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"Eu vi a cara da morte 
e e/a estava viva." 

M m vio/encia tem atingido índices assustado- 
re.15n,ve, mundial. Não nos cabe agora e/encar os 
milhões de fatos diários que comprovam esta afir- 
maçao. 

Todos esses conflitos nos revelam como o 
mundo civilizado" não ccnseguiu responder às 

exigências mais fundamentais da espécie humana 
no seu relacionar-se. 

O amor parece uma atitude bastante esque- 
cida para a grande maioria dos indivíduos que 
enaltecem na prática a violência e repudiam toda 
demonstração de amor, apesar de cantá-lo em 
prosa e verso. 

O amor, por sua vez, sobrevive debaixo de 
regras que determinam como, onde e por que se 
amar e qual o lucro mínimo que se deve obter 
fazer render o "negócio". 

_ JfeSimpWcídade,  inocência e espontaneidade 

íriados tolos. 
^Xssim, a AIDS, ao invés de provocar união, 

ajuda, fraternidade e respeito, mostra-se como um 
grande estigma que veio para devorar e marcar to- 
do promiscuo" que não cedeu ás pressões do 
moraiismo. Nos confirma a televisão ; "Se você 
nao se cuidar a mídia vai te castrar". 

Mas qual a credibilidade que esta socieda- 
de pode nos oferecer? Legitimam uma guerra in- 
sana, em que se gastam bilhões de dólares para 
matar da maneira mais sofisticada possível, en- 
quanto os governos se desculpam por não ter ver- 
bas para aplicar na saúde e na educação... 

Enquanto isso, os meios de comunicaçáo 
assaltam nossas casas para fazer um pouco de 
terrorismo moralista. "Eu tenho fome, eu não tenho 
cura . Pena que o sentido não é bem este. 

E evidente que esta "gente de bem" vem 
incentivando a masturbação. Afinal, eles não sa- 
bem que todo amor é sagrado e parecem nunca ter 
experimentado o gosto de uma Volúpia vivida a 
dois, sem castrações e sem papel assinado. Muito 
embora nao tenhamos nada contra uma boa mas- 
?urbaçao, papéis ou assinaturas. 

Por isso, escrevendo sobre este tema, dese- 
jamos que muitas pessoas tomem consciência do 
ínteívSltí!Sta <'0enÇà comPorta' «as saibam com 
inteligência e responsabilidade viver na liberdade 
e espontaneidade que o Amor exige. 

a infoi.vSfwra2,0f qUe n,,iS'ué,n se conforme com a infelicidade de ter que manter sempre sua cama 
e seu coração vazios. 
«««, pf.Je-nfs, portanto, enaltecer a vida, mas 
sem mistificá-la. Viver é simples e gostoso demais. 
P^evina-se contra a 4IOS, mas somente contra a 



CARTAS E NOTAS 

Movimento pela Paz e pela Vida 
" Com os debates se consegue formar uma opinião fa- 

vorável pela paz construindo uma contra-propaganda, mes- 
mo que de forma incipiente, à versão mentirosa da grande 
imprensa sobre a guerra no golfo..." É como AldenorJr., cor- 
denador do Centro de Solidariedade Internacional 19 de ju- 
lho, e um dos membros organizadores do comitê pela paz e 
pela vida, fala da importância das atividades de discussão 
deste grupo. 

Organizado no dia 14 de janeiro, no auditório da 
UNIPOP, o movimento surgiu como resposta da sociedade 
civil paraense, movimento sindical,    popular    e    entidades 

religiosas li simação de guerra no golfo. E, ao mesmo tempo 
que levanta uma bandeira de paz contra a inter\'enção nor- 
te-americana, na região, também reafirma o princípio que o 
grupo julga muito importante, o da autodeterminação dos 
povos, sendo portanto contra a invasão e posterior anexação 
do Kwait pelo Iraque. 
Mas se o grupo nunca defendeu a ocupação, da mesma ma- 
neira não aprova a forma violenta como se deu a desocu- 
pação, que poderia ter sido segundo o grupo, pela via di- 
plomática. Essa seria a melhor solução. 

Campanha de Sindicalização 
A CUT também está lançando a campanha nacional 

de sindicalização. A meta é sindicalizar '1 milhão de traba- 
lhadores até a realização do 4o Congresso Nacional da Cen- 
tral. 

A campanha teve início no último dia 24 e já há 
adesão por quase todo o país, onde deve ser desenvolvido pe- 
la CUTs estaduais, regionais, departamentos e sindicatos, sob 
a coordenação da CUT NACIONAL. Mas a CUT precisa da 
participação dos que ainda não se engajaram, pois como diz 
o próprio slogan da Campanha, uma abelha só não faz 
pressão 

As abelhas que faltam são dos estados do Amazonas, 
Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco. 
Elas ainda não solicitaram o marial da campanha. As de- 
mais já somaram juntos 168 solicitações de Kits. Cada um 
composto de 146 camisetas, 400 cartazes, 260 broches, 2500 
adesivos auto colantes e 34 adesivos para carro. 

Na CUT Pará o material da campanha já se encontra 
à disposição. 

Campanha de Mobilização 
da CUT 

Greves e manifestações ocorridas 
no ano passado, foram as armas que a 
classe trabalhadora e a sociedade utili- 
zaram para impedir o aumento do nível 
de desemprego e do arrocho salarial de- 
correntes do plano Collor. 

A CUT, no entanto, resolvendo dar 
um salto de qualidade nas mobilizações, 
lançou em dezembro de 90 a Campanha 
Nacional de Mobilização Contra a Re- 
cessão. 

Através da campanha, se pretende 
discutir propostas alternativas de cresci- 
mento econômico com distribuição de 
renda e implementar a Campanha Sala- 
rial Nacional. 

Assim, nos dias 22 e 23 de janeiro, 
em Brasília, a Executiva Nacional da 
CUT se reuniu. Do encontro a CUT 
apresentou com perspectiva a mobili- 
zação de todos os setores organizados da 

sociedade contra o quadro recessivo do 
governo. 
E, segundo o boletim da CUT de feverei- 
ro n"4, cabe às CUTs estaduais: repro- 
duzir este fórum nos Estados; convocar 
plenárias sindicais para organizar e uni- 
ficar as campanhas salariais do período: 
convocar plenárias conjuntas do movi- 
mento sindical e popular, envolvendo de- 
sempregados, aposentados, setores da 
economia informal: organizar as ativi- 
dades de propaganda e agitação, que de- 
verão desembocar em grandes manifes- 
tações de massa. 
O calendário definido pela Executiva de- 
ve ser rigorosamente cumprido por todas 
as instâncias. 

CUIRA 



SENALBA 
Seu salário tá muito Magri 
náo o deixe ficar imexívei 

É com esse slogan que o SENALBA chama atenção para a Campanha Salarial 91 que está promovendo. 
O início da Campanha se deu em fevereiro com o edital e a realização de assembléias das quatro categorias que o SE- 

NALBA, como sindicato representa. A saber: Ãn.«recreativa, Cultura, Orientação e informação. Assistência. 
Nas assembléias se discutiu a pauta de reivindicações para posterior negociação, como o rejuste salarial básico, estabili- 

dade no emprego etc. A informação que o SENALBA tem é de que a base das perdas salariais dessas quatro categorias é de 
143%. 

Curso Básico 
Objetivando dar fundamentos teóricos de economia, 

história e filosofia para militantes inseridos em entidades de 
base do movimento popular sindical e pastoral, a UNIPOP 
continua desenvolvendo o curso básico de formação sócio- 
político, o que já vem se realizando desde de 198S 

Acatando a proposta de mudança metodológica feita 
na avaliação do curso de 90, o conteúdo programático sofre 
alterações. O curso, agora,    trabalha    o   presente    e bus- 

ca referências no passado, incluindo questões culturais e 
religiosas, assim como análise de situações vivenciadas pelos 
militantes 

O curso    é    realizado de 11 de março à 14 de junho, 
sempre de 19 às 22 horas, na sede da UNIPOP. 

Curso Ecumênico 
Destinado às pessoas que trabalham nas comunidades 

do movimento popular e sindical e outras organizações, o nú- 
cleo de esãtdos ecumênicos (NEE) da UNIPOP realizará a 
partir do 2o semestre de 91, o V curso ecumênico de teologia 
popular (VCETP). 

O objetivo do curso é de dar um embasamento teológi- 
co contextualizado, ou seja, como diz Marga Rothe que faz 
parte da coordenação do NEE "É agente mergulhar no con- 
texto em que determinados textos foram trancritos. Saber 
quais eram: os objetivos, os destinatários e os conflitos da 
época para trazê-los hoje". 

As pessoas que tem feito o curso, segundo Marga, 
acham que a partir dele conseguiram dinamizar mais o setor 

em que amam, pois viram que assim como a religião pode ser 
uma arma na mão do opressor, de dominação e alienação, 
por outro lado, já que originalmente é uma produção teológi- 
ca dos povos oprimidos,, é uma grande força na transfor- 
mação social da realidade. E Marga ainda acrescenta que a 
grande descoberta é de que o Deus bíblico nunca aprovou os 
projetos de dominação. 
A data do VCETP já está marcada. Será a partir de 9 de se- 
tembro, mas é recomendado pela NEE, que antes deste curso, 
os interessados participem de um outro de 3 semanas sobre a 
"Formação Cultural do Povo Brasileiro", que se dará em 
agosto. 

Seminários 
Para este ano a UNIPOP planeja 

o desenvolvimento de quatro temas na 
forma de seminários. São eles: mulher 
brasileira, meio-ambiente, democracia e 
cidadania e neo liberalismo. 

Mas para que haja esses seminá- 
rios é necessário a constituição de grupos 
de trabalho que poderão ser formados 

tanto por pessoas interessadas quanto 
por representantes vinculados ou não à 
UNIPOP. 

O que a UNIPOP dará é a infra- 
estutura e apoio de secretaria, tendo a 
intenção de fazer uma publicação do as- 
sunto no final do ano. 

Falha Nossa 
No artigo "A Esterelização Femi- 

nina: Submissão Voluntária?" de Su- 
zanne Serruya Weil, publicada por nós 
na Cuíra n" 4, deixamos de registrar que 
a pesquisa que forneceu os dados divul- 
gados na matéria é financiado pela AN- 
POCS - Interamérica Fondation. 

A pesquisa é encaminhada pela 
própria Suzanne que é médica especialis- 
ta em ginecologia e obstetrícia, professo- 
ra do UEPa e metranda do NAEA-UF- 
Pa. 

CUIRA 



Programa Cultural da UNIPOP 
O Programa Cultural da UNIPOP montará este ano duhs oficinas: teatro popular e a de recursos didáticos alternativos. 
As oficinas montadas ficarão a disposição das entidades que as requisitarem. 
Os interessados deverão entrar em contato com a coordenadora do Núcleo de Cultura da UNIPOP, Wlad Lima. 
Além dessas oficinas, o programa também pretende a dinamizarão do porão cultural com atividades regulares como peças 

de teatro, músicas etc. 

DENUNCIA 

No Sul do Pará, Rio Maria 
protesta contra violência no campo 

No dia 13 de março, em Rio Maria, no Sul do Pará, 
uma multidão de 5 mil trabalhadores rurais, fez um ato pú- 
blico para condenar a violência do latifúndio, os assassinatos 
de trabalhadores e lideranças sindicais e a rmpunidade de as- 
sassinos-e mandantes. Rio Maria foi palco nos últimos tem- 
pos de extermínio planejado de lideranças sindicais como 
João Canuto, seus filhos José e Paulo, Expedito Ribeiro de 
Souza e um sem-número de trabalhadores rurais. 

Até hoje ninguém está preso ou sendo julgado. 
Da grande manifestação participaram caravanas de 

todo o Estado do Pará, bem como deputados federais - Paulo 
Rocha, Valdir Ganzer, Socorro Gomes, Haroldo Lima, Ade- 
mir Andrade, Senadores Eduardo Suplicy e Almir Gabriel, 
deputados estaduais e vereadores do PT, PSB, PSDB, e PC- 
doB, além de Lula presidente do PT. 

O próximo n" de "CUÍRA" trará uma reportagem 
completa sobre o tema da violência no campo, especialmente 
no Sul do Pqrá. 

Rio Maria: mais uma Xapuri e tantos Chicos. Até quando? 

Crime Organizado 
Mais uma vítima, em Rio Maria, 

da violência contra os que lutam pela 
posse da terra. Dessa vez foi o presidente 
interino do sindicato dos trabalhadores 
rurais, Carlos Cabral Pereira. 

Carlos Cabral que está na direção 
do sindicato desde o assassinato, no mês 
passado, do ex-presidente do sindicato, 
Expedito Ribeiro de Sousa, sofreu um 
atentado recebendo um tiro na sua coxa 
erquerda. Mas já passa bem 

Segundo o vice-presidente da so- 
ciedade paraense de defesa dos direitos 
humanos(SPDH), José Heder Benatti, 
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isso demonstra que há um crime organi- 
zado no Pará, e não simplesmente um 
fazendeiro cruel, pois apesar de já esta- 
rem presos os envolvidos no assassinato 
do sindicalista Expedito de já estar de- 
cretado o mandato de prisão, ao man- 
dante do crime (sendo que o inquérito 
policial já foi concluído começando ago- 
ra o processo judicial) e de ter se mani- 
festado á opinião pública contra a 
violência em Rio Maria, os caras não se 
setem coagidos e continuam agindo. 

Por   outro   lado,   isso   mostra 
também, diz Benatti que o Estado não 

tem nenhuma legitimidade, porque os 
criminosos continuam atuando na re- 
gião já foi até anunciado por Aristides 
Junqueira, procurador geral da Repúbli- 
ca, que ele vai pedir a inter\'enção federal 
no município de Rio Maria, pedido esse 
que vai ser encaminhado para o supre- 
mo tribunal federal. 

A violência no município, no en- 
tanto, já mobilizou alguns setores. As- 
sim, em Rio Maria, entidades do movi- 
mento popular, parlamentares estaduais 
e federais, sindicatos da região sul e su- 
deste do Pará e a comunidade local mo- 
bilizam-se contra a violência. 

CUIRA 



Leia e Assine 
a imprensa Alternativa 

RESISTÊNCIA 
Pedidos à SDDH 
Tv. Barão do Triunfo, 2129 - Pedreira 
Belém-Pa 
Cep. 66.093 - Fone: (091)225-4677 

JUVENTUDE TRABALHADORA 
Pedido a SEGRAC 
Pelo telefonei 462-7995 - Belo-Horlzonle 
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ECOLOGIA 

A "Internacionalização" 
da Amazônia   (I parte) 

Francisco de Assis Costa(l) 

D esde 
o se- 

A questão ecológica desafia os arcaicos sentimentos nacionalistas, que ainda hoje une 
parte dos conservadores à parte dos progressistas. Os problemas ambientais de uma 
nação, a esta cabe, mas suas implicações inexoravelmente afetam o planeta. As de 

cisões sobre a Amazônia continuam sendo nossas, mas esta é uma responsabilidade 
global. A quem interessa confundir debate com intervenção? gun- 

do semestre de 
1988, preocu- 
pações ecoló- 
gicas em re- 
lação ao que se 
passa na 
Amazônia dei- 
xa de ser assun- 
to de partidos e 
o r ganizaçõ e s 
a mbientalista s 
e passam a ser 
objeto de ma- 
nifestações e 
ações, diplomá- 
ticas ou não,de 
governantes e 
políticos de di- 
versos países. 
Em outubro 
daquele ano, o 
governo 
francês, através 
de Rocard, 
propõe a Sar- 
ney, presidente 
do Brasil, a renúncia de parte dos 
créditos franceses em troca da pre- 
servação da Amazônia. O acordo 
deveria se consolidar por contrato 
que seria supervisionado por uma 
comissão internacional. O mesmo 
assunto é retomado por Miterrand, 
em fevereiro do ano seguinte, 
quando, em Tóquio, propôs, por en- 
tender que o problema da des- 
truição da floresta amazônica esta- 
ria a demandar uma "solução glo- 
bal", o tratamento conjunto dos te- 
mas da dívida externa dos países do 
terceiro mundo e dos problemas de 
meio ambiente na pauta da reunião 
dos sete grandes, a se realizar em ju 
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lho próximo em Paris(2). Nessa 
mesma ocasião, o presidente ameri- 
cano George Bush "advertiu" o 
primeiro ministro japonês, Noburu 
Takeshita, para os danos que pode- 
riam ser provocados ao meio am- 
biente amazônico pelos projetos fi- 
nanciados pelo Japão. Também 
mencionou a Sarney a disposição de 
seu governo de vincular aspectos da 
dívida externa a questão da preser- 
vação ambiental. Sarney, anteci- 
pando-se ao alarido que se formaria 
em seguida, defende-se, alegando 
intervenção indevida em assuntos 
internos do Brasil e quebra de sua 
soberania. 

debate, inter- 
namente ao 
Brasil, sobre o 
que passou a se 
designar "in- 
ternacionali- 
zação da 
Amazônia", 
onde participa- 
ram represen- 
tantes de todas 
as matizes 
ideológicas: os 
conservadores 
e comunistas - 
relembrando 
outras tentati- 
vas (3), no caso 
dos primeiros, 
ou vendo um 
novo momento 
de execução de 
plano do impe- 
rialismo inter- 
nacional (4), 
no caso dos se- 
gundos - es- 

grimiram seus fantasmas e parla- 
mentares regionais apontaram para 
um complô internacional contra o 
desenvolvimento da Amazônia (5), 
se indignaram com as idas e vindas 
de parlamentares estrangeiros em 
visita a lugares remotos como Xa- 
puri, no Acre, para conversar com 
seres estranhos como seringueiros e 
se assustaram com a possibilidade 
dos povos indígenas se reunir, para 
o mundo, contra os planos e ações 
do Estado Nacional para a Amazô- 
nia (6). 

Passado o susto dos primeiros 
momentos, criado o IBAMA (7) e 
anunciado o programa "Nossa Na- 



tureza"(8), acontecida a eleição, 
empossado um presidente que pre- 
tende-se arauto da modernidade pe- 
lo liberalismo burguês, que até ago- 
ra não apresentou um programa pa- 
ra a Amazônia, nem estabeleceu 
rupturas com estratégias passadas, 
mas que nomeou um renomado 
ecologista como seu secretário de 
meio ambiente e faz chegar a im- 
prensa, a ritmo certo, notícias de 
meia dúzia de empresas multadas 
por danos a natureza, tudo parece 
ter voltado ao nornal. 

Internamente, a 
questão da internaciona- 
lização da Amazônia pa- 
rece estar morta. O Pre- 
sidente convida o mundo, 
nas Nações Unidas, para, 
em 1992, na conferência 
da instituição sobre o 
meio ambiente e desen- 
volvimento, a se realizar 
no Rio de Janeiro, ver os 
progressos do Brasil no 
campo ecológico (9). E o 
IBAMA se esforça por 
agilizar o processo de 
conversão de alguns mi- 
lhões da dívida de 120 bi- 
lhões de dólares em pro- 
jetos de preservação am- 
biental (10). 

Isso parece ter sido suficiente 
para a opinião pública internacio- 
nal. Pois a pressão internacional ar- 
refeceu e parece ter refluído às suas 
fontes originárias: os movimentos e 
partidos ecológicos. De modo que, 
para indignação de 150 grupos am- 
bientalistas reunidos na "Cúpula 
Ambiental" paralela à reunião dos 
sete grandes em julho passado, em 
Houston - E.U.A., os líderes dos 
maiores países industrializados do 
planeta só se engajaram com uma 
tímida proposta de negociar, até 
1992, uma convenção internacional 
para salvar as florestas do planeta, 
em especial a amazônica (11); e, nas 
atuais negociações em andamento 

entre as autoridades monetárias 
brasileiras e os credores da dívida 
externa, o verde que está em jogo é 
o do trivial e mundano dólar dos ju- 
ros. 

"A cada surto de brasífianí- 
zaçáo corresponde a um 
'susto' de internacionali- 
zação da Amazônia." 

O que se esconde por traz da 
calmaria? Mudou, de fato, a quali- 
dade das relações entre poder cen- 

ternacionalização como fato real - 
ambos referidos à "brasilianização"; 
e, de outro, marcar as distinções e 
unidade entre sujeito e objeto dos 
processos de "valorização" da 
Amazônia e suas relações mediatas 
e imediatas. 

