa. 
O giro asiático do chefe de Estado 

cubano te1mina no Japão, numa visita sem 
caráter oficial, porém de importantes 
resultados práticos na área econômica. e 
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DROGAS 
PANAMA 

Nova lei antidroga 
Com a quebra do sigilo bancário e as pesadas multas 

às instituições financeiras que dão cobertura aos narcotraficantes, o governo 
panamenho espera aplicar um golpe à prática de lavagem de dólares 

Silvio Hemandez 

Multas de até um milhão de dólares 
para os banqueiros que "lavarem" 
narcodólares e a limitação do 
sigilo bancário foram esta
belecidos em uma nova lei sobre 

lavagem de dinheiro aprovada pelo 
parlamento panamenho. A lei, aprovada 
no fim do ano, pela primeira vez caracteriza 
a "lavagem" de dinheiro como um delito, e 
contempla sanções contra as empresas 
financeiras e de seguros, os estabele
cimentos comerciais internacionais 
instalados na Zona Livre da cidade 
caribenha de Colón e até os jogos de azai; 
administrados pelo Estado. 

O diretor da Polícia Técnica Ju
diciária, Gabriel Castro, afirmou que 
"graças à nova lei não se poderá mais dizer 
que o Panamá é um santuário para a 
lavagem de dinheiro dos nai·cotraficantes". 
Congressistas, meios de comunicação e 
agentes da agência antidrogas (DEA) dos 
Estados Unidos em diversas oportuni
dades acusaram o Panainá de "não fazer 
nada" para frear as atividades de "nar
colavagem" no país. 

Segundo a DEA, no centro bancário 
internacional - que opera na capital com 
cerca de 120 instituições-e na Zona Livre, 
onde se realizain negócios de importação 
e reexportação de mercadorias por 10 
bilhões de dólares anuais, se estariam 
"lavando" cerca de 1 bilhão de dólares ao 
ano. Devido à falta de mecanismos legais 
para investigar o movimento de dinheiro, 
Castro confirma que a cada ano entram 
no Panainá cerca de 600 milhões de dólai·es 
vindos da Colômbia, grande parte dos 
quais, presumivelmente, provenientes do 
narcotráfico. O funcionário acrescentou 
que é impo1tante apreender as drogas que 
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A nova lei que caracteriza a "lavagem" de dinheiro como delito reforçará a política de combate às drogas no Panamá 

passam pelo território panamenho, mas 
que "muito mais interessante é seqüestm 
dos bandos de narcotraficantes o dinheiro 
proveniente do contrabando de estu
pefacientes''. 

IMPEDIMENTOS LEGAIS 
O novo embaixador dos Estados Uni

dos no Panainá, Williain Hughes, denun
ciou que os empresários Israel Mordock e 
Alberto Laila, que foram detidos recente
mente nesse país, tertain lavado 8 bilhões 
de dólares nos últimos anos no mercado 
financeiro e no comércio panainenhos. 
Mordock foi expulso para os Estados Uni
dos onde serájulgado pelas autoridades 
do estado de Nova Iorque por atividades 
financeiras ilícitas praticadas antertormen
te. No entanto, Laila, um libanês naturali
zado panainenho, não pôde ser extradita
do para os Estados Unidos por motivos 
legais. Ambos os comerciantes se vale
ram de um grupo de empresas que possu-

íain na Zona Livre de Colón para lavar 
dinheiro. 

Hughes recomendou a criação de um 
ainbiente hostil para os traficantes e o 
aumento da pressão para afugentá-los, e 
advertiu que os Estados Unidos esperain 
que Laila seja vigiado com rigor já que há 
indícios sérios de sua prática na lavagem 
de dólares resultantes dos lucros da venda 
de droga. 

Além de obrigar os banqueiros a 
averiguar a origem dos depósitos e 
conhecer seus clientes, a nova lei criou 
a Unidade Financeira de Análise, que 
atuará junto à Comissão Bancária 
Nacional, "para investigar qualquer 
suspeita de lavagem de dinheiro". A nova 
legislação estabelece que, caso haja indí
cios desse fato, o banqueiro fica obrigado 
a suspender o sigilo bancário - oferecido 
pelo centro financeiro internacional pana
menho desde 1970- nas contas e depósi
tos do suspeito. e 
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Muitas salas de videoconferência são dotadas de vários equipamentos, como televisão, fax, microcomputador e câmera de alta resolução, evitando o deslocamento de pessoas 

O novo mercado global 
As mudanças 
tecnológicas que 
ocouem de forma 
rápida, fundindo 
informática, 
telecomunicações e 

. indústria audiovisual, 
contribuem para 
reforçar o poder das 
grandes corporações e 
lançam o desaiío de 
encontrar caminhos 
para a democratização 
da comunicação 

Enrique González-Manet* 

s criadores de imagens au
diovisuais enfrentam atualmente 
um crescimento vertiginoso da 
informática aplicada, determi

nado pela integração e convergência de 
funções e de sistemas operacionais nas 
telecomunicações e na microeletrônica . 
Trata-se de algo mais que uma mudança 
de método ou de mera forma de fazer. 
Entramos em uma nova "ecologia cultural", 
cujas implicações transformam os 
paradigmas conceituais e as tradicionais 
teorias da comunicação. 

Estas mudanças supõem um contexto 
de trabalho mais amplo e diversificado, mais 
inter-relacionado, que exige de seus 
participantes maior capacitação e uma visão 
mais complexa do mundo contemporâneo 
e inclusive da sociedade e mesmo da vida. 

Daqui a pouco já não será suficiente 

saber programar e operar um computador 
ou um equipamento eletrônico integrado. 
Será necessário dominar a engenharia do 
conhecimento para explorar ao máximo 
as possibilidades criativas feitas através 
da simulação digital, dos efeitos especiais 
e dos arquivos de imagens, que serão 
acessíveis desde qualquer lugar, a qualquer 
momento, por um sistema universal de 
redes instantâneas conhecidas nos 
Estados Unidos como "super-rodovias de 
informação". 

Os avanços tecnológicos deram um 
passo para uma era singular na qual se 
fundem as áreas da informática, tele
comunicações e a da indústria audio
visual. Estes fenômenos transformam 
nossa relação com a imagem e o som, o 
que implica o surgimento de outros 
modelos, hábitos, sistemas de leitura e 
percepção, estilos e métoq.os de criação. 

Uma das atividades do projeto Eureka 
Audiovisual, patrocinado pela União 
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Européia, a European Broadcasting Urúon 
(EBU) e a Urúão Internacional de Tele
comunicações (UIT) poderia servir como 
referência para ilustrar estes processos. 
Com o seu patrocínio, se realizou em 
Lousiane, Suíça, em 1994, a primeira 
conferênciadigimídia dedicada a estudar 
o desenvolvimento multidisciplinar do 
audiovisual. 

Tal evento atraiu especialistas de 
diversas áreas de países da Europa, Ásia e 
América, como pesquisadores e proje
tistas de tecnologia digital, produtores e 
diretores de meios de comunicação 
audiovisuaís, radiotransmissores e ope
radores de sistemas de distribuição por 
redes, empresas de informática e de 
telecomunicações, funcionários e políticos 
de alto nível. 

Da conferência fez parte um simpósio 
sobre animação por computador, um fórum 
sobre a gráfica computadorizada de 
terceira dimensão e um seminário mul
timidia sobre a aplicação interativa de 
serviços de televisão distribuídos por 
redes em linha. Foi dado ênfase especial 
aos enfoques interativos em múltiplas 
atuações, mecanismos financeiros e 
problemas legais. 

Uma primeira constatação foi a de que 
as grandes mudanças introduzidas pelas 
tecnologias digitais nó âmbito audiovisual 
impõem a necessidade de um intercâmbio 
criador entre diferentes setores, para criar 
novos produtos, a partir de um software 
mais sofisticado capaz de desenvolver a 
imaginação e contribuir para novas e mais 
audaciosas formas de expressão. 

Não se trata de um projeto futuro. O 
número de computadores multimídia já 
ultrapassa 12 milhões em nível mundial, 
50% de origem européia e 41 % norte
americana. Nest.e complexo setor existem 
hoje mais de 4 mil empresas em atividade 
quando há cinco eram apenas 48 . 
Atualmente há disponíveis mais de 5,4 mil 
títulos sobre base de discos compactos 
CD-ROM, mais de 60% editados nos 
Estados Unídos, e uns 3 mil títulos novos 
apareceram em 1994 (o último ano com 
cifras disponíveis), avaliados em cerca de 
330 milhões de dólares. 

TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA MULTIMÍDIA 
A tendência atual dos multimídias 
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conduz a integração financeira mediante a 
absorção de grandes corporações 
transnacionais, em gigantescas operações 
de compra que vão de 10 a 25 bilhões de 
dólares. A reorgarúzação da Paramount/ 
Viacom, MCA-Universal, Colúmbia e 

. Disney indicam o acirramento de uma 
guerra internacional de mercados pelo 
controle dos arquivos ou depósitos de 
conteúdos culturais espalhados entre 
editoras, museus, fototecas e centros de 
documentação de cinema e televisão. 