No caso internacional, enca- 
minhamos as perspectivas de que as 
formas de pressão teriam atingido 
certos limites. Não apenas porque 
haja se deslocado o eixo dos interes- 
ses da opinião pública - pela im- 
portância que, já a partir do segun- 
do semestre do ano passado, a pre- 
cipitação dos acontecimentos no 
leste europeu e a guerra no Golto 

trai brasileiro e a Amazônia? Ou 
mudou a qualidade das preocu- 
pações do mundo com a Amazônia? 

Para ajudar no encaminha- 
mento destas questões este trabalho 
procurará demonstrar a hipótese de 
que, do lado brasileiro, não há mu- 
dança substantiva no conteúdo da 
atuação do Estado na Amazônia - 
apesar de existir mudanças na forma 
dessa atuação. Está cm andamento 
uma nova fase de um processo que 
chamaremos adiante de "brasiliani- 
zação da Amazônia" com dupla fi- 
nalidade heurística: de um lado, dis- 
tinguir o significado üa "internacio- 
nalização" como elemento de um 
discurso ideológico do sentido da in- 

Pérsico vem assumido no plano das 
preocupações de europeus e ameri- 
canos -, como querem alguns. Mas, 
sim, fundamentalmente, por con- 
tradições das suas bases e funda- 
mentos. 

2.   A   "Brasilianização"   da 
Amazônia 

2.1. Fundamentos Históricos 

go do Sec. XVII. Em 1616, após 
consolidar domínio militar, político 
e econômico sobre as regiões do 
nordeste do Brasil e do Maranhão, 
estabeleceram-se os portugueses em 
Santa  Maria  de  Belém do Grão 
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Pará, iniciando processo de ex- 
pulsão de conquistadores de outras 
nações européias, em particular de 
ingleses,   franceses   e   holandeses. 

"O que se esconde por traz 
da calmaria? A qualidade 
das relações entre poder 
central brasileiro e a 
Amazônia ou as preocu- 
pações do mundo com a 
mesma?." 

que pretenderam estabelecer-se em 
diferentes pontos do vale dominado 
pelo grande Rio das Amazonas. 

implantado no nordeste brasileiro. 
Por sua vez, as ordens religiosas, em 
particular os jesuítas, buscavam am- 
pliar seu bem sucedido modelo 
autárquico das missões guaranis no 
Paraguai, no Paraná e no Prata. Já 
em meados do século estava de- 
monstrada a baixa produtividade do 
solo da região para produtos como 
açúcar e cacau e, a isso associada, a 
baixa rentabilidade da agricultura 
colonial. Estabeleceu-se, pois, a 
partir daí, uma economia baseada 
na coleta das então chamadas "dro- 
gas do sertão", isto é, na obtenção 
de produtos extrativos. Essa reo- 
rientação requereu, como condição 
indispensável, a utilização da força 
de trabalho daqueles que conhe- 
ciam a natureza originária amazôni- 

r" ã í   ! ^.vS, % r »   . -' - V 

A conquista militar ocorreu 
sem maiores percalços. A consoli- 
dação econômica da conquista, en- 
tretanto, requereu empenho e flexi- 
bilidade do sistema colonial portu- 
guês. 

As singularidades do ecosis- 
tema amazônico impuseram, já des- 
de o início, revezes importantes às 
pretensões das diversas forças colo- 
niais. Os capitães da conquista pre- 
tendiam tornar a região uma ex- 
tensão do sistema de plantation ba- 
seado no trabalho escravo africano 
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ca, dos índios. Na segunda metade 
do século XVII formaram-se os al- 
deamentos indígenas administrados 
pelos religiosos, os quais destin- 
guiam-se das missões em outras par- 
tes porque obrigados, pela lei do 
repartimento, a dividir a força de 
trabalho sob seu controle com os 
colonos leigos e com o estado (12). 

O caráter extrativo da econo- 
mia amazônica vai permanecer por 
todo período colonial, conjunta- 
mente com a dependência do traba- 

lho índio e dos seus descendentes 
culturais, os caboclos - camponeses 
extrativos que se gestam pela de- 
composição dos aldeamentos ao 
longo da segunda metade do séc. 
XVIII. Essa especificidade, os vín- 
culos diretos de dependência prati- 
camente total de sua economia rela- 
tivamente aos mercados externos e 
a grande distância para a sede ad- 
ministrativa da colônia do Brasil 
constituíram fatores determinantes 
para a manuntenção da adminis- 
tração da região como uma colônia 
distinta que, somente com a vinda 
da família real para o Brasil, em 
1808, passou a ser administrada pe- 
lo Rio de Janeiro. 

A Província do Grão Pará e 
Rio Negro adere quase um ano 
atrasada, em agosto de 1823, à in- 
dependência do que veio a ser o 
Império do Brasil. A partir daí ini- 
cia-se um processo de brasiliani- 
zação da Amazônia que, com força 
variada em diferentes fases, apro- 
funda-se no sentido de afirmar so- 
bre ela a hegemonia do poder cen- 
tral do estado brasileiro e de torná- 
la um reflexo de condições estrutu- 
rais de outras regiões do país. Com 
as campanhas de combate e ex- 
termínio da revolução cabana 
(1835-1839) é marcada, pela pre- 
sença militar massiva, a consoli- 
dação do poder do Império do Bra- 
sil na região. No período áureo da 
borracha (1870-1912) destaca-se a 
ampliação da presença institucional 
e fiscal - favorecida e estimulada pe- 
la prosperidade reinante - além da 
atuação diplomática que permitiu a 
anexação ao território brasileiro do 
atual estado do Acre. Com a crise 
da borracha, arrefece a presença do 
poder central na região e entram 
ern crise as relações entre governos 
locais e poder central. Que voltam a 
se estreitar, apaziguadas, com a re- 
volução de 30 e o Estado Novo 
(1937-1945). 

A Constituição de 1946, com a 
criação de um fundo de valorização 
da Amazônia, vai dar os primeiros 
instrumentos para uma intervenção 
mais  drástica do governo  federal 



que, já em 1953, vai se fazer presen- 
te institucionalmcnte por um órgão 
de desenvolvimento regional, a Su- 
perintendência do Plano de Valori- 
zação Econômica da Amazônia - 
SPVEA. Com a ditadura militar 
iniada em 1964, toda uma nova es- 
tratégia de desenvolvimento indus- 
trial, agrário e mínero-metalúrgico 
vai ser perseguida pelo Estado Na- 
cional, com uma fúria sem prece- 
dentes, através de uma política de 
terras e de incentivos fiscais, bem 
como pela montagem de infraestru- 
tura. 

2.2. Brasilianização e a Cobi- 
ça Internacional 

Cada surto de brasilianização 
correspondeu a um' "susto" de in- 
ternacionalização da Amazônia - 
não importa, aqui, o grau de concre- 
tude da ameaça, sequer se ela exis- 
tiu de fato ou não, mas sim o seu 
efeito mobilizador no sentido de ga- 
rantir anuência para medidas con- 
cretas de política econômica conlra- 
restante. 

Já a violenta repressão à ca- 
banagem pelo Império apresentava 
como justificativa uma pretensa in- 
tenção separatista do movimento 
(13). Duas décadas depois, as 
pressões diplomáticas americanas 
no sentido da abertura da nave- 
gação do Rio Amazonas para a na- 
vegação  internacional   e  a  parola 

publicitária do Tenente Malhew 
Maury, que parece ler pretendido 
colonizar a Amazônia com negros 
americanos e, a partir daí, con- 
quistá-la para os Estados Unidos 
(14), vão desencadear ações no sen- 
tido de fortalecer a presença brasi- 
leira na região. Destaca-se, aí, a 
concessão ao Barão de Mauá do 
monopólio da navegação a vapor 
para o que fundou, no ano de 1853, 
a Companhia de Navegação e 
Comércio do Amazonas. 
Essa Companhia é destacada com 
acerto por Roberto Santos (15) co- 
mo um dos fundamentos do desen- 
volvimento da economia da borra- 
cha em seus novos momentos. Co- 
mo resposta à proposta de fundação 
de um órgão internacional de pes- 
quisa, com certo poder normativo 
sobre o uso da Amazônia, o "Insti- 
tuto Nacional da Hiléia Amazôni- 
ca", cria-se em 1952 o Instituto Na- 
cional de Pesquisa da Amazônia - 
INPA, inicialmente inoperante, mas 
totalmente sob controle nacional, 
que deveria gerar os conhecimentos 
científicos a partir dos quais se pro- 
cessariam as técnicas que funda- 
mentariam a ocupação da Amazô- 
nia, a ser conduzida pelas indicações 
da SPVEA, criada um ano depois. 
Ao plano, gestado em 1964 pelo 
Hudson Institut (16). que pretendia 
eliminar toda a superfície abaixo de 
10 e até 30 metros acima do nível do 
mar na Amazônia (e com isso a su- 
pressão   do   fundamental   de   seu 

ecossistema e do seu espaço para 
migração)(17) pela formação de la- 
gos gigantes que permitiriam o aces- 
so fácil aos pontos altos, onde se fa- 
zem as principais ocorrências mine- 
rais, e a produção barata de energia, 
o estado brasileiro, em momento di- 
tatorial, responde com a "operação 
amazônica" - estratégia na qual as 
terras firmes, ao lado das províncias 
minerais, desempenhariam um pa- 
pel como espaço economicamente 
explorável. 

Autor;  Francisco de Assis Costa,  professa e pesquisa do 
NAEA e do Depto. de História da UFPa 

(1) Economista, professor e pesquisador do NAEA e do Depto. 
de História da Universidade Federal do Pará, 

(2) Ver Folha de São Paulo de 26.02 89 

(3) Ver os comentários do General Meira Matos em Jornal do 
Brasil de 04.03.89. 

(4) Ver comentários de João Amazonas, Secretário Geral do 
PCdoB, na Folha de S. Paulo de 02.03.89 

(5) Ver discurso de Gerson Peres, do PDS do Pará, na Câma- 
ra de Deputados, em 01.03.89. Publicado na Folha de S. Pau- 
lo de 02.03.89. 

(6) Passarinho, Jarbas - A Amazônia e seu desafio. Folha de 
S. Paulo, 22.01.89. Opinião A.3. O autor é senador pelo PDS 
do Pará. 

(7) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente foi criado pela Me- 
dida Provisória N0 34, de 24.01.89, incorporando funções do 
IBDF, extinto em 15.01.89, da SEMA, da SUDHEVEA e da 
SUDEPE. Ver Gazeta Mercantil de 25.01.89. 

(8) Ver Gazeta Mercantil de 07 04.89. 

(9) Ver discurso do Pres. Collor nas Nações Unidas, Folha de 
S Paulo de 25.09.90 

(10) Ver Folha de S. Paulo de 22.08.90 

(11) Ver Folha de S. Paulo de 12.07.90 

(12) Ver Costa. F. de A. - Crise e Mudanças Estruturais nos 
Sec. XVII e XVIII na Amazônia. NAEA/UFPa, mimeografado 

(13) Conf. Rego Reis. G. de Moraes - A Cabanagem um 
episódio histórico de- guerra inssurreicionai na Amazônia 
(1835-1639). Edições Governo do Estado do Amazonas. 1965. 

(14) Conf Bandeira. L A. Moniz - Estratégia de Planejamento 
e de Desenvolvimento Regional a Nivel Internacional: o Pacto 
Amazônico In: Homem e natureza na Amazônia. Tübinger 
Geographische Studiem N" 95. ADLAF. Tübinger. 1987. - A 
Presença dos Estados Unidos no Brasil. Rio de Janeiro. Civ. 
Brasileira. 1978. Do mesmo autor - E Ferreira Reis, A. C. - A 
Amazónifi e a Cobiça Internacional. Rio de Janeiro, 1965 

(15) Santos. R, A. de O. - História econômica da Amazônia: 
1800-1920. S. Paulo. T. A Queiroz. 1980 

(16) Kahn. H. e Panero. R 
In: RBPI 41/42. 1968. 

■ Novo Enfoque sobre a Amazônia 

(17) A esse respeito ver a análise de Otávio Velho sobre as di- 
ferentes estratégias que se colocaram a disposição do "capi- 
talismo autoritário" brasileiro para incorporação da região 
amazônica. Conf. Velho. Otávio - Capitalismo Autoritário e 
Campesinato. Dífel. S. Paulo e R. de Janeiro. 1974 
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DIREITOS HUMANOS 

Violência e Medo 
Elias Araújo 

os meios da 
irracionalidade 

Tanto se divulga a violência sem discuti-la profundamente que esta é absorvida pelos 
indivíduos como coisa normal, e não há cidadania possível enquanto o crime organi- 
zado for lei no campo e os grupos de extermínio solução para combater à criminali- 
dade urbana. 

Como faces de uma mesma 
moeda, a desestruturação 
dos modelos sócio-políti- 

cos das sociedades pós-revolucioná- 
rias do Leste Europeu e a ofensiva 
do "neo-liberalismo" no mundo ex- 
pressam um profundo golpe na uto- 
pia de uma Humanidade fundada 
em valores racionais e solidários. De 
um lado, os traumas da estagnação 
econômica e do domínio político to- 
talitário levaram e ainda levam a in- 
surgências populares hegemoniza- 
das por aqueles que não encontram 
outra alternativa para a crise senão 
a da identificação entre economia 
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de mercado e pluralidade política. 
De outro lado, da falência do Esta- 
do do Bem-estar Social na Europa, 
ao fim de regimes ditatoriais na 
América Latina, a transnacionali- 
zação cada vez maior da economia, 
paralela ao crescimento da miséria 
em todo o mundo, também não ofe- 
rece alternativa, senão a do aban- 
dono de qualquer pretensão pelo 
Estado de solução dos problemas 
sociais e da consolidação do senso 
comum de "cada um por si e nin- 
guém por ninguém". O homem só- 
cio-político, o homo sapiens, é cada 
vez mais reduzido ao homem con- 

sumidor, ao homem que apenas vo- 
ta. A conseqüência desta vitória do 
Homem de Locke, do Homo Lúpus, 
não poderia deixar de ser a violên- 
cia, seja aquela patrocinada pelo au- 
toritarismo institucional, seja a de 
forma de sobrevivência ou aquela 
resultante de relações sociais escle- 
rosadas entre seres atomizados. 
Violência e medo, individualismo e 
irracionalidade, são os paradigmas 
da Paz, democracia e razão neste 
fim de século. 

No verão de 1950, prefacian- 
do seu livro "Origens do Totalita- 
rismo", Hannah Arendt escreveria: 



"O momento de expectativa é como 
a calma que sobrevém quando não 
há esperança. Já não ansiámos pela 
restauração da antiga ordem do 
mundo com todas as suas tradições, 
nem pela reintegração das massas, 
arremessadas ao caos produzido pe- 
la violência das guerras e revoluções 
e pela progressiva decadência do 
que sobrou". Há algum tempo, isto 
poderia tão somente afirmar a 
"mescla do otimismo temerário e do 
desespero temerário" de uma pen- 
sadora de uma geração marcada por 
duas grandes guerras mundiais e pe- 
la consolidação do estalinismo; a as- 
sertiva, todavia, surpreende pela 
contemporaneidade. O existencia- 
lismo quase trágico, ao procurar 
compreender aquele determindado 
"presente", terminou por atingir o 

"O momento de expecta- 
tiva é como a calma que 
sobrevém quando não há 
mais esperança.' H. Arendt 

futuro: o "presente" que ora vive- 
mos. A deflagração de uma nova 
guerra no Oriente Médio com o 
aval da ONU e que coloca em ope- 
ração os mais poderosos instrumen- 
tos de guerra, com poder de des- 
truição jamais visto pelo homem, e 
em que a utilização de armas atômi- 
cas e químicas não está descartada; 
bem como a repressão soviética nas 
Repúblicas Bálticas, cumulam e le- 
vam ao paroxismo a escalada de 
violência como norma de resolução 
dos conflitos do mundo; e a espe- 
rança que chegou a renascer é subs- 
tituída pela mórbida expectativa de 
uma grande parte da opinião públi- 
ca internacional manipulada pelos 
mass-media e pelos serviços de in- 
formação das forças militares em 
confronto. Ainda que o desfecho se- 
ja imprevisível, só a eclosão da guer- 
ra já marca o predomínio de valores 
da violência, do nacionalismo, da in- 

tolerância, em prejuízo dos valores 
da paz, da racionalidade e do diálo- 
go. O pluralismo resulta, nesta si- 
tuação, como a convivência dos 
iguais vencedores, depois de elimi- 
nados os desiguais e derrotados; um 
pluralismo baseado na "sobrevivên- 
cia dos mais poderosos", no darwi- 
nismo de homens que perderam os 
melhores valores da Civilização. 

No plano e na ooncretude na- 
cional, a nova onda de seqüestras, 
assassinatos de lideranças sindicais e 
populares, o extermínio de meno- 
res, e todas as manifestações do 
embrutecimento humano, são 
acompanhadas, não por acaso, com 
o recrudescimento de uma progra- 
mação de TV em que os filmes cal- 
cados na violência, na justiça pelas 
próprias mãos (a exemplo de "De- 
sejo de Matar") esquentam as telas 
e entorpecem as consciências. Não 
por acaso, porque o autoritarismo 
do poder e a irresponsabilidade e 
impotência para a solução dos pro- 
blemas sociais cada vez mais agudi- 
zados pela crise econômica buscam 
criar as bases para a implantação da 
pena de morte na futura reforma da 
Constituição, que se pretende ante- 
cipar. De recursos a atores como 
Charles Bronson, Schwarzenegger 
até apresentadores como Ferreira 
Neto, a tônica é uma só: contra a 

"Os filmes de TV calçados 
na violência, na justiça 
pelas próprias mãos, es- 
quenta as telas e entor- 
pecem as consciências." 

violência, a resposta é a violência 
institucionalizada. A ficção de cida- 
delas militarizadas é feita realidade 
com os condomínios-fortalezas. 
Violência e medo são os principais 

meios de persuasão. E para os que 
teimam e sonham em cultivar um 
nova utopia, mais difícil se torna a 
"consciência infeliz", pois o lugar 
não é para flores e o tempo não é 
de filosofia. O mundo, mais do que 
nunca, parece sem "evasão possí- 

vel", como diria Victor Serge. A 
brutal "crítica das armas" enfrenta a 
violência econômica, social e políti- 
ca no vazio deixado por uma "arma 
da crítica" ultrapassada que muitos 
ainda se negam a reconhecer. 

Neste quadro em que os esgo- 
tamento dos sistemas econômicos e 
políticos vigentes empurra as Socie- 
dades Civis para a barbárie, nada 
escapa à violência e ao temor como 
solução. A prevenção contra a 
AIDS, por exemplo, não foge a esse 
padrão. Encarada pelos setores mais 
conservadores como um "flagelo di- 
vino contra a promiscuidade se- 
xual", a AIDS tem sido usada para a 
afirmação de um falso moralismo 
decadente. Suas campanhas de pre- 
venção,materializadas em "outdo- 
ors" e clips de televisão insistem 
menos em esclarecer do que em es- 
palhar o medo. O seu princípio é o 
do "crime e castigo". É como se dis- 
sessen: "- Seja bem comportado 
e não morrerás disso!". Mais ilustra- 
tivo ainda é a última mensagem do 
anúncio mais recente: "- Eu tive tu- 
berculose, tive cura. Eu tive sífilis, 
tive cura. Eu tenho AIDS, não te- 
nho cura". A violência do discurso e 
o medo do mal são instrumentos de 
prevenção em que reinam a ig- 
norância e a miséria. 

Se a esperança continua mais 
presa na caixa de Pandora e a uto- 
pia nunca encontrou solos mais ári- 
dos, é preciso, entretanto, trabalhar 
e cultivar suas sementes. É preciso 
lutar contra a desorganização da 
Sociedade Civil, contra a "irrespon- 
sabilidade civil e anti-cidadã". É 
preciso resgatar e consolidar todo o 
trabalho e organização de relações 
solidárias, sejam de produção 
econômica, sejam as de educação, 
as de saúde pública, ecológicas etc. 
E neste sentido não podemos nos 
prender apenas às campanhas rei- 
vindicativas às instituições estatais, 
mas devemos também desenvolver 
iniciativas próprias com instituições 
próprias. Por mais difícil que seja, é 
preciso navegar..., navegar contra a 
maré, até com otimismo e desespero 
temerários. 