Outros exemplos são os de Steven 
Spielberg, que se associou com Knowledge 
Adventure para lançar jogos interativos 
baseados em seus próprios filmes; já a 
Microsoft (a primeira em software 
mundial), que pôs em prática através da 
subsidiária Continuum Productions um 
programa de edições com 100 títulos 
multimídia, incluindo jogos, enciclopédias 
e sistemas educativos dirigidos para o lar. 
A estratégia da Microsoft se baseia em 
passar a suporte digital os fundos 
completos dos museus em troca da 
exploração exclusiva dos seus direitos 
comerciais.-Já há enormes 
bibliotecas de discos CD
ROM com todo tipo de 
conhecimentos dirigidos à 
educação e entreterúmento 
dos jovens. 

Estas ofertas fazem parte 
de um sistema de sub-redes 
nas quais os usuários 
encontram produções de 
televisão, cinema, vídeo, 
bases e bancos de dados, 
distribuição por satélite, 
telefones celulares, meios de 
intercâmbio instantâneo 
como Internet, que contajá 
com mais de 40 milhões de 
visitantes eletrônicos, e 
muitos outros serviços. 

A DURA REALIDADE 
Mas se deve distinguir 

entre o que é mito e o que é 
realidade, e evitar a miragem 
da abundância, pois a 
primeira limitação para o 
acesso pleno às rodovias 
eletrônicas são os custos, 
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dos usuários potenciais. Outras restrições 
derivam do nível cultural e técrúco, do 
fornecimento e manutenção, das neces
sidades de uso real e do caráter das 
relações profissionais. 

Seria ingênuo que os países sub
desenvolvidos alimentassem a ilusão 
sobre sua participação aberta em um 
processo marcado por uma acirradíssima 
disputa de mercados em países que 
possuem uma extensa infra-estrutura de 
telecomurúcações, assim como enormes 
recursos técrúcos e financeiros para sua 
moderrúzação sistemática. Para o Terceiro 
Mundo, a possibilidade de incorporação a 
esta elite é tão pequena que resulta 
urgentemente definir estratégias para 
lograr um adequado nível de atualização 
sem aumentar a dependência e desi
gualdade. 

Os grandes líderes da indústria da 
informática e dos sistemas multimídia são 
empresas conhecidas. Philips e Sony 
criaram o CD-ROM, cuja capacidade é de 
640 milhões de caracteres ou de 250 mil 
páginas de texto, combinadas com 

proibitivos para grande parte Os elevados custos das novas tecnologias limitam o seu uso potencial 
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Se pode facilitar o acesso às 
informações, a criação de um 

sistema universal quase 
instantâneo de transmissão de 

dados exigirá maior 
conhecimento dos usuários 

para que possam aproveitar ao 
máximo as possibilidades do 

mecanismo 

milhares de imagens e horas de som. Junto 
com a Sony e Matsushita, a Philips lançou 
o CD-I (Interativo), com a mesma 
capacidade de texto, 5.500 imagens, 8 linhas 
de som e 72 minutos de filme, mas com 
uma capacidade maior de combinações 
complexas. 

ATI e Time Warner fazem parte de um 
seleto grupo de inovadores, que exploram 
ativamente as experiências da realidade 
virtual e a integração do vídeo, cinema, 
som e terceira dimensão. Todos estes 
avanços introduzem uma nova forma de 
cultura cujas conseqüências e vantagens 
não foram calculadas nem previstas na sua 
totalidade porque não existem estudos de 
seu impacto no tecido social. As 
prioridades são a expansão das vendas e a 
globalização dos mercados. 

O VÍDEO EM MEIO 
ÀS GRANDES MUDANÇAS 

O vídeo ocupa um lugar preponderante 
nas transformações desencadeadas pelas 
novas tecnologias de informação. Este setor 
parece ter se estabilizado depois de alcançar 
uma receita que representa o dobro ou mais 
daquela gerada pela indústria cinema
tográfica, apesar da concorrência dos 
sistemas de transmissão por satélite e de 
distribuição por cabo. 

Em escala internacional, o vídeo 
faz parte da indústria da informação e 
do entretenimento, que opera como 
um monopólio transnacional, deci
dindo a programação e a produção, e 
criando gostos, preferências, hábitos 
e necessidades. 