Elias Araújo: político da Aban (Albrás) 

 15 
CUÍRA 



EDUCAÇÃO POPULAR 

Cajamar: 
Pontos de um Balanço 

Instalado em 48 mil metros quadrados com 50 funcionários e a capaci- 
dade de alojar até 150 militantes de uma só vez, o Instituto Cajamar 
(INCA) não é apenas o maior centro de formação do país, mas ainda 
constitui-se na principal referência de novas gerações de entidades de 
formação que tentam se implantar entre nós. E importante conhecê-lo » 
acompanhar o seu desenvolvimento 

os últimos 
anos     se 
constitui 

no país uma rede 
entidades voltadas 
ao trabalho de for- 
mação e informação 
política. Esta rede 
inclui centros como 
a Escola 7 de outu- 
bro, a Escola Qui- 
lombo dos Palmares 
e a Unipop; inclui 
também iniciativas 
de perfil mais largo, 
como a revista Teo- 
ria e Debate, a' TV 
dos Trabalhadores 
o,u mesmo o 
recém-nascido Go- 
verno Paralelo; sem 
esquecer os sistemas 
nacionais de for- 
mação da CUT (em 
implantação) e do 
PT (em concepção). 

O Instituto Cajamar é de certa 
maneira o primogênito de boa parte 
das entidades que compõem esta 
rede. Infelizmente, apesar de várias 
tentativas individuais ou coletivas, 
ainda não existe um balanço de seus 
4 anos de atividade, certamente im- 
portante para compreender melhor 
as dificuldades por que passam vá- 
rios desses projetos de formação. 

Neste artigo, vou tentar for- 
necer algumas informações e suge- 
rir alguns pontos deste balanço, na 
expectativa de que a partir deles o 
leitor de Cuíra possa conhecer um 

Valter Pomar 
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pouco mais o Instituto. De saída, 
ressalto o caráter pessoal de boa 
parte das observações contidas nes- 
te texto, e acentuo a necessidade de 
completá-lo com uma análise 
específica da contribuição do Inca 
em cada um dos temas que serão 
citados. 

Um projeto ambicioso 

A primeira coisa que chama a 
atenção no Instituto é seu aspecto 
exterior: uma estrutura física 
relativamente avantajada, que inclui 

um hotel para ]30 pessoas, uma. 
cozinha industrial, área de lazer, 
instalações apropriadas para 
atividades formativas, uma equipe 
de 50 funcionários (a maior parte 
no trabalho de infra-estrutura). 
Tudo isto em uma sede própria com 
48 mil m2 , a menos de 50 
quilômetros da cidade de São Paulo. 

Essa estrutura - comum em 
outros países, mas novidade no 
Brasil, ao menos para uma entidade 
laica - é o sinal mais exterior de um 
projeto ambicioso. De saída, era 
uma  iniciativa   nacional,   em   três 
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sentidos: favorecer o intercâmbio 
entre as várias experiências de 
formação existentes no Brasil; 
executar atividades que 
abrangessem todo o país; conceber 
a formação como projeto a ser 
executado em escala nacional. 

Além de nacional, o Instituto 
foi concebido como uma iniciativa 
multi-setorial, traço que persiste até 
hoje, e que lhe permite realizar 
simultaneamente atividades para 
sindicalistas, militantes populares, 
estudantis, de "minorias", para 
militantes partidários 
(especialmente petistas) e para 
formadores/monitores. 

"O INCA em sua metodolo* 
gía busca uma espécie de 
síntese crítica de que se fez 
entre 70 e 80" 

Além de naciomal e 
multi-setorial, o projeto do Inca 
busca combinar formação e 
elaboração. Noutras palavras, o 
Inca quer ser não apenas uma 
escola de quadros, mas também (e 
principalmente) um centro de 
elaboração estratégica. E, 
importante dizer, uma escola/centro 
com vínculos políticos com o campo 
petista e cutista, mas sem vínculos 
orgânicos. 

Outra característica do 
projeto Inca é sua metodologia, que 
busca uma espécie de síntese crítica 
do que se fez em termos de 
formação política durante o final 
dos anos 70 e o início dos anos 80. 
O Inca incorporou principalmente a 
contribuição da educação popular, 
através da chamada metodologia 
dialética. 

O discurso metodológico do 
Instituto se concentrou em algumas 
idéias-força: a prática como ponto 
de partida e de chegada da 
formaçãp; os militantes como 
protagonistas do processo 
formativo;   a   formação  como  um 

processo permanente, que deve 
estar ligado a atividade 
político-organizativa; etc. 

Hoje, o Instituto ostenta um 
importante currículo: mais de duas 
dezenas de seminários; inúmeras 
publicações e vídeos; assessorias 
nacionais e internacionais; e a 
realização de 120 cursos, por onde 
passaram - entre janeiro de 1987 e 
outubro de 1990 - um total de 2971 
militantes, assim distribuídos: 39 
cursos para lideranças sindicais, com 
1145 participantes; 23 cursos para 
lideranças populares, com 445 
participantes; 37 cursos para 
lideranças político-partidárias, com 
912 participantes; e 21 cursos 
voltados a formação de formadores 
e monitores de educação política, 
com 459 participantes. 

Além disso, o Inca sediou to- 
do tipo de congressos, seminários, 
debates e cursos organizados por 
sindicatos, CUT, PT, Movimento 
Sem Terra, entidades religiosas e 
centros de pesquisa e formação. 

Qual o balanço? 

É difícil precisar a exata con- 
tribuição que o Instituto deu ao tra- 
balho de formação política no Bra- 
sil. Vou me limitar a dois pontos 
que me parecem os mais evidentes: 
a dimensão nacional e a preocu- 
pação metodológica. 

Certamente, o Inca colaborou 
como talvez nenhuma outra iniciati- 
va para dar caráter nacional ao tra- 
balho de formação, ao formar pes- 
soas de todos os estados e movi- 
mentos sociais; ao propor a for- 
mação como uma atividade sistemá- 
tica e planejada, inclusive em escala 
nacional; ao estimular a formação 
de formadores; ao colocar em deba- 
te a relação entre formação e orga- 
nização, com destaque para o binô- 
mio entidades de formação/entida- 
des do movimento. 

Naturalmente, o Inca não foi 
o único a trabalhar nesse sentido. 
Mas é evidente que.depois de sua 
criação, em 1986, a formação políti- 
ca   a   nível   nacional   ganhou   um 

enorme impulso, especialmente no 
caso do PT e da CUT. 

Por outro lado, o Inca é um 
grande laboratório experimental da 
chamada metodologia dialética, ho- 
je uma espécie de dialeto comum a 
9 em cada 1C formadores. Natural- 
mente, não foi o pioneiro, nem o 
mais rigoroso aplicador dos princí- 
pios daquela metodologia. Mas tem 
o mérito de manter como preocu- 
pação constante a necessidade de 
incorporar novas e velhas contri- 
buições surgidas da educação for- 
mal, da educação popular e da edu- 
cação política. 

"Com o fechamento das 
torneiras internacionais, co- 
loca-se para as nossas enti- 
dades mais um desafio: a 
auto-sustentação" 

Ironicamente, apesar de ter 
uma enorme experiência prática, o 
Inca produziu muito pouca teoria. 
No terreno metodológico, por 
exemplo, ainda não sistematizamos 
nossa própria abordagem da 
questão - no fundamental, realiza- 
mos uma adaptação do que já existia 
desenvolvido. 

Acredito que este é um traço 
comum a todos os centros de for- 
mação existentes no país. Por isto 
mesmo, urge realizar uma sistemati- 
zação da metodologia realmente 
utilizada em nossas atividades, colo- 
cando-a em confronto com a meto- 
dologia professada por nossas carti- 
lhas. . 

Além da dimensão nacional e 
da preocupação metodológica, o In- 
ca contribuiu - até mesmo com seus 
erros - para uma melhor percepção 
de outras facetas do trabalho forma- 
tivo. Destacaria três delas: o pro- 
blema dos recursos; o papel dos di- 
rigentes; e a organicidade dos cen- 
tros de formação. 
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A cor do dinheiro 

Como o Inca, a maioria dos 
projetos formativos existentes no 
país é dependente de recursos fi- 
nanceiros provenientes de entida- 
des internacionais de cooperação. 
Hoje, com as mudanças internacio- 
nais em curso, diminui cada vez 
mais o fluxo de recursos para proje- 
tos deste tipo, o que repõe a dis- 
cussão sobre como financiar o nosso 
principal investimento estratégico: 
os quadros. 

que disfarçava o pouco empenho 
dos "nativos" na sustentação finan- 
ceira de seus projetos estratégicos. 
Para não falar de seu papel desedu- 
cativo, tão evidente quando obser- 
vamos os vários e constrangedores 
exemplos de administração perdulá- 
ria daqueles recursos. 

Com o fechamento das tornei- 
ras internacionais, coloca-se para 
nossas entidades mais um desafio: a 
auto-sustentação dos projetos for- 
mativos. Algo mais difícil quando 
consideramos que os projetos edu- 

vidos não alcançarem uma maior 
politização; então, é fundamental 
que os principais protagonistas da 
luta e da organização estejam pre- 
sentes naquele que talvez seja um 
dos principais momentos de análise 
e reflexão: o processo formativo. 

Em segundo lugar, se acredi- 
tamos que a formação deve estar li- 
gada à organização, então é essen- 
cial que os dirigentes não apenas es- 
timulem, mas também que partici- 
pem diretamente do trabalho for- 
mativo. 

Vista parcial 
dos alojamentos 

A rigor, os recursos existem. 
Gastam-se pequenas fortunas nas 
campanhas eleitorais para sindica- 
tos, parlamentos ou executivos. O 
mesmo esforço poderia viabilizar 
nossos projetos formativos, para 
não falar de uma imprensa diária 
independente. 

" Passaram em nossos cur- 
sos mais do 2.971 militan- 
tes" 

A verdade é que o dinheiro 
vindo de fora - certamente impor- 
tante durante muito tempo - acabou 
se constituindo em uma anestesia. 

cacionais dificilmente são rentáveis, 
exigindo, ao contrário, uma certa 
dose de subsídio. 

Dirigentes ausentes 

Apesar dos discursos, a maio- 
ria dos dirigentes (seja de partidos, 
seja de sindicatos, seja de movimen- 
tos populares) dá muito pouca 
atenção ao trabalho formativo. 

Pessoalmente, acho que está 
aí um dos nossos maiores desafios 
no próximo período: integrar efeti- 
vamente o dirigente à formação. Is- 
so é necessário pelo menos por três 
razões. 

Em primeiro lugar, se concor- 
damos que o processo de luta e or- 
ganização é incompleto se os envol- 

Em terceiro lugar, se enxer- 
gamos o processo formativo como 
um dos espaços de elaboração e de 
discussão da estratégia de transfor- 
mação    da    sociedade    brasileira. 

"Apesar de enorme expe- 
riência prática, o INCA pro- 
duziu muito pouca teoria" 

então é essencial o envolvimento 
dos dirigentes, de todos os níveis e 
setores. 

É claro que isso supõe uma 
transformação em nosso centros de 
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formação. No caso do Inca, por 
exemplo, ainda somos principal- 
mente uma escola de quadros in- 
termediários. As tentativas feitas no 
sentido de construir um programa 
de formação para dirigentes ainda 
são muito tímidas, esvaziadas e cri- 
ticáveis metodologicamente. 

Certamente, a formação de di- 
rigentes (bem como a formação de 
formadores) é um dos terrenos on- 
de mais teremos de avançar no pró- 
ximo período. Sob pena de conti- 
nuarmos vendo o que é hoje uma 
verdadeira praga: a maioria de nos- 
sos dirigentes tendo que recorrer 
aos famigerados "assessores" para 
boa parte do trabalho intelectual. 

Nossos formadores 

Há 10 anos, os formadores 
eram quadros políticos que assu- 
miam o trabalho educativo em suas 
organizações, na maioria das vezes 

com pouca ou até nenhuma capaci- 
tação pedagógica. 

O enorme crescimento dos 
movimentos sociais nesta década, e 
a conseqüente demanda por for- 
mação política, levou à criação de 
programas de formação de monito- 
res e de formadores, dando assim 
início a um processo planejado de 
capacitação metodológica (e 
também política) dos quadros que 
vão se responsabilizar pelo trabalho 
educativo. 

O acúmulo do Inca nesse ter- 
reno é expresso, principamente pe- 
los 21 cursos de monitores e de 
formadores que realizamos de abril 
de 1987 até hoje. Certamente seria 
preciso mais que um artigo para tra- 
tar dos ensinamentos desta expe- 
riência e de nossas reflexões a res- 
peito. Assim, vou me limitar a indi- 
car três pontos que acreito podem 
ser úteis para o trabalho de outras 
entidades. 

Em primeiro lugar, é preciso 
ficar atento para não repetirmos em 
nossos cursos a orientação do padre 
a seus fiéis: façam o que eu digo, 
mas não façam o que eu faço. Afi- 
nal, muitas vezes somos os primei- 
ros a improvisar, a falar de coisas 
que entendemos pouco, a preparar 
na noite anterior a aula da manhã 
seguinte, a repetir à exaustão técni- 
cas já batidas, a trabalhar com tur- 
mas que pouco conhecemos. 

Em segundo lugar, é preciso 
insistir na idéia de que o formador 
se forma (principalmente) forman- 
do. Entre outras coisas, isso aponta 
no sentido de que nossos cursos de- 
vem saber combinar o tratamento 
teórico dos temas metodológicos e 
pedagógicos com muitos exercícios 
práticos. 

Por fim, um formador tem o 
dever de estudar e escrever regu- 
larmente. Até porque ele também é 
responsável pelo trabalho teórico e 
de elaboração estratégica. Estas ati- 
vidades podem ser combinadas com 
a preparação e realização de aulas 
(para ficar nesse exemplo). É claro 
que isso supõe disciplina e priorida- 
des bem definidas. Mas é essencial, 
se quisermos evitar cm nossas enti- 
dades o pacto de'mediocridade que 
se estabeleceu em tantas escolas 
desse país. 

Tudo isso supõe que o forma- 
dor entenda que ele também é um 
dirigente político, e não apenas um 
"professor". Mas este assunto fica 
pra outro artigo. 

Autor: Valter Pomar - Coordenador do Programa de Formação 
Política Geral do Instituto Cajamar. 
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CONJUNTURA 

Governo Faz Aniversário: 
Açudam, 

ainda faltam 4 anos 
João Cláudio Arroyo 

Diante das primeiras difi- 
culdades de emplacar o 
Plano Collor II o governo 

logo revela o seu desespero diante 
de mais uma tentativa sem sucesso 
para estabilizar a economia do país. 
Aliás, tudo o que o planalto tem fei- 
to nesse sentido possui efeito abso- 
lutamente inverso. A cada grito pela 
estabilização, a economia vira um 
pandemônio. 

O desespero do governo Col- 
lor, já agonizante mal findo o seu 
primeiro ano de mandato, fica bem 
caracterizado na ameaça de Romeu 
Tuma aos empresários: "Se não co- 
operarem, vamos aprofundar a fis- 
calização". Na pressa por conseguir 
efeitos positivos, ainda que na base 
da intimidação, esse dedicado fun- 
cionário do governo se esqueceu de 
medir as palavras, acabando por nos 
relembrar que mais grave do que a 
crise econômica é a crise moral que 
o governo impõe ao país. Explico. 
Ora,   Tuma   usa   como    ameaça 

Precisou de apenas um ano de Governo para que Collor obrigasse a Má- 
rio Amato, presidente da poderosa FIESP, fazer a mais amarga autocrí- 
tica de sua vida. Amato teve que procurar entendimento, justamente com 
aquele que provocaria uma debandada de mais de 600 mil empresários 
brasileiros, Luís Inácio Lula da Silva - de acordo com a previsão do pró- 
prio presidente da FIESP. Mas Collor não ficou por aí, juntou Amato 
com Erundina, Medeiros com Meneguelli, provando que tudo está erra- 
do e só o seu Governo que acerta. O que ele não supõe, é que foi eleito pa- 
ra   governar o Brasil. 

excepcional o que deveria ser uma 
rotina das obrigações da  Receita 
Federal:  a   apuração   rigorosa  de 
qualquer iniciativa de lesar o fisco. 
Na verdade, o de- 
legado       ameaça        MHMM^H 
romper   um   dos 
acordos  camufla- 
dos  que  existem 
entre os palacia- 
nos e os grandes 
empiesários,   tra- 
ma da qual os tra-        ^^^^^^™ 
balhadores são as       ^^^^^^^ 
principais vítimas. 

Mas o desespero não fica 
apenas no segundo escalão de 
Brasília. Foi o todo-poderoso presi 

dente da República quem deixou 
escapar por primeiro os sintomas da 
agonia em que vive o planalto, logo 
após o anúncio do pacote, em ca 

deia  nacional de 

"No dia-a-dia do Governo, 
os setores da sociedade 
que mais pesam são os or- 
ganizados." 

rádio e televisão. 
Collor encheu os 
pulmões, apertou 
as sobrancelhas 
em súplica, for- 
çou um brilho la- 
crimejante       no 

^^^^^^_ canto do olho es- 
querdo e entoou 
novamente        o 

"Não me deixem só, minha gente". 
Naquele   momento,   pusessem-lhe 
um bigode e um   jaquetão,   e   es 
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taríamos diante de Sarney em mais 
um de seus clamores aos "brasilei- 
ros, e brasileiras". 

Collor busca de qualquer ma- 
neira a credibilidade popular que 
lhe foge pelos dedos a cada edição 
de uma nova Medida Provisória - e, 
desta vez, nem os números das pes- 
quisas ajudam. Segundo o DataFo- 
Iha, em fevereiro, 52% dos morado- 
res do eixo Rio-São Paulo são con- 
tra o Plano Collor II. Já o Gallup 
registrou um descrédito, no mesmo 
período, de 56%, quando em mar- 
ço/90 eram apenas 27%. Enquanto 
isso, o Ibope silencia esperando por 
números melhores. 

O governo demonstra não 
concordar com duas idéias sobre 
como governar um país como o Bra- 
sil. A primeira é a de que "credibili- 
dade" não se impõe nem se implora, 
apenas se conquista - e a democra- 
cia é o melhor caminho. A segunda 
é a de que, se o apelo "carismático" 
aos setores organizados da popu- 
lação foi útil durante a campanha 
eleitoral para se chegar ao governo, 
a mesma utilidade estes setores não 
oferecem, quando se trata de go- 
vernar. No dia-a-dia das ações do 
governo, os setores da sociedade 
que mais pesam, contra ou a favor, 
são os setores organizados, tanto os 
que representam o trabalho quanto 
os que representam o capital. Collor 
conseguiu, até, se distanciar dos 
empresários, sua principal base de 
apoio durante a campanha. 