Este monopólio cultural se sustenta 

em vastos recursos financeiros, 
uma tecnologia sofisticada, estilo e 
efeitos especiais, e padrões or
ganizativos-produtivos altamente 
centralizados, incluindo as redes de 
distribuição e comercialização. A 
indústria do entretenimento 
audiovisual movimenta mais de 25 
bilhões de dólares anuais e nela os 
Estados Unidos controlam 80% em 

nível mundial, assim como 50% do cinema 
e 75% da televisão. 

Pesquisas de mercado reiµizadas pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) 
indicam que o vídeo se tomou o principal 
meio de comunicação audiovisual na 
década de 1990, embora outros meios 
atinjam altas cifras, tais como 1 bilhão e 
800 milhões de receptores de rádio, 600 
milhões de telefones e cerca de 1 bilhão e 
400 milhões de televisores, considerando 
a China. 

Os equipamentos de vídeo foram 
calculados em mais de 300 milhões em 
1993, 85% correspondentes ao sistema 
VHS. As tendências atuais confirmam a 
venda anual de cerca de 100 milhões de 
fitas de videocassetes pré-gravadas e cerca 
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de 1 bilhão virgens. Mais de 20% dos lares 
têm equipamentos de vídeo e essa 
proporção aumenta à medida que 
diminuem as tradicionais salas de cinema, 
se encarece a produção de filmes e cai a 
audiência da televisão aberta. 

Outro fator que contribui para as 
mudanças do audiovisual são as 
ultrap!,§Sadas políticas nacionais de 
cu!~ e de serviços públicos, progres
sj,vamente eliminadas pelo avanço de 
vastos processos de privatização e de 
desregulamentação. Este é um fenômeno 
mundial, embora a incidência seja maior 
em uns países que em outros, como nos 
casos da Argentina, Peru, México e 
Venezuela. 

Uma das principais características da 
indústria audiovisual - em particular do 
vídeo - é a concentração e o controle 
exercidos por grandes corporações sobre 
a produção, distribuição e comer
cialização, em convergência com o 
impetuoso desenvolvimento dos meios de 
telecomunicação. Dez grandes empresas 
japonesas- entre elas a Fl!ji, Hitachi, Sony 
e Matsushita - representam 90% das 
exportações mundiais de equipamentos de 
vídeo e fitas virgens. Nesse país, cinco 
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consórcios manejam 70% da produção. 
Nos Estados Unidos, cerca de 500 

produtores independentes vendem seus 
materiais a 30 grandes distribuidores. No 
entanto, a maior parte da comercialização 
do vídeo está nas mãos de 12 produtores, 
dos quais oito são estúdios cinema
tográficos que controlam 83% do mercado. 

Os Estados Unidos constituem o 
maior mercado do mundo,já que mais de 
60% dos lares possuem televisão a cabo e 
cerca de 15% contam com antenas 
parabólicas, de recepção por satélite. Mais 
de 70 milhões de fitas de vídeo pré
gravadas são vendidas anualmente na 
América do Norte; somadas à distribuição, 
aluguel e exibição, geram negócios que 
ultrapassam os 10 bilhões de dólares. A 
linha principal de produção na América 
do Norte são os clips musicais, em 
particular os que promovem discos e fitas 
cassetes. Eles geraram cerca de 2 bilhões 
de dólares em 1990 e 3 bilhões em 1993. A 
pornografia, que ocupava 40% do mercado 
em princípios da década de 80, caiu para 
13% no mesmo período. 

O VÍDEO NA AMÉRICA LATINA 
Na América Latina existem 120 milhões 

de televisores e uns 15 milhões de ·. 
aparelhos de vídeo, concentrados em 
países como Brasil, México, Argentina, 
Venezuela e Colômbia. A região possui 520 
emissoras de televisão, 85% de caráter . . 
privado, 5% estatal e 5% sem fins 
lucrativos. Estes números, no entanto, 
tendem a mudar devido ao acelerado 
desenvolvimento da distribuição por cabo 
e à transmissão direta por satélite, cujo 
custo se torna cada vez mais acessível. 

A produção audiovisual é pouco 
amparada por leis e regulamentos na 
região. A circulação restrita desses 
produtos e a necessidade de concorrer com 
os "enlatados" importados, basicamente 
de entretenimento e de ficção sensa
cionalista, os torna pouco eficazes. 
Embora o potencial do vídeo seja 
significativo na América Latina-já que as 
vendas e aluguéis anuais representam cerca 
de 600 milhões de dólares-, problemas de 
diferente natureza atingem o setor. Eles 
vão desde o financiamento, até a pesquisa, 
distribuição e comercialização. 