Com sua postura imperial, sua 
incompetência administrativa e seu 
processo de "sarneyização", o go- 
verno brasileiro vem cumprindo 
com o avesso do que prometeu em 
campanha. Com a palavra, os des- 
camisados. Segundo o DIEESE, o 
país conta com mais de 3 milhões de 
desempregados, e, dos que traba- 
lham, 16 milhões recebem até um 
salário mínimo. Estes, por sua vez, 
possuem hoje apenas a metade 
(57%) do poder de compra que ti- 
nham em março de 1990. No cam- 
po, segundo o Movimento dos 
Sem-Terra, nenhuma das 8.300 
famílias que seriam assentadas men- 

salmente, de acordo com a promes- 
sa de Collor, conseguiu até agora 
pisar o chão que lhe dará casa e co- 
mida definitivamente. Deste jeito, 
parece que Collor se inspirou no 
seu colega Justo Veríssimo, tentan- 
do acabar com a pobreza a partir da 
eliminação física dos descamisados. 
E é o próprio Banco Mundial que 

registra o crescimento da concen- 
tração de renda promovida pelo go- 
verno Collor até agora. Os 10% 
mais ricos da população, que em 
março de 90 detinham 46% da ren- 
da nacional, passaram a deter em 
fevereiro de 91 mais de 51% da 
mesma. 
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Tudo   isso   poderia   ser   um 
pouco menos ruim se a sociedade e 
suas instituições representativas vi- 
brassem mais contra os desmandos e 
deslumbramentos federais. O Con- 
gresso Nacional, onde estão os de- 
putados e senadores da República, 
é o caso mais esclarecedor da falta 
de mobilização, após cerca de 30 
anos sem identidade própria, sub- 
metido às vontades do Executivo. 
Em 88, com a promulgação da nova 
Constituição, o Congresso consegue 
no papel firmar uma personalidade 
própria. No entanto, o nosso Legis- 
lativo está habituado a negociar a 
sua soberania enquanto poder in- 
dependente mediante a troca de fa- 
vores do Executivo, além de muito 
sensível ao movimento dos generais. 
Assim, legitima democraticamente a 
instalação da Ditadura das Medidas 
Provisórias, que muito pouco se di- 
ferenciam   dos   decretos-leis   dos 
tempos em que as coisas eram mais 
claras e os presidentes vestiam far- 
das. 

Contudo, o governo Collor 
tem trocado muito menos figurinhas 
com o Congresso do que este gosta- 

ria. Collor vem, a partir de janeiro, 
tentando apoios e acordos junto às 
principais forças políticas de cada 
Estado, que são os novos governa- 
dores eleitos. Através dos governa- 
dores, Collor tentará viabilizar os 
seus projetos de curto prazo em 
troca da garantia dos repasses dos 
convênios que os Estados possuem 
com o Governo Federal e, de que- 
bra, controlar o Congresso, já que 
pela tradição autoritária da política 
brasileira o principal líder de cada 
bancada por Estado é quase sempre 
o respectivo governador. Assim, go- 
verno Collor tentará aliviar a agonia 
por que vem passando. Portanto, o 
embate com o Governo Collor ga- 
nha mais uma mediação: os gover- 
nadores que o apoiarem. 

"A credibilidade não se 
impõe nem se implora, ape- 
nas se conquista - e a de- 
mocracia é o melhor cami- 
nho." 

Todo esse quadro demonstra 
que o governo Collor traiu o princi- 
pal símbolo que utiliza, a moderni- 
zação, tornando ralo o discurso da 
integração do Brasil ao Io mundo. E 
se já bastasse o que o governo faz 
por aqui, é preciso ter consciência 
de que o Io mundo também vem vi- 
vendo dificuldades e que cada vez 
fica  mais  difícil  contar  com  seu 

apoio. Segundo a revista francesa 
"Problemas Econômicos" n0 2139, a 
Alemanha reduziu a sua cooperação 
com o 3o mundo, de 0,43% em 86, 
para 0,39% de seu produto interno 
em 1988. Já a Holanda, de 1,01% 
para 0,98% no mesmo período. Isto 
significa que já havia uma queda no 
financiamento ao desenvolvimento 
dos países pobres antes do processo 
do leste europeu e da Guerra do 
Golfo. Com estes novos dados da 
conjuntura internacional, os recur- 
sos ficarão mais escassos ainda, o 
que agrava a estabilização econômi- 
ca mundial. A pobreza do 3o mundo 
atinge todo o planeta. "A prosperi- 
dade do Norte não está protegida, 
uma vez que a interdependência se 
generaliza. Os problemas do meio 
ambiente e a pressão migratória 
estão aí para lembrar esses fatos. 
Deve-se colocar uma questão: que 
dose de pobreza uma democracia 
pode suportar, que grau de subde- 
senvolvimento a segurança mundial 
pode aceitar?", questiona Pierre 
Schoni, Ministro das Relações Exte- 
riores da Suécia. 

De acordo com o Instituto de 
Altos Estudos da América Latina, 
de Paris, nossas sempre recentes 
democracias e frágeis economias 
têm sofrido com o dreno da Dívida 
Externa. Somente entre 1982 e 
1989, a América Latina transferiu 
aos seus credores aproximadamente 
203 bilhões de dólares, e ainda as- 
sim a dívida atingiu em 1990 a cifra 
de 430 bilhões de dólares. 

Esta é plataforma de onde 
lançam as verdadeiras bombas so- 
ciais que estouram no 3o mundo. No 
Brasil, a tragédia pode ser percebida 
com clareza na perspectiva de nos- 
sas crianças. Segundo o relatório 
"Situação Mundial da Infância - 
1991", da UNICEF (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância), 
morrem 1000 crianças por dia antes 
de completar um ano de vida. Estão 
matando o nosso futuro. 

João Cláudio Arroyo, educador popular, Coord. do Programa 
da editoração e comunicação da Unipop 
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MOVIMENTOS SOCIAIS 

Bloco Afro Axé Dudu: 
Polêmica Negritude, 

B elém parece não ser uma 
capital muito carnavales- 
ca. O carnaval paraense 

nem sempre consegue empolgar a 
todos. Há até quem diga que o nos- 
so carnaval acontece em outubro, 
época do Círio de Nazaré. 

Polêmicas à parte, o fato é 
que no carnaval o CEDENPA - 
Centro de Estudos e Defesa do Ne- 
gro do Pará coloca nas ruas de 
Belém um importante instrumento 
de luta chamado BLOCO AFRO 
AXÉ DUDU. 

O AXÉ DUDU foi criado pe- 
lo CEDENPA em 1987. O nome 
significa "força negra", em língua 
iorubá. No primeiro ano, o AXÉ 
DUDU levou as cores do movimen- 
to negro: vermelho, amarelo, preto 
e verde. O principal objetivo do 
bloco é ser um instrumento de luta 
contra a discriminação racial que so- 
fre o negro, procurando reforçar a 
negritude. 

De 87 pra cá, o AXÉ DUDU 
leva a mensagem de mais igualdade 
para o negro. Em 88, ano do cen- 
tenário da falsa abolição, o bloco se 
vestiu de branco, significando luto, 
para mostrar que o negro ainda não 
foi liberto. Em 89, o AXÉ DUDU 
prestou homenagem a Olorum - 
deus da criação - com as cores azul, 
amarelo, verde e vermelho. 1990 foi 
a vez de saudar lemanjá - a deusa 
das águas salgadas: fez um apelo pe- 
la preservação 3a natureza e saudou 
o CEDENPA pelos seus 10 anos de 
fundação. Agora, em 91, o AXÉ 
DUDU vem com toda a força ne- 
gra, trazendo o tema "Obá - Mulher 
Viril e Valorosa", bem como um 
protesto contra a guerra no mundo. 
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Nesses cinco anos de existên- 
cia, o bloco tem causado muita 
polêmica. Há muita gente que en- 
tende a proposta e acha importante 
que o AXÉ DUDU continue sendo 
um bloco que prioriza o negro. Até 

"O   embranquecimento   que 
o negro sofre faz com que 

»» ele rejeite outros negros 

porque ficou difícil entender um 
bloco afro, que quer reforçar a ne- 
gritude, contar com pequeno núme- 
ro de negros. Mas, por outro lado, 
há quem discorde da maneira como 
a proposta é colocada. 

Para o CEDENPA, o AXE 
DUDU é um dos mais importantes 
instrumentos de luta, tendo o poder 
de atrair muitos negros. Só o fato de 
muitos negros estarem juntos - coisa 
muito difícil de acontecer, visto que 
o embranquecimento que o negro 
sofre faz com que ele rejeite outros 
negros - já é um ponto positivo. Se- 
gundo Magnólia Silva Araújo, 
doméstica, é muito importante a 
proposta do AXÉ DUDU, pois ele 
procura lutar contra o racismo e 
também porque são muitos negros 
juntos, o que chama a atenção. Cé- 
zar Oliveira é outro negro que vê no 
bloco um instrumento de luta. "A- 
cho super importante, porque ele é 
uma forma de conscientização do 
negro. Faz com que o negro passe a 



se descobrir, a se valorizar. Se ache 
bonito, porque o negro no Brasil é 
educado a se rejeitar'". 

Natalina Oliveira da Costa, es- 
tudante secundarista, acha impor- 
tante e concorda com a proposta do 
bloco, pois segundo ela ainda há 
muito racismo no Brasil. A crítica 
que ela faz em relação ao bloco é 
que ele não é aberto a pessoas 
não-negras. Isaura Albuquerque, 
recepcionista, acha que o bloco é 
muito bonito e que deveria ser aber- 
to a todos. 

Pelo fato de o AXÉ DUDU 
sair com grande número de negros, 
o CEDENPA é visto como uma en- 
tidade que discrimina. Mas na ver- 
dade o AXÉ DUDU é aberto a to- 

"Os negros não se gostam e 
o Axé Dudu quer mudar es- 
se comportamento" 

dos. O não-negro participa como 
apoio, como alguém que entende a 
força, a guerra e a importância de 
um bloco afro e também entende 
que é o negro quem deve conduzir 
sua luta. 

prioriza a negritude é o bloco. E, 
por isso, é o ponto polêmico, ne- 
vrálgico. Há muitas pessoas que só 
querem participar do CEDÉNPA 
na época do carnaval, afinal o AXÉ 
DUDU tem um som irresistível: é 
um afoxé em ritmo de ijexá. Mas 
depois que passa o carnaval, são 
poucas as pessoas que permanecem 
para ajudar. Será que no Brasil tudo 
acaba em samba? Tudo vira cinzas? 
Compromisso com a causa, que é 
bom, nada? 

Todos sabemos que no Brasil 
os negros não se gostam, e o AXÉ 
DUDU quer justamente mudar ou 
ajudar na mudança desse compor- 
tamento. É sem dúvida uma tarefa 
muito difícil, afinal são vários sécu- 
los de lavagem cerebral em que os 
negros são ensinados a rejeitar suas 
origens, sua cultura. Por isso, o 
AXÉ DUDU é um momento mági- 
co de resgatar a negritude perdida. 
É emocionante ver os negros se 
transarem, enfeitarem os cabelos 
com contas, conchas do mar, búzios, 
trancas. Cada detalhe é feito com 
muito cuidado, com muito zelo. As 

PObâ - uma orixá feminina que expressa a força da mulher negra. 
Tema do AXÉ DUDU ■ 91. 

Contam as lendas que Òbá foi a primeira esposa de Xangô, deus da justiça. A outra mulher 
de Xangô era Oxum, rainha da beleza e das águas doces. Oxum era a preferida de Xangô. Obá 
ficou enciumada e procurou descobrir qual o atrativo da deusa das águas doces. Oxum lhe 
disse que todos os dias preparava para Xangô um caldo com suas orelhas cortadas. Obá foi 
para casa toda contente, pois areditava que tinha descoberto uma maneira de prender Xangô. 
Obá cortou suas orellias. Xangô não gostou do gesto e abandonou Obá. 

Quando Obá baixa nos terreiros, ela dança escondendo as orelhas. Sua dança lembra umOj 
mulher muito sofrida. Uma mulher forte, lutadora, mas mal compreendida. Obá representa ò 
sofrimento e a busca de dignidade de todas as mulheres negras. 

OBA 
Sincreíismo Religioso: Joana D'are 
Dia: Quarta-feira 
Cores: Vermellw, Branco e Amarelo 
Contas: Vermelha e Branca  

O CEDENPA, além do bloco, 
tem outras atividades, como capoei- 
ra, danças afro, quadrilha junina 
denominada "Noite e Dia" e com- 
posta por negros e não-negros, pe- 
ças teatrais, danças regionais como 
lundu e siriá. A participação é aber- 
ta a todos. A única atividade que 

roupas amarradas, os bubus, as can- 
gas, as bombachas. Tudo é motivo 
para se ornamentar, se enfeitar. 

É evidente que o objetivo do 
bloco é um objetivo político. Extra- 
pola o pura e simplesmente se en- 
feitar, se transar, até porque o fato 
de alguém usar trancas e roupas co- 

loridas não significa necessariamen- 
te que esta pessoa seja consciente. 
Mas não dá para negar que é impor- 
tante, também, usarem esses trajes. 
É um começo, até porque de algu- 
ma forma dá uma peculiaridade pa- 
ra quem usa, mostra pelos menos 
que o negro rejeita alisar o cabelo e 
usar cores calmas como o bege, 
branco, azul claro. E, sem sombra 
de dúvida, o AXÉ DUDU tem con- 
tribuído para que alguns negros co- 
loquem toda a beleza de sua negri- 
tude para fora. 

Todos os anos o bloco sai de 
um terreiro de umbanda. Foi uma 
forma encontrada pelo CEDENPA 
para valorizar a religião afro-brasi- 
leira, além de dar o AXÉ ao bloco e 
aos militantes. O AXÉ DUDU sai 
nos quatro dias de carnaval. Este 
ano, ele saiu no sábado gordo, do 
terreiro da Mãe Raimundinha - 
Cremação. Num domingo, saiu da 
praça da Terra Firme. Segunda-fei- 
ra, abriu o desfile na Doca de Souza 
Franco e na terça se concentrou no 
bairro da Pedreira, indo até a sede 
do CEDENPA. 

Mesmo com muitas dificulda- 
des financeiras, o bloco conseguiu 
botar os participantes na rua. Vesti- 
dos de vermelho, amarelo e verde, 
cores de Obá, os participantes fize- 
ram um carnaval em que o lúdico 
também é uma forma de protestar. 
Aliás, protesto não faltou este ano 
no AXÉ DUDU: durante a apre- 
sentação na Doca de Souza Franco, 
ele fez um ato pela morte de Expe- 
dito. O líder morto esteve no CE- 
DENPA ano passado. Compôs vá- 
rios poemas para a entidade. É ab- 
surdo que mortes continuem a 
acontecer, sem que o governo faça 
nada. O AXÉ DUDU dançou em 
homenagem a Expedito, pois a mor- 
te dele é um sinal de que as idéias 
socialistas não morrem. 

O AXÉ DUDU não é apenas 
um bloco. É principalmente um ins- 
trumento de conscientização, de va- 
lorização do segmento negro. Ele 
quer continuar sendo "a força negra 
do carnaval paraense". 

Autora: Elza Rodrigues, Jornalista e militante do CEDENPA 
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MOVIMENTOS SOCIAIS 

A Justiça do Trabalho 
e os Conflitos Coletivos 

Hermes Tupinambá 

É possível pensar em democracia plena com o atual nível de intervenção do estado na 
relação capital X trabalho? 
O tutelamento estatal inibe a organização da sociedade civil e reforça a ordem vigente. 

Entre os diversos sistemas 
utilizados pelos Estados de 
modo geral, observamos 

que uns países adotam como meio de 
solução dos conflitos coletivos a nego- 
ciação direta e somente recorrem ao 
Judiciário para dirimir questões oriun- 
das da interpretação ou aplicação dos 
convênios coletivos; outros países, 
além da negociação direta, adotam co- 
mo solução alternativa a interme- 
diação, a conciliação ou a arbitragem; 
e, finalmente, um terceiro grupo, além 
da negociação coletiva direta ou inter- 
mediada, adota a solução jurisdicional. 

Os doutrinadores trabalhistas, os 
economistas e os sociólogos, dentre ou- 
tros estudiosos de vários lugares do 
mundo, sempre procuraram desvendar 
os motivos que levaram os Estados a 
escolherem diferentes métodos de so- 
lução dos conflitos coletivos, os resul- 
tados econômicos e sociais alcançados 
pela utilização desses métodos e, prin- 
cipalmente, a repercussão no movi- 
mento sindical. 

Pesquisando os temas acima ci- 
tados, vários doutrinadores acreditam 
que a solução jurisdicional dos confli- 
tos coletivos sempre foi um dos pontos 
de estrangulamento do Direito Sindi- 
cal, mesmo quando esse método de so- 
lução concorre com a negociação direta 
ou intermediada. O método usado pelo 
Brasil é citado como modelo de so- 
lução jurisdicional, porque em nosso 
país a coexistência da intervenção judi- 
cial com a negociação direta carateri- 
za-se como alternativa livremente asse- 
gurada pelo regime jurídico, em virtude 
da inexistência de sanção para quem 
não comparece ou se recusa a compa- 
recer às reuniões de negociações entre 
partes envolvidas diretamente nos con- 
flitos coletivos. 

A solução jurisdicional é consi- 
derada como ponto de estrangulamen- 
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"No Brasil ocorre um fato 
extraordinário, que é a de- 
fesa da solução jurisdicional 
por muitos dirigentes sindi- 
cais. Acredita-se que esta 
posição se deve ao despre- 
paro, receio ou a inércia." 

to porque os estudiosos entendem que 
ela, como instrumento de intervencio- 
nismo estatal, inibe, quando não re- 
prime mesmo, a expansão e o amadu- 
recimento do movimento associativo 
sindical, tão útil e essencial à auto-de- 
fesa dos grupos sociais e, por extensão, 
da sociedade em geral. 

Apesar dessa crítica e de outras 
levantadas contra a solução jurisdicio- 
nal, existem ainda várias vozes que a 
defendem, como também existem inú- 
meras opiniões a favor e contra a 
adoção da negociação direta. 

Além da divergência de opiniões 
doutrinárias, que ocorre em particular 
no Brasil, em nosso país, pelo menos, 
acontece também um fato extraordiná- 
rio, que é a defesa da solução jurisdi- 
cional por muitos dirigentes de sindica- 
tos de classe. Acredita-se que essa po- 
sição, declarada de modo expresso ou 
simplesmente tácito, decorra do des- 
preparo^ do receio, do comprometi- 

mento (político ou social) ou mesmo 
da inércia desses dirigentes sindicais 
em enfrentar os intocáveis problemas 
que envolvem uma negociação coletiva, 
destacando-se dentre cies a greve, que 
é poderosa arma de pressão, mas de 
difícil e trabalhosa articulação, organi- 
zação e condução. 

Ao lado das questões acima le- 
vantadas ou indicadas, verificamos que 
no Brasil vem aumentando o número 
de dissídios coletivos, tanto os formali- 
zados como os informais - greves etc. 

Alguns autores, como Pedro 
Castro, in Greve, Fatos e Significados, 
Ed. Ática, 1986, referem que nas épo- 
cas de repressão político-social decres- 
ceu o número de conflitos informais, e 
nas épocas de distensão esses conflitos 
cresceram. Acreditamos que seria inte- 
ressante a análise da possível relação 
entre o desenvolvimento dos conflitos 
formais e informais e a situação políti- 
ca e econômica. 

Verificamos também que o au- 
mento do número de dissídios é maior 
que o da população trabalhadora, o 
que é indício de que a luta pelo produ- 
to (repartição de renda) se intensifica e 
sugere uma reconcentração de riqueza. 
O indício se reforça à luz do crescimen- 
to dos dissídios individuais formaliza- 
dos. 

Em vista disso, o problema que 
se põe é: a solução jurisdicional dos 
conflitos coletivos (poder normativo), 
enquanto alternativa à negação coleti- 
va, tem contribuído para melhorar a 
distribuição de renda ou para deter os 
progressos nessa direção? 

E como desdobramento dessa 
questão proporíamos a seguinte: quais 
os aspectos positivos e negativos da so- 
lução jurisdicional dos conflitos coleti- 
vos? 



Particularizando a questão em 
termos de nosso país, e procurando 
abreviar a história da implantação de 
solução jurisdicional, devemos lembrar 
que a criação da Justiça do Trabalho no 
Brasil teve os mesmos fundamentos e 
propósitos que os órgãos jurisdicionais 
especializados instituídos anteriormen- 
te em outros Estados, em especial os de 
regime autoritário. 

"O Governo populista de 
Getúlío Vargas criou a Justi- 
ça do Trabalho com o nítido 
intuito de amortecer os 
avanços e conquistas da 
classe trabalhadora, criou 
um sistema intervencionis- 
ta." 

Com efeito, o governo populista 
de Getúlio Vargas, com o nítido intuito 
de amortecer os avanços e conquistas 
da classe trabalhadora, criou um siste- 
ma intervencionista que, em síntese, 
pode ser descrito assim: a) um rígido 
sistema sindical, copiado do corporati- 
vismo italiano, estabelecendo a unida- 
de sindical, base territorial delimitada, 
verticalidade de entidades sindicais e 
correspondência entre sindicatos das 
categorias profissionais e econômicas 
do mesmo setor de atividades; b) a ins- 
tituição dos sindicatos como entidades 
de direito público, com funcionamento 
dependente do reconhecimento do Es- 
tado, através do recém-criado Ministé- 
rio do Trabalho, ficando os sindicatos 
também sujeitos à intervenção do M. 
do Trabalho; c) a promulgação de um 
número de leis e decretos trabalhistas, 
a partir de 1930, antecipando-se o go- 
verno federal às reivindicações operá- 
rias e esvaziando o movimento sindical, 
motivo pelo qual a copiosa legislação 
foi recebida com indiferença pelos 
operários; d) o Poder Excutivo, através 
do M. do Trabalho, passou a consti- 
tuir-se no órgão receptor das reivindi- 
cações gerais da classe obreira e, 
através da Justiça do Trabalho, então 

TRT e seu anexo: uma estrutura cada vez maior 

"4 Justiça do Trabalho res- 
sente-se de um melhor co- 
nhecimento de Economia e 
Sociologia por parte de seu 
Juizes." 

vinculada ao Executivo, das reivindi- 
cações setoriais; e; a solução dos con- 
flitos trabalhistas individuais através da 
Justiça do Trabalho; f) fiscalização do 
cumprimento das leis trabalhistas, tais 
como horário, salário etc, através do 
Ministério do Trabalho. 

Uma vez neutralizados ambos os 
pólos da relação trabalhista, sufocados 
os conflitos, proibidas ou reprimidas as 
greves e outras manifestações públicas, 
o Estado Brasileiro tornou-se o senhor 
absoluto da situação social, açambar- 
cando ao mesmo tempo as funções de 
interlocutor da classe operária, fiscali- 
zador das relações trabalhistas e julga- 
dor dos conflitos individuais e coleti- 
vos. 
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Acontece que, com o passar do 
tempo, essa rígida estrutura interven- 
cionista, que se manteve praticamente 
intacta até o advçnto da Constituição 
Federal de 1988, tem servido tão so- 
mente para impedir maiores avanços 
da maioria da classe trabalhadora, em 
busca de melhores condições salariais, 
a partir de uma mais justa retribuição e 
participação nos lucros de categorias 
melhor organizadas e politizadas, con- 
seguiu obeter, através de greves e ne- 
gociações bem conduzidas, sigficativas 
melhorias através dessas décadas de 
conturbaços político-militares, inter- 
caladas por breves períodos de estabili- 
dade democrática. 

O tão decantado poder normati- 
vo da Justiça do Trabalho, na verdade, 
tem poder muito restrito e é utilizado 
timidamente pelos juizes especializa- 
dos. Isto porque, de modo geral, as se- 
tenças normativas limitam-se a repetir 
cláusulas aprovadas em conveções e 
dissídios coletivos anteriores. 

Os Tribunais Trabalhistas so- 
mente estabelecem "cláusulas novas" 
quando existe previsão legal. E, nessa 
hipótese, a sentença normativa concede 
alguma melhoria em relação ao que 
consta na lei, como, por exemplo, esta- 
belecendo a elevação do percentual do 
adicional de hora-extra ou do adicional 
noturno. 

Mas, examinando-se bem o as- 
sunto, podemos constatar que a rigor 
não se trata de cláusula nova, mas, sim, 
de uma pequena alteração de cláusula 
já existente. 

E ainda que algum Tribunal pre- 
tenda adotar uma postura mais pro- 
gressista, estabelecendo realmente 
"cláusulas novas" nas sentenças norma- 
tivas, proporcionando condições mais 
dignas para os trabalhadores, tal esfor- 
ço renovador tem pouquíssimas chan- 
ces de prosperar, pois o Tribunal Supe- 
rior do Trabalho, fiel à sua posição de 
vigilante da unificação da jurisprudên- 
cia trabalhista, provalvemente revogará 
essas cláusulas em atendimento a Re- 
curso Ordinário, que certamente será 
interposto pela classe patronal. 

E se alguma "cláusula nova" 
conseguir a confirmação do TST ainda 
corre o sério risco de ser revogada pelo 
guardião da Constituição, que é o STF, 
pois este órgão de cúpula do judiciário 
brasileiro, exatamente por constituir-se 
de ministros nomeados pelo Presidente 
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da República, vota, em geral, em con- 
sonância com as diretrizes político-ad- 
ministrativas do Governo. 

Além dessa limitação inibidora 
do Poder Normativo, ressente-se a Jus- 
tiça do Trabalho de um melhor conhe- 
cimento de Economia e Sociologia por 
parte de seus juizes, deficiência de for- 
mação que vem desde os bancos uni- 
versitários. 

Com efeito, diz o Min. Orlando 
Costa, in Negociação e Convenção Co- 
letiva de Trabalho, publicado na Revis- 
ta do TRT da 8o Região, de 
jul/dez/1990, que: "A nossa formação 
universitária, outrossim, ainda padece 
muito da carência de colaboração in- 
terdisciplinar, motivo pelo qual as as- 
sessorias sindicais e a magistratura tra- 
balhista conhecem apenas Direito mas 

ignoram a Economia e a Socionlogia, 
indispensáveis ao trato das relações co- 
letivas de trabalho". 

Em suma, creio que a solução ju- 
risdicional em geral não é a mais apro- 
priada para os conflitos trabalhistas, e, 
no caso do Brasil, ela ressente-se ainda 
da carência de colaboração interdisci- 
plinar dos juizes trabalhistas e da es- 
treiteza do poder normativo. 

Acrescente-se que, ao lado des- 
ses problemas da área judicial, temos 
outros mais graves ainda nas áreas so- 
cial e econômica, quais sejam: a) uma 
abundância de mão-de-obra desqualifi- 
cada; b) um contingente enorme de 
analfabetos, subnutridos e desempre- 
gados; c) ilhas de sindicalismo forte 
cercadas por um imenso oceano de sin- 
dicalismo raquítico; d) uma postura ar- 
caica do empresariado, tanto em re- 
lação à política de empregos e salários, 
como em relação à tecnologia e inves- 
timentos para a própria reprodução de 
insumos e à preservação do meio am- 
biente, necessário para a cultura de 
subsistência; e) um grande atraso tec- 
nológico; f) uma política fiscal asfixian- 
te, que consome de 60 a 70% do valor 
final do produto; g) um alheamento 
administrativo às questões relativas a 
saúde, educação, alimentação, sanea- 
mento, transporte, habitação, desem- 
prego, salário etc. 

É fácil de perceber que a so- 
matória dos percalços de ordem sócio- 
econômica é mais grave e prejudicial 
que os da instituição judicial, o que 
significa que caso os óbices da esfera 
judiciária trabalhista sejam corrigidos, 
teremos sem dúvida uma melhoria de 
qualidade na solução dos conflitos co- 
letivos, mas ainda assim estaremos lon- 
ge do ponto ideal enquanto não forem 
minorados os outros problemas. E no 
momento em que essas dificuldades fo- 
rem ultrapassadas acredito que a socie- 
dade como um todo, e em especial a 
classe obreira e a patronal, prefirirá a 
solução negociada, até porque um dos 
caminhos para a superação dos pro- 
blemas relatados passa pelo entendi- 
mento direto, entre as classes e even- 
tuais interessados. 

Hermes Tupínambá , juiz do Tribunal Regional do Trabalho 



PRAçA 
Tudo o que as melhores bancas oferecem e muito mais. Livros, 

revistas e jornais alternativos, lá você encontra com toda certeza. 

Av. Presidente Vargas c/ Carlos Gomes 
(Em frente ao Bar do Parque) 

<P LIVRARIA EDIÇÕES PAULINAS 

Livros, discos, cassetes, audiovisuais, 
Fitas de Vídeo, cartões, papel de carta, 
cartazes e mensagens em geral 

^^mim: Rua Ó de Almeida. nB 545 - Fone: (091) 241-3607 
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25 anos fazendo cabeças 
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José Maria Quadros Alencar. OAB Pa J-394 
Trav. Io de Março, 96/106. Tel.:(091)224-4626. 

CEP 66020. Belém-Pará-Brasil. 

PRODUÇÕES GRÁFICAS LTOA 

Qualquer tipo de impresso 
to Bodo do Triunkx 209 - PadiBia 
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TEOLOGIA E POLÍTICA 

As Principais igrejas 
no Brasil 

Francisco Cetrulo Neto 

Pelo menos 20 milhões de brasileiros adultos vivem no mundo mágico de Igrejas cuja 
doutrina apresentam a inflação e greves como coisas do Demo. Como influenciar este 
contingente capaz de decidir grandes disputas nacionais? 

Os militantes do movimento 
popular, sindical, camponês 
ou até mesmo agentes de 

pastoral e pessoas ligadas a entidades 
eclesiásticas, têm muitas vezes dificul- 
dades de entender as diferenças exis- 
tentes entre as várias igrejas. 

Entretanto, quem de nós, nunca 
se defrontou com uma família ou pes- 
soa que não entende nossa linguagem: 
inflação, partido político, greve, repo- 
sição salarial, sindicato, são "coisas do 
mundo", com as quais " não devo me 
meter..." E você pode gastar seu tempo 
sem que nada a convença de que é pre- 
ciso se engajar, unir, lutar para trans- 
formar a sociedade. 

Se levarmos em conta que 20 mi- 
lhões de brasileiros adultos fazem parte 
de igrejas cujas doutrinas rezam exata- 
mente isto e ainda que este número 
tende a se elevar consideravelmente, 
segundo as várias previsões estatísticas, 
e se pensamos em tranformar a socie- 
dade, precisamos urgentemente come- 
çar a nos interessar pelo assunto. 

Assim, vamos descobrir que as 
Igrejas mais alienantes e reacionárias 
procedem dos EUA (será coincidência 
?). Também vamos ver que o governo 
norte- americano, a CIA e a política 
dos EUA, etc. estão muito interessados 
em estudar profundamente a questão 
religiosa na América Latina. Veja-se, 
por exemplo, os documentos de Santa 
Fé I e II. 

Vamos perceber também que as 
"igrejas eletrônicas", que fazem tantos 
prosélitos em nosso meio têm uma 
pregação mais política que religiosa 
(embora os fiéis não pensem assim), 
em que, por exemplo, a URSS é identi- 
ficada como a" besta do Apocalipse" e 
os EUA como o " paraíso terrestre". 
São empresas altamente sofisticadas, 
que investem somas fabulosas nos 
MCM, com um retorno garantido, seja 
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financeiro, seja em número de fiéis. 
Vamos perceber ainda que o 

nosso trabalho de todo um ano pode 
ser desmoronado com apenas uma fra- 
se de um político safado, falso, mas 
que, por outro lado, conhece a lingua- 
gem, os símbolos, enfim, o "mundo" 
em que essas pessoas vivem. 

A Unipop, através do NEE, vem 
se preocupando com esta questão. Pos- 
suímos diversos materiais para pesqui- 
sa. Realizamos diversos cursos onde es- 
tas questões são tratadas. 

Recentemente, realizamos um 
seminário sobre Ecumenismo onde os 
participantes de diversas igrejas (cató- 
lica, luterana, metodista, presbiteriana, 
batista) procuraram se conhecer, reci- 
procamente e às diversas igrejas. Foi 
elaborado um quadro das principais 
igrejas no Brasil, para que os partici- 
pantes pudessem visualizar cada igreja, 
sua origem, atuação, divisões, etc 

Esse quadro (incompleto, pois 
nem sempre se conhecem os dados _ 
em todo caso, nem sempre exatos) nos 
mostra algumas das igrejas existentes 
no Brasil. Há inúmeras outras. 
Também só incluímos as Igrejas 
Cristãs. Há outros grupos religiosos, 
como as religiões Afro-Brasileiras, 
Indígenas, Espíritas, etc, que não estão 
incluídas mas mereceriam também ser 
estudadas. 

Francisco Cetrulo Neto, Pastor da Igreja Metodista, coordena- 
dor do Núcleo de Estudos Ecumênicos da UNIPOP 
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Principais Igrejas no Brasil 
Nomee 

data chegada 
Fundadores 

ou 
1*   missionário 

Origem 
Quem enviou 

Dados Históricos n* de fiéis Divisões Ocorridas Igreja Dividida 

1)     Católica 
21/04/1500 

Frei     Henri- 
que de Coim- 
bra. 

Portugal - é a primeira Igreja 
- se   torna   Igreja  oficial   do 
Império Romano. 

s/n" s/d Esvaros, etc. 
Judeus  /  Gregos  / 
Romanos 

2)   Episcopal 
1898 

Lucien    Kin- 
solving  - Ja- 
mes W. Morris 

Inglaterra - É a Igreja oficial da Inglaterra 
a partir de Henrique VIII - 
1533. 

20.000 Metodista Católica 

3)    Luterana 
1824 

Imigração de 
fiéis sem as- 
sistência reli- 
giosa 

Alemanha 
- É a Igreja da Reforma de Lu- 
tero em 1517 

1.200.000 Luterana Missouri (dos 
EUA) 

Católica 

4)     Evangélhica 
Fluminense; Igre- 
ja       Evangélica 
Congregacional - 
1858 

Robert   Reid 
Kalley 

EUA e Ingla- 
terra 

- Igreja Reformada, conserva- 
dora e fundamentalista. 

60.000 s/d s/d 

5) Igreja Presbi- 
teriana do Brasil 
-12/01/1862 

Ashbel   Gree 
Simonton 

EUA - É a Igreja fundada por Calvi- 
no 

220.000 IPI - IPU 
IPC - conservadora 
IPF - fundamentalista 
IP - Reformada 
IP - Renovada 

Católica 

6) Batistas -1882 W.C. Taylor EUA - Anabatista - Igrejas livres da 
Inglaterra (John Smith) e da 
Holanda 

1.000.000 Ig.   Batista   do   Brasil, 
Menomita, Batista  Re- 
gular,  Batista Restrita, 
Batista   Revelação,   In- 
dependente   Renovada, 
Assembléias   de   Deus, 
Missão B. de Fé, Xta B. 
Bílbica. 

s/d 

7)   Metodista 
1876 

NENHUM Igreja   Meto- 
dista do Sul - 
EUA 

- É uma divisão da Igreja Angli- 
cana  (Episcopal)  em  1730  - 
João Wesley. 

" 70.000 I. M. Wesleyana 
LM. Livre 
Holiness 
I. M. Ortodoxa 
Ig. do Níizareiio 

Episcopal 

8) Adventista NENHUM EUA - Igreja iniciada nos EUA por 
WillianMillereml840 

500.000 Do 7o dia da promessa Batista 

9) Assembléia de 
Deus-1911 

Dantel    Berg 
Gunnar    Vi- . 
gren 

Veio por con- 
ta própria -1° em Belém 3.000.000 s/d Batista 

10) Congregação 
Cristã no Brasil - 
1910 

Luigi    Fran- 
cescon 

Iniciou-se 
com  a  saída 
de       alguns 
membros das 
outras Igrejas. 

- Esta Igreja surge no Brasil, 
não sendo, portanto, fruto de 
uma missão externa. 

1.000.000 s/d Metodista, Católica, 
Presbiteriana, Batis- 
ta 

11) Igreja Católi- 
ca    Brasileira    - 
década de 30 

Pe. Jair Perei- 
ra 

Local - Igrejas Eletrônica - programas 
"Teleemprego" e "A Hora da 
Eucaristia". 

s/n" s/d Católica 

12)    Igreja    do 
Evangelho   Qua- 
drangular   (Cru- 
zada) 1951(1940) 

Harold    Wil- 
lian    -    Rai- 
mond Boatri- 
ght 

EUA 
- Igreja Fundada por Aimée 
Semple McPherson 

250.000 s/d s/d 

13) Igreja Brasil 
para    Cristo    - 
1956 

Manoel      de 
Mello 

Brasil 
- Divisão de outras Igrejas pen- 
tecostais = AD. e I.E. Qua- 
drangular. 

500.000 s/d Assembléia e Bv. 
Quadrangular 

14) Deus é Amor 
-1962 

Davi Martins 
Miranda 

Brasil - Divisão do Brasil para Cristo 500.000 s/d Brasil para Cristo 

15)   Igreja   Uni- 
versal do Reino 
de Deus -1977 

Edir Macedo Brasil - Já tem Igrejas nos EUA 500.000 s/d s/d 
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CULTURA 

HIV O vírus que mata 
pela TV 

■■SHBHHBBgHi 
Vera Paoloni e João Cláudio Arroyo 

A campanha anti-AIDS do Governo Collor não esclarece a população 
sobre como se previnir, nem se preocupa com os efeitos sociais provoca- 
dos por uma mensagem que estimula a discriminação ao aidético. Pre- 
gando o pavor em lugar da conscientização, o governo alarga as vias de 
expansão da vírus criando o contágio via Embraíel. 

- Seu resultado deu positivo. Você é portador do HIV, mas isso não signitica que 
esteja com AIDS. 
- Não pode ter dado positivo, doutor. O laboratório se enganou. Eu exijo outro 
exame. 
- Sim, nós podemos repetir, mas dificilmente h3«erá alteração do resultado. 
- Eu não aceito esse resultado. Eu não estou com AIDS. 

O pranto, o abatimento são os 
próximos passos a essa cena 
que todas as terças, quartas 

e quintas-feiras se desenrola no Centro 
de Referência de AIDS de Belém. A 
tensão precede a informação sobre o 
resultado. Quem entra no consultório 
geralmente é alguém apavorado, olhos 
indagadores, com enorme carga emo- 
cional. 

E não é pra menos. Fazer o exa- 
me já é doloroso, porque envolve dis- 
cutir vida íntima com estranhos, colo- 
car emoções vividas em prontuários, vi- 
rar um mero número no Centro de Re- 
ferência. Os dias que se seguem até o 

resultado são lentos, pesados, que de- 
moram a passar. Até que amanheça o 
dia "D", o emocional do possível pa- 
ciente já foi pro brejo. Na sala de espe- 
ra, muita gente. As conversas são a 
meia-voz e há quem se esconda ou pro- 
cure o bar mais próximo (a dois quar- 
teirões de distância) pra tentar descon- 
trair até que chegue o doutor, única 
pessoa no Centro que entrega o resul- 
tado. 

Quando chega o médico infecto- 
logista, as conversas cessam. Recome- 
çam timidamente depois. 30, 40 minu- 
tos, até mais de uma hora depois que 
entrou um dos paciente na sala do mé- 

dico, sai um resto de gente, cara incha- 
da de chorar. A solidariedade do medo 
percorre os corações dos que ainda não 
entraram. Mais pesado fica o ambiente. 
As pessoas evitam se olhar. O precon- 
ceito dança na frente de todos. Ê o me- 
do da morte fica palpável. 

Depois, da sala sai um "soro ne- 
gativo". Feliz, sorridente, exame aber- 
to. Mostra a todos que pulou a cerca. E 
sai rápido do Centro. Quer esquecer 
que na Barão de Mamoré com a Mun- 
durucus existe uma casa antiga, onde 
todo mundo entra com o coração aper- 
tado, nervos escangalhados. Quer se- 
pultar a lembrança das perguntas, do 
sangue sendo colhido, do horrível tem- 
po de espera. 

Todo esse clima de tensão e pa- 
vor tem uma ligação direta com o tipo 
de opinião pública formada pelas cam- 
panhas anti-AIDS do Governo Collor. 

O slogan da primeira grande 
campanha, "AIDS MATA", traduz o 
despreparo dos seus criadores. O sim- 
plismo da mensagem reduz toda a pro- 
blemática da AIDS a uma vacina moral 
contra a promiscuidade sexual pelo 
pior tipo de "convencimento", o terror. 
Esquecendo de informar os perigos do 
contágio por drogas, a propaganda co- 
loca a morte em primeiro plano segui- 
do do moralismo sexual; resgata a insti- 
tuição do "pecado" e reforça o senti- 
mento de culpa. Este plano de marke- 
ting do Ministério da Saúde gera um 
senso comum preconceituoso, que as- 
simila a doença como um castigo aos 
"promíscuos" e "desviados". 