Outros fatores impedem o avanço dos 
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produtores independentes, como a falta 
de políticas, estratégias e nonnas do setor 
público, a produção insuficiente e a 
desarticulação entre as diversas fases do 
processo audiovisual. Além disso, os 
processos de privatização dos meios de 
comunicação tendem a destruir a 
possibilidade de se atingir uma verdadeira 
difusão infonnativa e cult_ural. 

CONTROLE TRANSNACIONAL 
Por tudo isso, a característica 

dominante da nova era do audiovisual é a 
concentração financeira e o controle 
transnacional do setoi; o que produz uma 
atomização da indústria no âmbito 
nacional, que se estende a todo o Terceiro 
Mundo. Com os avanços da transmissão 
direta por satélite, da distribuição por 
cabo e da comunicação celular, vão 
aumentar o poder e a influência das 
linguagens e culturas dominantes no 
mundo. 

A oferta de centenas de novos canais 
a partir deste ano, viabilizada pelos 
sistemas digitais e multimídia, fará com 
que os grandes distribuidores recorram à 
produção independente local para 
preencher as 24 horas diárias de difusão. 
Mas a política de programação e a 
definição dos conteúdos continuarão a ser 
ditados. pelas grandes metrópoles. Só 
países com mercados fortes, como os 
casos da Índia e China, cujas tendências 
de consumo garantam a preservação da 
sua própria identidade cultural, poderão 
enfrentar essa tendência. Um exemplo 
claro é o de Solomon International 
Enterprise na Índia, que, diante da 
impossibilidade de introduzir os padrões 
norte-americanos típicos de superação e 
erotismo, aliou-se a importantes reali
zadores locais para produzir seriados de 
televisão de caráter histórico-religioso e 
epopéias baseadas na literatura clássica 
indiana. 

Um caminho para enfrentar estes 
desafios na América Latina é usar os 
sistemas de distribuição de vídeo . 
alternativos para a democratização dos 
meios de comunicação e a conservação da 
cultura de nossos povos. e 

' Professor de Comunicação da Universidade de 
Ha'vana e pesquisador do ICRT 
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MEIO AMBIENTE 

A ameaça vem do mar 
A constante elevação do nível das águas do Mar Cáspio 

está inundando áreas povoadas, terras férteis, 
jazidas de petróleo estradas e ferrovias 

A11drei fra1101• e Judith Perera 

O s cinco países localizados às mar
gens do Mar Cáspio-as ex-repú
blicas soviéticas do Azerbaijão, 
Turquimenistão, Cazaquistão, 

além da Rússia e Irã - parecem estar che
gando a um acordo sobre a forma de explo
rar seus recursos naturais e enfrentar a ele
vação do nível das águas. 

Embora ainda não tenha sido encon
trada uma solução para a exploração do 
petróleo e do gás, as principais divergên
cias existentes em termos ambientais ca
minham para um acordo a paitir das con
versações realizadas em Alma Ata, a capi
tal do Cazaquistão. 

Os negociadores consideram que, en
quanto persistir o impasse na disputa 
pelas reservas de petróleo, se poderá avan
çar em relação aos problemas ambientais. 
O mais grave deles é a contínua elevação 
do nível das águas, que exige uma ação 
coordenada dos cinco países afetados. 

Entre os países mais atingidos está o 
Azerbaijão, com sua faixa costeira densa
mente povoada e desenvolvida. Já se en
contram debaixo d'água milhares de cons
truções, como também muitas estradas e 
redes de comunicação. A inundação amea
ça até o aeroporto de Baku, a capital, e as 
autoridades instalaram uma bomba especi
al para evitar que as águas do subsolo 
aflorem na p1incipal via da cidade. 

No Turquimenistão, por exemplo, a ci
dade costeira de Cheleken voltará em breve 
a ser uma ilha, como era na década de 30. 
Recentemente, o mai· cob1iu a auto-estra
da Dzhebel-Cheleken - úníca via de comu
nicação da cidade com terra filme -, os 
oleodutos e as estações retransmissoras 
de rádio. O governo está disposto a cons
truir pontes flutuantes, e a utilizar barcos 
petroleiros para o transpo1te de óleo cru 
das jazidas de Cheleken. 

A indústria de petróleo do 
Cazaquistão também foi muito prejudica-
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da, com centenas de poços e depósitos de 
armazenamento já cobertos pelas águas, 
enquanto que outros 700 poços e 30 jazi
das estão correndo o risco de iriundação. 