"Eu não sei o que é AIDS, mas 
sei que pega e mata. E que é coisa de 
veado". Comenta Marina Castro, 30, 
prostituta há 14 anos, expondo tudo o 
que conseguiu assimilar das campanhas 
de massa oficiais. Mas a desinformação 
também afeta pessoas que a princípio 
estariam melhor informadas. O exem- 
plo disso é a afirmação coletada em 
meio a sindicalistas combativos, "isso 
só dá em quem faz sexo anal". Mais 
uma vez o preconceito se mistura à de- 

32  
CUÍRA 



sinformação e AIDS se associa automa- 
ticamente à homossexualismo, como 
produto de uma campanha inadequada, 
já que os héteros e drogados contami- 
nados são em grande número também. 
Tão inadequada é a campanha que fez 
o portador de HIV, Luis Alberto Mo- 
ravia, 30 anos, confessar que saber que 
está contaminado e assistir a campanha 
é "morrer duas vezes". 

O Ministério da Saúde estima 
que o Brasil possui cerca de 500.000 so- 
ro positivos (portadores do vírus HIV 
encubado). Destes, mais de 15.000 já 
encontram-se registrados na condição 
de aidéticos (soro positivos que já de- 
senvolvem a doença), dados de 1990. 
Estes números já caracterizam a AIDS 
como epidemia, e de fato são alarman- 
tes. É preciso fazer algo para se obter 
respostas a curto prazo. No entanto, é 
preciso pensar uma campanha que ata- 
que o conjunto dos problemas gerados 
pela AIDS, os físicos e os psicológicos. 
É preciso que a campanha seja tão efi- 

ciente na propagação da prevenção à 
doença quanto no combate ao precon- 
ceito e à discriminação, doenças sociais 
que atacam os portadores do HIV iso- 
lando-os da sociedade e até mesmo de 
suas famílias, impondo-lhes à clandes- 
tinidade e acelerando comprovadamen- 
te o avanço da Síndrome de Imuno-De- 
ficiência Adquirida nos pacientes. 

Na segunda grande campanha, o 
governo confirmou a filosofia da pri- 
meira, aprofundando ainda mais o mé- 
todo eleito para a "conscientização" 
popular: o terrorismo. O slogan "Se 
você não se cuidar a AIDS vai te pe- 
gar", não deixa qualquer margem de 
dúvida. E se observarmos a campanha 
de TV, a certeza é uma só. O governo 
não pretende massificar informações 
científicas completas e articuladas so- 
bre a AIDS. A propaganda, antes de 
qualquer esforço de informação para 
que o indivíduo conscientemente opte 
por uma conduta correta, tenta condi- 
cionar o comportamento do mesmo 

apelando apenas à comoção pública, 
manipulando conceitos atrasados que 
estão arraigados na população e que 
reforçam a desinformação e a discrimi- 
nação. Desta forma a campanha que se 
pretende anti-AIDS acaba na prática se 
tornando anti-aidéticos. 

Rubens Carmoso Soares, 27, so- 
ro positivo defde o final de 1989, con- 
sidera que foi "notificado numa época 
boa, em que não havia propaganda na 
televisão. Imagine alguém que recebe 
hoje uma notificação de que é soro po- 
sitivo e vê na TV um sujeito arrasado 
dizendo 'tenho AIDS, eu não tenho cu- 
ra' e mais nada. É pra pirar direto". 
Rubens conta ainda que já revelou sua 
situação a amigos mal informados que 
se "escandalizaram". E comenta. "Não 
é possível condená-los porque é isto 
que está sendo pregado". 

A discriminação, na verdade, 
começa pelo próprio portador do HIV 
que passa a se auto-discriminar. Sumir 
é uma opção. A outra, é agir como se 

Sistema Falido 
Quando o resultado é positivo, inicia-se uma verdadeira via- 

crucis. Visitas periódicas ao Centro de Referência de AIDS para 
conversar com os médicos, •psicólogos e assistentes sociais. Muito 
mais pra bater papo do que para tentar qualquer medida profiláíica, 
porque os recursos para portadores do HIV e aidéticos em Belém é 
muito pequeno. E nestas condições o "papo" é fundamental.. Até o 
fechamento desta edição, oficialmente a Divisão de Doenças Se- 
xualmente Transmissíveis e AIDS e mesmo o Centro não sabiam 
precisamente quando teremos o AZT, remédio muito caro, cerca.de 
Cr$ 41000,00, mas atualmente imprescindível para aidéticos, pois ^' 
camela a replicaçãado vírus, a despeito dos efeitos colaterais. 

As conversas nó Centro mostram o limite de cada profissio- 
nal de saúde. Seja médico, enfermeiro, assistente social ou psicólogo, 
todos repetem a dura realidade: a saúde brasileira está falida e, junto 
com ela, os doentes. 

Embora o Instituto "Evandro Chagas" seja um dos mais res- 
peitados na área de pesqidsa e um dos poucos no Brasil a fazer o 
exame do HIV, é evidente a limitação do Instituto: o de realizador de 
exames, muitos dos quais hoje sequer estão sendo feitos por falta de 
verbas. 

A outra ponta do cenário que envolve o portador do soro po- 
sitivo é o Hospital "Barros Barreto" onde, quando é acometido das 
ditas "doenças oportunistas" (através das quais a AIDS se manifes- 
ta), pra lá é mandado o paciente. A mais comum doença é a tuber- 
culose, nas suas mais variadas derivações. Num país doente e num 
Estado onde as pessoas morrem por fata de comida e adoecem pela 
ausência de condições sanitárias, o que se vê no "Barros Barreto" é 
um despejar de doentes, como não se tratasse de seres humanos, 
desde os mordidos por rato, até os portadores de hanseníase em es- 
tado grave, além de tuberculosos, portadores de leishmaniose, me- 
ningite, toxoplasmose etc. 

A demanda pelos leitos é enorme. As carcaças humanas ge- 
ralmente são levadas em mocas e colocadas nas camas. Soro, exa- 

mes, aígtms remédios, alimentação regular e está esgotado o alcance 
de tratamento do Barros Barreto. É pra lá que convergem os aidéti- 
cos, isto é, os pacientes portadores de soro positivo já assediados por 
doenças oportunistas. A investigação é comum: chapas de raio-X, 
exatnes laboratoriais. Se for necessário um çxame mais complexo 
como uma endoscopia, o aidético não terá esse exame. Por uma 
razão simples: nenhum laboratório em Belém faz endoscopia em 
portadores do soro positivo. 

"O maior problema do portador do HIV é a rejeição. Nin- 
guém quer saber, se sentir carimbado." Essa é a opinião de José Ân- 
gelo Bnrlelta Crescente, 38 anos, médico infectologista há 13 anos, 
professor da UFPa. e l(á 4 anos no Centro de Referência de AIDS. 

■Para José Ângelo, o central em relação à AIDS é que o Pará 
não tem recursos financeiros e nem disposição poUtica para abordar 
o problema de frente, brigando com os preconceitos que cercam a 
doença, do tipo, "aidético é homossexual", ou gente que trama com 
"Deus e o mundo". "Porque é preciso enfrentar a família, a socie- 
dade e munir o portador de soro positiw de instrumentos para en- 
frentar os processos difíceis pelos quais passa, como o cultural". 

_ Nos sem 4 anos atendendo portadores do HIV, muitas vezes 
José Ângelo quiz "sair correndo" do consultório, tanto po^ se sentir 
solidário com o paciente, como por ver a impotência do trabaUio, as 
barreiras, a indisposição dos setores piíblicos que sequer traiam pre- 
ventivamente da doença. 

No Pará, o setor público responsável por esse trabalho é a 
Divisão de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, da Secre- 
taria de Saúde - SESPA. Segtmdo Dr. José Ângelo, houve um perío- 
do que a Divisão tentou fazer um progratna de prevenção, com cam- 
panhas de esclarecimento ápopulação. Estancou na falta de dinliei- 
ro. Aos poucos, a Divisão foi se acomodando, virando mais um 
órgão burocrático do aparelho estatal e o que sobrou foi o Centro de 
Referência de AIDS. 
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nada estivesse acontecendo. Rubens 
acha que "isso acontece em função do 
isolamento que a sociedade impõe, e 
alguém tem que pagar por isso. E mui- 
to difícil saber o que pode acontecer na 
cabeça de uma pessoa acuada". 

Mas os efeitos da campanha 
atingem muito mais do que os soro po- 
sitivos. Rosa Barbosa, que não é porta- 

dora do vírus HIV, confessa ter perdido 
a vontade de namorar e conhecer pes- 
soas. E mesmo considerando um ab- 
surdo "se enterrar para a vida" com 
apenas 22 anos e muita beleza, sente 
enorme dificuldade em romper as bar- 
reiras psicológicas que foram formadas 
na sua cabeça. 

A grita contra os métodos de 
campanha adotados pelo Governo fe- 
deral, cresce cada vez mais. O GAPA 
no Pará, por exemplo, considera que 
"as campanhas precisam ser muito bem 
estruturadas. Se apenas falar dos sin- 
tomas, pode causar pânico porque qua- 
se todos os sintomas como sudorese 
noturna, manchas na pele e dilatação 

GAPA: Na Luta contra 
a Discriminação e a desassistência 

O Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, foi fundado em Belém em junho de 1987 como resultado da evolução de um grupo de amigos 
que prestavam solidariedade a um aidético. Os Gapas vem sendo fundados nos estados como instituições autônomas sem fins lucrativos que 
objetivam divulgar as informações que reforcem à prevenção à AIDS. O primeiro deles foi fundado em São Paulo em 1983, hoje estão presentes 
em quase todas as capitais do país, tendo já realizado dois encontros nacionais. 

Em Belém, o Gapa, além dos membros efetivos presididos por Benedito Paulo Bezerra, conta com oito voluntários. Sua sede fica no Se- 
tor de Recreação do Compus da UFPa no Guafná, mais conhecido como Vadião. Lá o grupo se reúne ás quartas-feiras das 10 às 14 hs. Neste 
mesmo horário o Gapa permanece aberto nos outros dias úteis da semana para atender pessoas que necessitam dç qualquer informação relativa 
à AIDS, receber e encaminhar denúncias, distribuir os informativos sobre a AIDS fornecidos pela OMS (Organização Mundial de Satíde) e dis- 
tribuir preservativos (camisinhas). Além disso o grupo promove debates, reuniões, palestras com vídeo e slides, sempre à disposição de entidades 
como sindicatos, associações de moradores, partidos etc, que estejam interessados em apoiar a prevenção à AIDS. 

O Gapa possui ainda um posto de apoio psicológico e psiquiátrico, no Hospital Bairos Barreto onde fica o Centro de Referência de 
AIDS. O atendimento é gratuito. Para 91, o Gapa pre^uie ampliar o serviço de atendimento oferecendo terapias alternativas, terapia ocupacio- 
ruü e tratamento homeopático. 

A partir de 24/02, começou a execussão do Projeto "SOLIDARIEDAIDS - POR AMOR À VIDA " que, além de angariar fundos, visa 
completar o simplismo do slogan "AIDS Mata'' mostrando que muito pode-se fazer pela vida através de informações que combatam os precon- 
ceitos e a ignorância sobre o assunto. O projeto deverá ser desenvolvido nas praças de Belém e é promovido pelo Gapa. 

de glândulas, possuem outras causas. 
Dizer 'use camisinha' para prevenir 
AIDS, não basta. É preciso mobilizar a 
razão e a emoção das pessoas com in- 
formações concretas e exemplos de vi- 
da, através de uma linguagem acessível 
aos diversos grupos sociais e adequada 
psicologicamente. Do jeito que está, a 
AIDS tá matando mas é de medo". 

Em São Paulo, o Grupo de Tea- 
tro Experimental "TRAPUS" apresen- 
ta antes de iniciar seu espetáculo, um 
pequeno quadro que reproduz a pro- 
paganda de televisão, concluindo: "Eu 
tenho fome. Eu não tenho cura". 

Toda essa resistência à filosofia 
das campanhas, fez o Governo mudar a 
tática ainda que não assuma isso. "A 
campanha acordou a população...por- 
que perceberam uma campanha inova- 
dora", afirmou o Diretor da Divisão de 
AIDS do Ministério da Saúde para a 
imprensa de Brasília. Mas, apesar do 
"sucesso", o governo inicia em março 
de 1991 a segunda fase de sua campa- 
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nha, com o slogan "A AIDS não tem 
cura, mas a discriminação tem" e asso- 
cia a ele filmetes que instruem a popu- 
lação sobre as formas de transmissão 
da doença. Até aqui já foram gastos 
mais de 300 mil dólares dos 500 mil da- 
dos pela iniciativa privada. 

Ainda que a campanha oficial 
mude de rumo, pedindo solidariedade 
contra a discriminação, o que já é um 
avanço extraordinário, não basta ficar 
no apelo, é preciso coibir as práticas 
que podem acabar institucionalizando 
o isolamento social do portador do 
HIV. Por exemplo, cada vez aumenta 
mais o número de empresas que procu- 
ram o Centro de Referência para fazer 
convênio para exames de seus fun- 
cionários. Ora, se a preocupação fosse 
com a saúde do trabalhador como um 
todo, se proporia uma assistência mé- 
dica completa. Na verdade, caso se 
concretize um convênio deste tipo, te- 
remos as empresas estabelecendo como 
critério de emprego a presença ou não 

do HIV no sangue de seus empregados 
ou candidatos a tal. 

A discriminação e a desassistên- 
cia fizeram Luis Alberto se transferir 
para a Europa onde tomou novo fôlego 
para a vida. Por aqui ficou Rubens Soa- 
res, que engajado na luta pela pre- 
venção a AIDS, seu importante obje- 
tivo de hoje, esclarece "É precüo dizer 
que AIDS não tem cura e que a pre- 
venção é a saída, mas que se pode viver 
bem com ela, produzindo, e sem preju- 
dicar a sociedade". 

Vera Paoloni é jornalista 
João Cláudio Arroyo é editor da Cuíra. 



Aids: 
O vírus nâo tem culpa 

A AIDS vem ocupando um 
grande espaço na Imprensa 
e em discussões acadêmicas 

desde os primeiros diagnósticos. In- 
cialmente enfatizou-se que os meios de 
transmissão privilegiavam uma parte 
do que convencionou-se chamar de 
grupo de risco, basicamente homosse- 
xuais masculinos. Logo na constatação 
dos primeiros casos, chegou-se mesmo 
a apelidar a AIDS de "peste gay". Ain- 
da que este preconceito não tenha sido 
superado plenamente, e esteja presente 
em parcela considerável da literatura - 
no Brasil em especial - hoje, já existem 
condições para dizer por quais meca- 
nismos se transmite a doença, que são: 
por contato sexual (homo/heterosse- 
xual), por sangue e hemoderivados e de 
maneira vertical (mãe-filho), não exis- 
tindo evidências científicas, publica- 
mente divulgadas, de que o HIV se 
propague por outros meios. 

Uma abordagem deste problema, 
que se preocupe em discutir os meios 
de transmissão, pode cair no biologis- 
mo e muitas vezes deixar de considerar 
outros aspectos fundamentais como: o 
preconceito, a ignorância, a desinfor- 
mação (fabricada e generalizada), além 
da falta de uma política de saúde públi- 
ca, que tem permitido com que a in- 
cidência dos casos venha crescendo em 
proporções consideráveis. Segundo o 
Ministério da Saúde (dados de 1990), já 
estariam contaminados aproximada- 
mente 500 mil pessoas no país. 

Um dos fatores que mais tem 
concorrido para impedir a conscienti- 
zação do problema é certamente a 
forma como a sociedade vem se real- 
cionando com a sexualidade ao longo 
do tempo. 

A partir de uma certa época da 
era cristã, os chamados prazeres da 
carne passaram a ser vigiados, contro- 
lados através da confissão, do exame de 
consciência, onde caberia a cada um fa- 
lar sobre os pecados perversos, inde- 
centes do amor carnal e da libertina- 
gem, a fim de que pelo reconhecimento 
e revelação da culpa, a absolvição esta- 

belecesse efetivamente o controle da 
Igreja sobre o comportamento huma- 
no. 

Na idade moderna vê-se surgir 
uma nova forma de produção do co- 
nhecimento, a ciência, e uma modifi- 
cação na forma de controle, a medicali- 
zação dos desviantes, das minorias, e a 
transformação das práticas sexuais des- 
toantes dos valores dominantes e da 
moral cristã, assumem a partir daí, o 
estatuto de doença. Além disso, essa 
nova forma de controle estabelece prá- 
ticas para além da repressão e da inter- 
dição relacionadas a normalização das 
condutas, que a partir do século XIX 
colocam para o Estado o papel de sa- 
ber o que se passa sobre o sexo tor- 
nou-se objeto de disputa, e disputa pú- 
blica, toda uma teia de discursos, de sa- 
beres, de análise e de injunções o inrus- 
tiam. (1) 

Um exemplo que ilustra bem a 
análise acima, é o debate que histori- 
camente vem sendo travado em torno 
do homossexualismo - que em tempos 
de AIDS viu serem acordados compor- 
tamentos de violência repressiva até 
então aparentemente adormecidos - is- 
so se traduz perfeitamente, conside- 
rado por muito tempo como doença, 
mesmo que hoje formalmente isso já 
tenha sido superado através de um for- 
te embate travado na sociedade a partir 
dos movimentos de liberação sexual 
(gays, feministas, etc...), o homossexua- 
lismo transformou-se, como diz Her- 
bert Daniel - ao longo da História e 
particularmente a partir da dissemi- 
nação da AIDS - a ser entendido sutil- 
mente como a fonte de doenças: de pa- 
tologia passou a ser considerado con- 
dição patogênica. Mudança indicativa 
de uma feroz batalha ideológica, onde a 
medicalização da sexualidade é parte 
de uma sombria estratégia. 

Além da sexualidade e da forma 
com vem sendo discutida a questão da 
AIDS com todas as suas mediações, ou- 
tros comportamentos estão sendo insti- 
tuídos e fazem parte do nosso imaginá- 
rio, como: o medo da morte, - associa- 

Paulo de T?.rso de Oliveira 

do principalmente a incurabilidade da 
AIDS - tão propagada pelos órgãos ofi- 
ciais, que às vezes fazem-nos crer que a 
AIDS nos ameaça - a culpa, fruto da 
capitalização do desejo e da aceitação 
das normas e da moral vigente, fazendo 
com que o portador do HIV e/ou 
aindético muitas vezes assuma a sua 
condição com um castigo. Esses fatos 
todos impõem, em muitos casos, uma 
clandestinização forçada do indivíduo 
soropositivo, onde a solidariedade é 
uma gota no oceano, bem vinda, mas 
cada vez mais escassa. 

Todo esse conjunto de relações 
discriminatórias estão presentes nas 
atitudes cotidianas de familiares, traba- 
lhadores de saúde, e nas instituições de 
maneira geral. São muitos os depoi- 
mentos de pacientes portadores do ví- 
rus e/ou aidéticos que não conseguem 
internamento em hospitais, que são 
pressionados a deixar empregos, que 
sofrem o afastamento de amigos e fa- 
miliares. Isso se constata de forma mais 
agravante, a medida que tornam se 
idéias correntes por parte de profissio- 
nais credenciados, como aconteceu em 
entrevista do Dr. Vicente Amato Neto 
(Isto é Senhor, 9 de maio de 1990) so- 
bre o uso do AZT, "talvez eu seja um 
pouco drástico, mas é uma questão de 
prioridades. As vítimas da AIDS vão se 
beneficiar, mas vão morrer. Acho que o 
governo deve investir em doenças curá- 
veis e controláveis". Violência às cla- 
ras, do poder de decidir e de propor 
sobre vidas alheias, o que só evidencia 
uma outra face do probelma: a con- 
cepção que o Estado tem tido até hoje 
sobre a política de saúde no Brasil. 

Esta violência social generaliza- 
da, no que diz respeito a relação esta- 
belecida entre a sociedade (sociedade 
civil x Estado) e os doentes, tem con- 
tribuído para deprimi-las e agravar sua 
saúde, posto que, já é tese corrente en- 
tre os profissionais de saúde - e a práti- 
ca cotiana tem demonstrado isso - que 
pacientes com quadro clínico poten- 
cialmente favorável, tem seu estado 
agravado, a medida que sua condição 
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emocional se altera, picipalmente 
quando vivem situações de isolamento 
e descriminação, onde a falta de solida- 
riedade se impõe e a morte, o desistir 
da vida, aparece com saída. 

As mudanças dessas condutas, 
dependem em muito da reflexão das 
práticas sociais estabelecidas até o 
momento, principalmente com a mobi- 
lização de entidades não governamen- 
tais; de uma discussão que supere e 
desmistifique a concepção da morte 
como o fim da vida, mas que se propo- 
nha a discutir a morte-em-vida. 

A AIDS não é um problema iso- 
lado. Será vencida certamente. No en- 
tanto, seu grau de letalidade deve ser 
pensado dentro de sua especificidade, 
mas sem em nenhum momento esque- 
cer a realidade epidemológica do Bra- 
sil. São inúmeros os problemas que nos 
ameaçam de perto: mortalidade infan- 
til, acidentes (de trânsito e trabalho), 
doenças cardio-vasculares, malária, 
carcinomas, desemprego, fome, 
etc.todos relacionados às condições de 
vida a que estamos submetidos. Su- 
perá-los significa construir uma socie- 

dade onde a morte não seja uma cons- 
tante, inclusive quando pensamos estar 
vivos. Combater no front da vida, signi- 
fica resgatar a solidariedade, questio- 
nando todas as formas que desejam 
aprisionar nosso corpo e nossa liberda- 
de. 

Paulo de Tarso R. de Oliveira 
Psicólogo - Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde e 
membro da Comissão de Saúde da CUT/Pa 

História e Volúpia 

í momentos que o mundo parece desabar, 
Há momentos em que todo o azul do céu, 
toda mansidão do mar, 
irá trincar até esfacelnr. 

Há momentos em que nosso coração, 
é um mar de lágrimas, 
um vale de angiistias, 
é um peito apertado. 

Há momentos que é um nó na garganta, 
parece querer nos sufocar, 
algo que não chega a desatar. 

Há momentos que de tão cinza 
já não tem graça nada, 
a poesia toma-se desencantada, 
o sonho é pesadelo, 
e o tédio toma-se a ff-ande novidade, 
de uma nova manhã. 

Mas enquanto o mundo está naquela, 
velha maneira de concebera viver, 
onde tudo passa pelo poder. 
Enquanto um punhal, 
rasga o Kwait, 
efere o planeta. 
Enquanto os produtores bélicos 
pregam a paz, 
e cultivam o cinismo 
regado a lágrimas cinematográficas, 
ainda desejo engrossar as fileiras, 
daqueles que acreditam no amor, 
e se apaixonaram por ek. 
Afinal fui regado 
pelo sangue de milhões. 
Sou fruto de um preço altíssimo, 

•Jonatas Filho 

jxigo pi )r multidões, 
que acreditam no novo, 
que viveram um sosnho. 
E quando olho pra trás, 
e percebo milhões de escravos que se rebelaram, 
milhares de mulheres 
que não se resignaram à condição de objeto. 

Quantos gritos mudos, 
quantos soluços sem eco. 
quantos crimes impunes. 
Porque a história é nossa, 
não há quem nos possa guiar. 
A escolha é nossa, 
e muitos optaram pela liberdade possível, 
porque há um certo momento, 
ou melhor, 
Há momentos em que a liberdade, 
é mais desejada que a felicidade, 
e que a morte não nos amedronta mais. 

E assim meu caro amigo, 
por mais que nos pareça 
tempestuoso este momento, 
há que engrossar as fileiras históricas, 
dessas multidões que acreditaram na vida, 
e viveram com paixão, 
e com tesão entregaram 
sen sangue para nos alimentar hoje. 
Tu sentes este gosto do seio histórico? 
este peito com volúpia? 
que jorra confiança e coragem? 
Apesar desta merda de angústia, 
que é só um momento. 
Resta a vida. 
fruto da volúpia da história 
da grande libido, 
Vida e vida. 
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Informe-se mais sobre a AIDS 
I - CARACTERÍSTICAS DO VÍRUS 

NOME 
- HIV (vírus da 
Imunodeficiência 
Humana),   nome 
dado em 1983. 

REPRODUÇÃO 
- infecta células injetan- 
do seu material here- 
ditário (genético) no nú- 
cleo celular. Os genes do 
HIV transformam a cé- 
lula em uma fábrica de 
novos vírus. Os genes 
podem ficar latentes por 
um ano. 

GENOMA 
- o código genético do 
HIV tem 9.749 nucleotí- 
deos (unidade de infor- 
mação genética). Esse 
número é cera mil vezes 
inferior ao do homem. 

VÍTIMAS 
Ataca    seres 

humanos   e   pri- 
mata», «t^ 

VARIANTES 
- HIV-1 epidêmico na Amé- 
rica do Norte, Centra! e Sul, 
Europa e África Central. 
HIV-2 isolado em dois pa- 
cientes na África Ocidental, 
Guiné Bissau e Cabo Vende. 
Existem alguns pacientes 
com esse vírus na Europa e 
no Brasil. 

TIPO 
- retrovírus. Codifica sua 
carga genética em molé- 
culas RNA e não em 
DNA (ácido desoxirri- 
bonucleoco) como acon- 
tece em todos os seres 
vivos. Seu núcleo 
contém a enzima irans- 
criptase reversa, que 
traduz o código genético 
do vírus do RNA para 
DNA. 

FORMAS DE TRANSMISSÃO 
- Relações sexuais, uso de drogas endovenosas, de mãe para filho, receptor de sangue, dentista e barbeiros. 

GRUPOS TRANSMISSORES 

"PAÍSES OCIDENTAIS - Concentração da doença em homossexuais e usuários de drogras"/ Ex;Santos, São 
Paulo: "O avanço do vírus em Santos, se dá através do uso de drogas 

ÁFRICA - Grupo de heterossexuais. 

II - PREVENÇÃO 

- Uso de camisinhas "Prostitutas exi- 
bem camisinhas". 

- FIFA exige uso de caneleiras. Evita 
o contato entre os atletas que segun- 
do a FIFA existe o risco de um joga- 
dor ser portador e contaminar outros 
jogadores em um contato comum no 
futebol. 

- O incentivo à masturbação tem sido 
um dos principais temas das Campa- 
nhas anto-AIDS nos EUA. As cam- 
panhas da divulgação do sexo com 
segurança ("safe sex") refletem uma 
preocupação crescente quanto aos 
resultados das últimas pesquisas. Es- 
tudos da Universidade de Califórnia. 

- São Franscisco, mostra que 19% de 
400 gays e bissexuais masculinos pra- 
ticam "sexo inseguro" ocasionalmen- 
te nos últimos quatro anos. 
"A prática do 'sexo seguro' tem sido 
apontado com principal fator de re- 
dução do número de casos de 
AIDS". 
"O aníncio de Whitman Watker, a 
principal Clínica anti-AIDS em Wa- 
shington, sugere ao leitor que recor- 
de sua primeira experiência sexual, 
especificamente a masturbação e que 
se lembre do quanto se sentiu bem". 

- Apenas 35% das pessoas disseram 
ter mudado seus hábitos sexuais por 
causa da doença. 65% continuam 
agindo como se a doença não existis- 
se". pRifl 

- "Entre as faixas etárias, os jovens 
de 15 a 24 anos mudaram mais de 
hábitos (46%) que os de 25 a 39 anos 
(38',?) e que têm mais de 40 anos 
(27%). 

- "São os homens que mais mudaram 
os hábitos 51%, contra 21% de mu- 
lheres". 

- A seleção c a diminuição do núme- 
ro de parceiros aparecem como a 
principal mudança feita tanto por 
homens como por mulheres. Mas 
enquanto 57% dos homens passaram 
a tomar esse cuidado, apenas 32% 
das mulheres disseram a mesma coi- 

- "As porstitutas formam o grupo 
com menor taxa de pessoas que não 
tomam preucação alguma contra a 
AIDS, 4%. A medida usada é o uso 
de preservativo, 93%. 

- "O uso de preservativo aparece 
como segundo cuidado. Metade dos 
entrevistados disseram que passaram 
a usar camisinha". 

- "Outros cuidados são: com a trans- 
fusão de sangue e contaminação 
hospitular 14% diminuição de re- 
lações cora prostitutas ou travestis 
8%, monogamia 8%. 

m - PESQUISAS 

- OBJETIVO: um dos principais 
obejtivos continua sendo o entendi- 
mento dos mecanismos fundamen- 
tais do vírus. William Haseltime diz 
que a respostas se encontra no ciclo 
do vírus e no pequeno pacote de ins- 
truções genéticas que o controla. 

- PROGRESSO DAS DESCO- 
BERTAS 

- Informações da doença em ritmo 
mais acelerado do que no passado 
com outras doenças. 

- E NECESSÁRIO: fazer descober- 
tas fundamentais sobre os processos 
de produção das vacinas. Outra des- 
coberta a ser feita é o estudo sobre o 
sistema imunológico. 

- Obstáculos para as duas estratégias 
citadas ao lado é a alta taxa de mu- 
tação do HIV. 

- Orientação de pesquisas: está vol- 
tada para vacinas era detrimento das 
drogas. 

- DUVIDAS: Porque o vírus pode fi- 
car latente por anos e de repente 
começar a se reproduzir. 

INTERESSES PREJUDICAM 
DADOS: "Dados sobre a doença 
dependem de opiniões que escodem 
interesses diferentes". 

- "Quanto mais alarmista for a pro- 
jeção maior pressão para que os go- 
vernos dêem verbas para pesquisa e 
maior a fatia que cada pesquisador 
poderá receber. Isso nos países de 1D 

mundo, nos subdesenvolvidos apesar 
de estar mais para manutenção do 
que para o luxo. mas mesmo nesse 
quadro desolador, a tática das comu- 
nidades mais ricas acaba sendo co- 
piada". 

- "A descoberta do vírus da AIDS, o 
HIV, está cercada de uma disputa 
judicial entre dois pesquisadores; 
Robert Gatlo (norte-americano) e 
Luc Montagner (francês). A decisão 
formal da disputa, publicada em 
1987, estipula que amlx» têm iguais 
direitos de reivindicar prioridade pe- 
la descoberta. A comunidade cientí- 
fica, no entanto, tomou outra de- 
cisão. Montagner é o verdadeiro des- 
cobridor do vírus e o cientista mais 
confiável". 
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VACINAS E DROGAS: DESCO- 
BERTAS 
- "Os cientistas abandonam drogas 
que antes pareciam promissoras. O 
entusiasmo do campo mudou de 
praia foi para as vacinas". 

- VACINA - Bemard Moss, Chefe 
do Laboratório de Doenças Virais 
do Instituto Nacional de Saúde dos 
EUA, uma equipe que desenvolveu 
as duas principais vacinas em estudo 
hoje e'preparou o CD 4, único medi- 
camento já em teaes criadt 
cialmente contra AipS. 

v 
- TESTES: Vacinas funcionam em 
chipahzés. Os lestes em seres huma- 
nos já começaram. 
O pesquisador diz que houve "algum 
sucesso" nos testes com animais. Em 
seres humanos, o medicamento só 
tem que provar que não faz mal. 

mia 

- "Princínpios das vacinas: Estimular 
o organismo contra a doença e criar 
uma memória permanente nas defe- 
sas do corpo. A idéia é escolher uma 
parte do vírus que funcione como "i- 
dentidade" basta para que o orag- 
nismo "aprenda" a se defender, mas 
não apresenta risco de infecção. 

- Um paciente de AIDS no Estado da 
Virgínia (região leste do EUA) rece- 
beu a primeira de uma série de en- 
ooraendas de maconha. A licença pa- 
ra o uso foi conseguida por um grupo 
de luta pela legalização da droga pa- 
ra fins médicos. 
A maconha é usada para diminuir as 
náuseas e os vômitos que acompa- 
nham o desnvolvimento da AIDS. O 
vômito é um dos principais fatores 
de perda de peso entre os pacientes 
aidéticos". 

- CONHECIMENTOS SOBRE A 
DOENÇA: "Embora o número de 
entrevistados que se consideram bem 
ou razoavelmente informados seja al- 
to - 72%, são poucos os que sabem 
exatamente o que é a doemça e como 
fazer para evitá-la. Entre os 20% de 
jovens que disseram não ter medo de 
AIDS, 39% justificam-se dizendo 
que estão bem informados, usam 
preservativos e tomam cuidado. Ou- 
tros 28% disseram que confiam nos 
parceiros e sáo seletivos na escolha". 
"Os homossexuais são os que se con- 
sideram mais bem informados sobre 
a doença (75%)". 

- INCIDÊNCIA DE AIDS EM 
CRIANÇAS 
- "Do total de pessoas (2.348) que já 
manisfestaram a AIDS, no Rio, 
82,3% são menores de 15 anos, o 
equivalente a 73 crianças. A tendên- 
cia, segundo o diretor da Divisão de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis 
e AIDS da Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo, Álvaro Matida, 
35, é de crescimento de participação 
dessa faixa etária. Em 88-89, cresceu 
em 61,9% a incidência de doença 
nesses menores, comparando-se com 
86-87, segundo Matida. 

IV - COMPORTAMENTO 

.- "A idéia de qua a AIDS veio pregar 
uma moralização sexual coincidiu 
com os sentimento dos jovens. A fai- 
xa etária entre 14 e 19 anos é ainda 
hoje a que demostra maior preocu- 
pação com a doença, nota o Sociólo- 
go Paulo Seches, diretor do Instituto 
Interscicnce". 
- "A predominância das macisinhas 
já ocorre por causa da produção de 
pílulas anticoncepcionais no Japão". 
- "A maioria dos aidéticos no Japão 
são hemofílicos ou consumidores de 
drogas injetáveis". 
- "Em fevereiro do ano passado foi 
aprovada uma lei sobre AIDS pela 
Deita (Parlamento) do Japão. O ob- 
jetivo principal foi a proteção da pri- 
vacidade do paciente. O governo não 
fica sabendo o nome, nem o endere- 
ço do aidético". 
- "Didier Lestrade, presidente de as- 
sociação defende uma ação gover- 
namental mais urgente, nas pesqui- 
sas, nos investimentos e na melhoria 
da qualidade do sangue que é forne- 
cido aos doentes". 
- "Apesar da recomendação do uso 
de camisinhas o hábito só foi incor- 
porado por 12% dos homens ouvidos 
por Olzon e 16% das mulheres (Pau- 
lo Olzon é pesquisador da Escola 
Paulista de Medicina)". 
- "O medo da AIDS ainda não afas- 
tou o público do pincipat baile gay do 
carnaval carioca, o Grande Gala Gay 
do Scala. Segundo Chico Recarey o 
que ocorreu foi uma mudança de 
comportamento. Os freqüentadores 
estão mais comedidos e travestis e 
homossexuais mais escancarados' 
estão desaparecidos dos salões. Chi- 
co atribui à AIDS". 

- "Já o carnavalesco Clóvis Bornay, 
75, disse que hoje a AIDS não ame- 
dronta mais ninguém porque as pes- 
soas já tomaram medidas preventi- 
vas. Os homens travestidos de mu- 
lheres e travestis quase não fazem 
sexo, o que querem é aparecer na TV 
e revistas". 

- Herbet Daniel disse que como aidé- 
tico, jamais poderá aceitar um convi- 
te para participar de uma campanha 
que em nada ajuda pessoas e as famí- 
lias que estão convivendo com a 
AIDS". 

-MEDO 

- "Pesquisa do Datafolha realizada 
com 2.533 pessoas em São Paulo, 
Rio, Belo Horizonte e Recife revela 
que hoje 71% delas tem medo de pe- 
gar AIDS. 
Medo de pegar AIDS entre homos- 
sexuais, bissexuais e postitutas é de 
71%. 
Entre os paulistanos 70% tem medo 
de pegar AIDS, no Recife são 76%, 
no Rio e era Belo Horizonte são 
71%. 
Os jovens são os que têm mais medo 
de contrair AIDS, 80% das pessoas 
de 15 a 24 anos residentes na cidade 
de São Paulo dizem temer a doença. 
Motivo de medo entre jovens: - 77% 
causa: letalidade da doença. 
Motivos dos que não têm medo de 
AIDS; - 39%: estão seguros porque 
tomam cuidados, usam preservativos 
ou estão bem informados. 

- 28% confiam nos parceiros ou são 
mais seletivos. 
Medo de pegar AIDS entre - soltei- 
ros: 75% 

- casados: 69% 
Medo de pegar AIDS por faixa etá- 
ria: 

- entre 15 a 24 anos: 78%; - entre 25 
a 39 anos: 74%; - mais de 40 anos: 
64% 

- "O medo crescente provoca uma 
tendência à mongamia. Os preserva- 
tivos são usados como proteção con- 
tra AIDS por 74% dos jovens paulis- 
tanos". 

- "77% justificam por 'medo da mor- 
te' jK>r ser a AIDS uma doença fatal, 
incurável". 

- "16% lembraram o sofrimento, a 
fala de assistência e a discriminação 
que sofrem os aidéticos". 

- Prostituição x AIDS 
"Para 73% das prostitutas paulista- 
nas o número de clientes diminuiu 
no ultimo ano. A causa principal ale- 
gada para isso não é a AIDS, consi- 
derada responsável pelo menor nú- 
mero de cleintes por 53% dos entre- 
vistados. O aumento do custo de vida 
e o plano Collor são os problemas 
que as prostitutas acham que mais 
atingem sua atividade". 

- SIM OU NAO P/ABORTOS EM 
CRIANÇAS AIDÉTICAS. 

- Enquanto metade da população da 
cidade de São Paulo (50%) defende 
a manutenção da legislação que 
proíbe o aborto, 83% das pessoas 
são a favor de sua permissão para 
gestantes aidéticas". 

- "As pesquisas que acompanham a 
proporção de filhos de mães aidéti- 
cas que nascem infectados ainda não 
são conclusivas. A mais recente, di- 
vulgada na 5a Conferência Interna- 
cional sobre AIDS, na África, fala de 
uma taxa de contaminação de menos 
de 20% das crianças". 

B»* GOVERNO   FEDERAL  X 
AIDS 

- "A AIDS não cc .sta da tabela de 
procedimento que estabelce que os 
Estado reembolsa ou não ao Hospi- 
tal conveniado. A maioria dos 
convênios médicos reembolsam as 
despesas com tratamento de doenc- 
ças infectocontagiosas. O Governo 
Federal não sabe quanto custa um 
dia de internação de uma doente de 
AIDS, mas promete inlcuir a doença 
na tabela de pagamentos da Pre- 
vidência". 

obs: Dados e informações aistematizados a partir do Jornal Folha de São Paulo entre os dias 01112/90 e 13101191. 
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INTERNACIONAL 

Santa Fé II 
Continuação do Artigo publicado no n04 da CUÍRA 

Ajuste da Dívida 

Embora já seja um progresso a re- 
dução do peso da dívida sobre os estados la- 
tino-americanos, mediante inovações como 
o plano Baker, os "swaps" (trocas) de ativos 
líquidos, o plano mexicano, a reestruturação 
e outros similares, a política da dívida 
também deve incluir medidas através das 
quais o manejo da dívida apoie a criação de 
mercados de capital nacionais. Provavelmen- 
te, nenhuma proposta específica será a defi- 
nitiva, porém uma via para alcançar esse ob- 
jetivo pode ser a instrumentalização de algo 
que inclua a revenda da divida no mercado 
nacional. O bem sucedido financiamento da 
dívida interna dos Estados Unidos por Ale- 
xander Hamilton durante a fundação deste 
país poderia ser utilizado como modelo. 

Proposta 1 

O Departamento do Tesouro dos Es- 
tados Unidos deve desempenhar um papel 
de liderança na hora de formular uma so- 
lução para a crise estrutural da dívida que 
afeta muitos de nossos vizinhos latino-ame- 
ricanos. A solução da crise deve partir do re- 
conhecimento de que o peso da dívida atual 
tem de diminuir porque nunca poderá ser 
paga segundo os termos atuais. São viáveis 
uma série de modificações no plano Mor- 
gan/Departamento do Tesouro/México de 
dezembro de 1987. 