No total, foram inundados 900 mil 
hectares de áreas costeiras, incluindo 605 
mil hectares de terra cultivável de primei
ra qualidade. Outros 702 mil hectares es
tão ameaçados, uma área onde existem 89 
povoados, 700 km de estradas e 250 km de 
estradas de ferro. 

As causas do fenômeno 
A constante elevação do nível do mar 

corrieçou em 1978 e desde então as águas 
subiram 2,4 metros. Isto significa, segundo 
Mirzakhan Mansimov, do Centro ,de Pes
quisas sobre o Cáspio, de Baku, 
uma média de 14-15 centímetros 
ao ano. 

Em conseqüência deste fenô
meno, mais de 35 mil quilôme
tros quadrados de terra costeira 
ficaram inundados e em certos 
lugares a margem "avançou" até 
70 km. Calcula-se que o nível das 
águas possa subir cinco metros 
antes do ano 2010. 

A cada ano desaparecem mais 
terras cultiváveis e também co
meçam a ficar submersas áreas 
industriais, da mesma forma que 
a estrada de ferro transcau
casiana, que liga o Irã aos países 
da antiga União Soviética, agora 
membros da Comunidade de Es
tados Independentes (CEI) . 

. Ninguém sabe ao certo as ra
zões que fazem com que as águas 
subam de forma constante. O ní
vel do mar sempre esteve sujeito 
a flutuações. Baixou sem inter-
rupção entre as décadas de 20 e 
70, o que permitiu que, a partir 
da década de 30, grandes exten-

tétricos e de irrigação. Em 1977, o Cáspio 
atingiu seu nível mais baixo em 400 anos, 
cerca de 29 metros abaixo do nível do mar, 
a partir do qual não parou de subir. 

Os cientistas da Academia de Ciên
cias Azeri atribuem este crescimento, em 
paite, ao aquecimento da Terra. A direto
ra-geral do Instituto de Pesquisas 
Hidrológicas de Astracan (Rússia), Maiia 
Miroyedova, concordou que esta pode ser 
uma das causas do fenômeno. 

"Existem dois pontos de vista dife
rentes", disse Miroyedova. "Enquanto al
guns cientistas atribuem o crescimento à 
mudança climática, outros se referem a 
mudanças tectônicas. A pesquisa deve 
continuar." 

RÚSSIA 

MAR 
CÁSPIO 

IRÁ 

D 

CAZAQUISTÃO 

sões do leito do mai· pudessem 
ser utilizadas para projetos hidre- A elevação do nível das águas do Mar Cáspio já inundou 900 mil hectares de terras 

CADERNOS / 193 



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 l 00% 
bilíngüe (português/espanhol), que 
trata dos mais importantes aconte
cimentos e de toda a movimentação 

REVISTA DO MIRCOSUt. 
O MUNDO DOS NEGÓCIOS 
ISTÁ NAS SUAS MÃOS 

- ' 

~ ·\_' -l ' t 
,' • . -. { ! ,,' 

de negócios e a
. cordos 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. 

REVISTA 1110 

Rua da Glória, 122/105, Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP2024l- l 80 - Brasil - Fax: (55-02 1 )252-8455 - Tel. : (55-02 1) 221-7511 
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Em 14 de maio de 1995, às llh22min, o paranaense 

Wdldemar Niclevicz conquistou o topo do Everest - e 

cravou P;la primeira vez a bandeira brasileira na 

montanha mais alta do mundo. Paranaenses como 

Waldemar, vamos pensar que esta conquista pode ser um 

pouco nossa. Em 95, o Paraná também acreditou, investiu 

e venceu. Acreditou no seu potencial para transformar 

idéias em programas nas mais diversas áreas, 

especialmente na Educação. Investiu no desenvolvimento e 

ampliação de novos mercados, com mais empregos e 

opqrtunidades para pequenos e grandes, garantindo 

lugar de destaque no Mercosul com o CIN - Centro 

. Internacional de Negócios. O Paraná venceu, porque 

agora pode planejar melhor o futuro da sua gente, 

com mais qualidade, produtividade e competitividade. 

Para completar sua escalada, o Paraná contou com 

um parceiro forte, que termina o ano ainda mais forte. 

O Paraná teve o Banestado, que deu a confiança 

necessária para novas conquistas. E como diz 

Waldemar Niclevicz: 

"confiança é tudo 

que você precisa". 
@BANESTADO 

A confiança que você precisa. 
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