Reconheceu-se finalemente que a 
crise da dívida é estrutural. A dívida de al- 
guns países ultrapassa suas capacidades de 
pagamento. A dívida dos países subdesen- 
volvidos de todo o mundo eleva-se a no mí- 
nimo 450 bilhões de dólares e, se a esta cifra 
se somassm as atuais taxas de juros, os paí- 
ses devedores pagariam somente em juros 
um trilhão e oitocentos bilhões de dólares 
durante os próximos 20 anos, sem reduzir 
em sequer um centavo o principal da dívida. 
Porém a simples manutenção desses níveis 
de pagamento de juros terá efeitos desastro- 
sos sobre suas economias e sobre a nossa. Os 
países devedores terão um crescimento nulo 
ou negativo que redundará em maior pobre- 
za e não terão dinheiro para comprar produ- 
tos dos Estados Unidos. Calcula-se que des- 
de 1982 a deteriorizaçâo das economias lati- 
no-americanas em função da dívida custou 
aos produtores estadunidenses perdas em 
vendas no valor de 70 bilhões de dólares. 

Proposta 2 
Os "swaps" (trocas) de ativos líquidos 
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da dívida, que têm demonstrado ser um me- 
canismo eficaz para que as nações devedoras 
latino-americanas reduzam a dívida externa, 
por desconto, devem ser incentivados agres- 
sivamente como um meio para estimular o 
crescimento do setor produtivo privado. 

Os "swaps" de ativos líquidos da dívi- 
da permitem aos investidores estrangeiros 
ou nacionais (os que possuem os dólares) 
comprar ao credor da divida externa com 
desconto e depois trocar o título em valor 
nominal por moeda nacional. Deste modo, 
par exemplo, um investidor pode comprar 
de um banco estadunidense um empréstimo 
de S50 milhões por $ 25 milhões e o banco 
central de um país devedor lhe dá o equiva- 
lente a 50 milhões em pesos, com a condição 
de que os pesos obtidos desta forma sejam 
investidos numa empresa produtiva. Não 
obstante, deve-se ter o cuidado de estimular 
os investidores nacionais a participarem dos 
"swaps" e da empresas mistas ("joint ventu- 
res") baseadas nos "swaps" a fim de não 
provocar um nacionalismo negativo em lu- 
gares onde sempre existiu hostilidade em re- 
lação ao investimento estrangeiro. 

Capitalismo de Estado 
Versus Empresas Privadas 

Proposta 3 

A política comercial dos Estados 
Unidos e as estratégias de investimentos de- 
vem ser formuladas com a idéia de ajudar a 
formação de mercados nacionais de capital 
em nações latino-americanas individuais. Por 
exemplo, os lucros em parte poderiam ser 
utilizados para fortalecer os mercados de ca- 
pital internos e os investidores poderiam se 
dispor a aceitar alguns títulos da dívida em 
seus acordos de empresas mistas, ("joint 
ventures"), se as estratégias de ajuda pública 
dos Estados Unidos e outras forem também 
coordenadas para desenvolver um mercado 
nacional de capital privado em nações lati- 
no-americanas inovadoras. 

Proposta 4 

Os Estados Unidos devem estimular 
mediante programas privados e públicos o 
desenvolvimento de empreendimentos pri- 
vados na América Latina e tentar acelerar a 
privatização das indústrias paraestatais. 

Basicamente, só existem dois tipos de 
sistema econômico, o capitalismo de estado 

e o capitalismo privado. A América Latina 
precisa é de empregos e de produção. So- 
mente o capitalismo democrático pode pro- 
porcionar uma produção em massa pelo 
mais baixo custo por unidade para o consu- 
midor. A privatização de empresas paraesta- 
tais não econômicas demonstrou seu êxito 
na Costa Rica, onde o Governo se desfez de 
41 das 42 entidades governamentais que 
perderam mais de 50 milhões de dólares 
numa década e só proporcionaram aproxi- 
madamente 2.200 empregos. Estas empresas 
governamentais foram trocadas mediande 
"swaps" de ativos líquidos a credores estran- 
geiros, reduzindo deste modo a dívida exter- 
na da Costa Rica - ou pela utilização dos 
fundos PL 480 para comprar as ações do go- 
verno. 

A privatização e a promoção do setor 
privado permitiram aos costa-riquenhos 
concentrar seus esforços em novos produtos 
voltados para a exportação como o abacaxi, 
a avelã, mangas, outros cítricos e produtos 
da indústria leve. Esta substituição de pro- 
dutos tais como o café, algodão, o gado e as 
bananas, com produtos de exportação, per- 
mitiu ao governo da Costa Rica incrementar 
suas exportações não tradicionais de 300 mi- 
lhões em 1986 a 500 milhões em 1987, um 
aumento de 60% em um ano. Foi uma reali- 
zação notável do setor privado. 

Iniciativas Econômicas e Ecológicas 

Proposta 5 

É necessário revitalizar, ampliar e es- 
tender o Plano da Bacia do Caribe por mais 
12 anos até 2007. 

O Plano da Bacia do Caribe teve um 
êxito relativo, embora o investimento priva- 
do direto dos Estados Unidos ainda não te- 
nha alcançado o nível que se esperava ini- 
cialmente, devido sobretudo à confusão ini- 
cial. A Agência para o Desenvolvimento In- 
ternacional (AID) e a Corporação de Inves- 
timentos no Exterior (OPIC) podem revita- 
lizar o plano mediante um programa am- 
pliado de promoção de investimentos, que 
identifique oportunidades para possíveis in- 
vestidores, dando uma atenção especial às 
possibilidades de formar empresas conjuntas 
("joint ventures") entre os Estados Unidos e 
cidadãos dos países anfitriões. 

Deve-se ampliar o leque de produtos 
que possam ingressar nos EE.UU. sem taxas 
alfandegárias de maneira que se incluam 



produtos confeccionados com tôxteis e ou- 
tros materiais estadunidenses. 

Proposta 6 

A política comercial agrícola estadu- 
nidense em relação aos países latino-ameri- 
canos e os programas estadunidenses de as- 
sistência a seus setores agrícolas precisam 
pressionar para que as vantagens comparati- 
vas sejam maximizadas e estimular a substi- 
tuição das colheitas que se vendem em espé- 
cie por produtos que permitam maior in- 
tecâmbio recíproco. 

Os mercados norte-americanos para 
frutas e vegetais frescos de inverno sâo os 
exemplos mais evidentes do modo como a 
redução das barreiras de importação esta- 
dunidenses para os produtos latino-america- 
nos tem se beneficiado das vantagens produ- 
tivas comparativas para um lucro mútuo. 

O solo, o clima e os custos relativos 
da força de trabalho e tecnologia proporcio- 
nam aos EE.UU. uma vantagem no custo de 
produção de cereais e grãos frente ao Méxi- 
co, à América Latina e ao Caribe. De manei- 
ra semelhante, o Caribe possui vantagens na 
produção de frutas, vegetais e açúcar. No 
entanto, o milho e os grãos são componentes 
básicos da dieta de muitos desses países. Os 
pequenos agricultores guatemaltecos e cos- 
ta-riquenhos podem obter maiores lucros se 
cultivarem melões, aspargos e framboesas 
para a venda em espécie aos Estados Unidos 
e se comprarem milho importados dos 
EE.UU. 

Conscientes da realidade econômica 
das vantagens comparativas, os agricultores 
chilenos encontram-se à frente do processo 
de ampliação da produção de cultivos espe- 
cializados para a venda à Europa, EE.UU. e 
Oriente. Em geral, as frutas, os vegetais e 
outras culturas especializadas requerem 
mão-de-obra intensiva e proporcionam em- 
prego "aos mais pobres dos pobres" nas 
áreas rurais menos desenyolvidas e, ao 
mesmo tempo, evitam que os camponeses 
engrossem as fileiras dos desempregados ur- 
banos. 

Graças ao enorme sucesso da "Revo- 
lução Verde" promovida pelas pesquisas da 
fundação Rockefeller e aos programas da 
AID, a produção de grãos básicos requer 
hoje muito menos mão-de-obra. Isto permi- 
te a relocação de operários em trabalhos 
agrícola novos e lucrativos. 

Proposta 7 

Deve-se conceder maior acesso ao 
mercado norte-americano para o açúcar 
centro-americano e do Caribe, eliminando 
gradualmente o atual sistema protecionista 
de quotas. Isto pouparia dinheiro aos con- 
sumidores estadunidenses e estimularia as 
economias de nossos vizinhos. 

Atualmente os consumidores norte- 
americanos pagam até sete vezes o preço 
mundial do açúcar porque as atuais leis es- 

tadunidenses estabelecem um mercado fe- 
chado não competitivo e fixam os preços do 
açúcar em níveis artificialamente altos para 
beneficiar apenas 12 mil produtores domés- 
ticos. Esta situação piorou durante os últi- 
mos oito anos. É uma loucura total o fato de 
que, ao mesmo tempo em que nosso gover- 
no tem aumentado a ajuda econômica àque- 
la região, tem fechado ainda mais nosso 
mercado a um de seus produtos de expor- 
tação mais importantes. 

Proposta 8 

Trabalhando dentro da estrutura da 
OEA e em colaboração com grupos privados 
interessados no meio ambiente, os Estados 
Unidos devem lutar para conservar as flores- 
tas tropicais que restam e devolver o equilí- 
brio ecológico a regiões desertificadas e que 
sofreram devastação florestal. 

Durante a última década, foram des- 
truídas grandes extensões de florestas tropi- 
cais, criando-se vastas regiões de terra estéril 
na América Central, no Caribe (especial- 
mente no Haiti), na Bacia do Amazonas e 
no Panamá. Uma vez desmaiadas, em vez 
de receberem utilização agrícola produtiva, 
essas áreas foram abandonadas à erosão e 
destrução ecológica. Devem ser conjugados 
esforços interamericanos de reflorestamento 
e onde for possível a devolução das terras a 
seu estado original, com programas similares 
aos iniciados em 1985 pelo Banco Mundial, 
pelo Instituto Mundial de Recursos e pelas 
agências da ONU. Deve-se financiar a Esco- 
la Agrícola para os Trópicos Úmidos, funda- 
da em 1986 na Costa Rica, onde seriam pre- 
parados técnicos para ã proteção de florestas 
tropicais frágeis. 

Proposta 9 

Os Estados Unidos deveriam recon- 
siderar o Programa de Fábricas Irmãs/Indús- 
tria Fronteiriça com o México, à luz de 
possíveis custos econômicos e sociais a longo 
prazo, em ambas as repúblicas. 

"As Maquiladoras", ao longo da fron- 
teira entre Estados Unidos e México têm 
proporcionado emprego a centenas de mi- 
lhares de mexicanos. Não está claro, no en- 
tanto, se os trabalhdores estadunidenses re- 
cebem um benefício correspondente. Por 
outro lado, os milhões de mexicanos que 
têm sido atraídos para o norte do país e cu- 
jas aspirações não foram realizadas, tendem 
a atravessar a fronteira para dentro dos Es- 
tados Unidos, acelerando ainda mais a imi- 
gração ilegal. 

Muitos dos mexicanos que atraves- 
sam a fronteira entre os EE.UU. e o México 
são homens que geralmente não podem ser 
empregados nas "maquiladoras" porque os 
trabalhos geralmente artesanais e feitos um 
a um são mais bem realizados pelas mulhe- 
res. Este sobreemprego de mulheres debilita 
a estrtura familiar mexicana e exacerba as já 

terríveis condições sociais, ambientais, sa- 
nitárias e educativas existentes nos povoados 
fronteiriços. Por outro lado, a concentração 
de novas indústrias ao longo da frontera 
mexicana desequilibrou ainda mais o desen- 
volvimento já desigual do México. 

As indústrias norte-americanas deve- 
riam, portanto, considerar a transferência de 
suas "maquilas" mais para o interior do Mé- 
xico. Este afastamento da fronteira em di- 
reção ao Sul favoreceria o desenvolvimento 
equilibrado do México, promoveria a indús- 
tria local, estabilizaria a família mexicana e 
ajudaria a resolver alguns dos problemas so- 
ciais e sanitários gerados pelo Programa de 
Indústrias Fronteiriças. A longo prazo, a 
transferência para o interior mexicano bene- 
ficiaria ambos os países. 

Parte III - Estratégia para 
Trabalhar com as Instituições 

Permanentes das Nações 
Latino-americanas e Fortalecer 

a Coorperação Regional 

Os pilares fundamentais dos governos 
permanentes dos regimes latino-americanos 
são as forças armadas e o sistema judicial. 
Uma política de regime pró-democrático de- 
ve reconhecer que tanto as instituições mili- 
tares como as judiciais estão suportando 
cargas muito pesadas na luta contra conflitos 
de baixa intensidade (CBI) e o tráfico de 
narcóticos, enquanto se acostumam com as 
exigências democráticas de prestar contas às 
administrações temporárias. As iniciativas bi- 
laterais dos Estados Unidos para fortalecer 
estas instituições devem receber apoio muU 
linacional através da OEA. 

O Problema do Conflito 
de Baixa Intensidade 

Proposta 1 

O Congresso dos Estados Unidos re- 
conheceu a crescente ameaça proveniente 
do conflito de baixa intensidade para os inci- 
pientes regimes democráticos. Determinou 
que os Estados Unidos apoiem as forças ar- 
madas da região que enfrentam este desafio. 
O executivo deve atuar vigorosamente para 
implementar a presente legislação. 

Muitos dos regimes da América Lati- 
na enfrentam o que se identificou em Wa- 
shington como conflito de baixa intensidade. 
Este termo, que é usado com freqüência ca- 
da vez maior, é utilizado para descrever uma 
forma de luta que inclui operações psicológi- 
cas, desinformação, informação incorreta, 
terrorismo e subversão cultural e religiosa. O 
Congresso dos Estados Unidos determinou 
uma resposta razoável para este problema 
amplamente reconhecido. No entanto, o po- 
der Executivo tem-se mostrado extrema- 
mente vacilante para implementar a legis- 
lação. 
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Em 1986, o Congresso aprovou e o 
Presidente assinou a lei de Reorganização 
do Departamento de Defesa Goidwater-Ni- 
chols de 1986. Esta lei foi aprovada porque o 
Departamento de Defesa não estava 
apoiando adequadamente as Operações Es- 
peciais nem considerando totalmente as con- 
seqüências do Conflito de Baixa Intensidade. 
Além disso, foi acrescentada uma emenda 
ordenando que os Estados Unidos formas- 
sem um Comando de Operações Especiais. 
Esta Lei exigiria um novo Secretário-assis- 
tente de Defesa para as Operações Especiais 
e Conflitos de Baixa Intensidade. Criou-se 
também um novo comando unificado com 
amplas responsabilidades de aquisição, trei- 
namento e promoção, único do seu tipo en- 
tre os comandos unificados. O comando re- 
cebeu, por lei, seu próprio Programa de 
Força Especial no Orçamento de Defesa - 
MDF-11. O Congresso queria que os planos 
para os CBI tivessem as mesmas vantagens 
que os planos estratégicos globais. Embora a 
Lei tenha sido muito criticada, o Congresso 
continua a apoiá-la. Esta nova Lei deve pro- 
porcionar um mecanismo melhor para en- 
frentar outros assuntos críticos, como o ter- 
rorismo, o tráfico de drogas e as operações 
hostis de inteligência e psicológicas. Os ela- 
boradores da Lei reconhecem que os Esta- 
dos Unidos são vulneráveis a outras formas 
de luta além dos grandes conflitos armados. 

Proposta 2 

Os listados Unidos devem estar pre- 
parados para ampliar seu programa de ajuda 
militar às forças armadas latino-americanas 
como parte do seu reconhecimento de que 
as insurgências nativas são exploradas e 
agravadas a partir do exterior. A complexi- 
dade deste desafio requer uma resposta glo- 
bal de nossa sociedade. 

Proposta 3 

Se as tendências mantiverem seu cur- 
so atual, os Estados Unidos continuarão a 
enfrentar a exportação da revolução a partir 
da Nicarágua na década de 90. Uma política 
de contenção não será barata e, a longo pra- 
zo, nâo funcionará. Os Estados Unidos terão 
de apoiar a democratização da Nicarágua ou 
pagar um preço astronômico para combater 
a subversão dos vizinhos da Nicarágua. 

Proposta 4 

A política de democratização da Ni- 
carágua vai requerer um desenvolvimento 
mais sofisticado da doutrina do CBI. O as- 
pecto mais importante deste desenvolvimen- 
to será educar os meios de difusão e o públi- 
co norte-americano a respeito da propensão 
dos regimes comunistas nacionais latino- 
americanos de subverter seus vizinhos com o 
apoio encoberto da União Soviética. 

Proposta 5 

As instituições públicas e privadas dos 
Estados Unidos devem educar os líderes dos 
meios de difusão e das comunidades a res- 
peito da natureza da estratégia de conflito 
marxista-leninista tal como os nacionalistas a 
adaptarem às questões do subdesenvolvi- 
mento. O casamento entre o comunismo é ó 
nacionalismo na América Latina constitui o 
perigo maior para a região e para os interes- 
ses dos EE.UU. 

Proposta 6 

Com apoio biparlidário do Congresso 
dos EE.UU. e do Executivo, os latino-ame- 
ricanos podem, eles próprios, inverter a co- 
munização de suas terras, instituir regimes 
democráticos na região e satisfazer suas as- 
pirações de autodeterminação. 

O Bloco Soviético projeta com suces- 
so seu poder em cada um dos países deste 
hemisfério, e tudo indica que estas tendên- 
cias continuarão. Infelizmente é certo que as 
principais potências econômicas do mundo 
livre democrático não estão comprometidas 
com o apoio à liberdade e à democracia no 
Hemisfério Ocidental. Os EE.UU. devem 
tomar a iniciativa e propiciar maior quanti- 
dade de recursos às ameaças das sociedades 
latino-americanas. É imperativo que os mili- 
tares latino-americanos se dêem conta de 
que as administrações eleitas estão capacita- 
das a enfrentar os desafios de subversão e 
terrorismo. 

A Crise das Drogas 

Proposta 7 

Para ajudar as sociedades latino-ame- 
ricanas a combater o tráfico de drogas e o 
terrorismo, os Estados Unidos devem ofere- 
cer ajuda financeira e técnica para o desen- 
volvimento de um sistema judicial indepen- 
dente. Além disso, os Estados Unidos preci- 
sam dar o exemplo, reduzindo a procura de 
drogas em seu território. 

Através do apoio a um sistema judi- 
cial independente, os Estados Unidos podem 
ajudar os países latino-americanos a enfren- 
tar os crimes relacionados com as drogas e o 
terrorismo. Se as autoridades judiciais conta- 
rem com os meios para reagir de maneira 
rápida e efetiva a estes delitos, poderão evi- 
tar que seu aumento ponha em perigo a legi- 
timidade de suas democracias incipientes. 

Além do mais, os Estados Unidos 
precisam dar o exemplo com seu próprio sis- 
tema ao cumprimento das leis, reduzindo a 
demanda de drogas no país. Dentro dos Es- 
tados Unidos a exigência do cumprimento 
da lei precisa reduzir os lucros dos vendedo- 
res e aumentar substancialmente os riscos 
compradores. Desta forma, os Estados Uni- 
dos podem servir de modelo tanto de re- 

dução da demanda de drogas como de "de- 
sempenho judicial. A posse deve ser castiga- 
da com prisão, e a venda deve ser castigada 
com penalidades inflexíveis sem liberdade 
condicional. Depois do estabelecimento de 
um ambiente de efetivo cumprimento da lei 
pode ser iniciado e explorado um programa 
de legalização limitado, vinculado à reabili- 
tação e à educação. 

Renovação da OEA 

Proposta 8 

Os Estados Unidos devem dar uma 
ênfase muito maior ao trabalho dos mem- 
bros da OEA nos problemas conjuntos de 
segurança militar (CBI), tráfico de drogas, 
imigração e dívida. 

Ao trabalhar com a OEA sobre as 
propostas da dívida, conjuntamente com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
o Banco Mundial, o FMI e o Departamento 
do Tesouro, os Estados Unidos demons- 
trarão sua sensibilidade para com os pro- 
blemas econômicos que contribuem para a 
emigração latinio-americana e imigração nos 
Estados Unidos. 

Os organismos de política exterior 
deste país geralmente se desinteressam 
quando se debate o tema da OEA. Não de- 
veria ser assim. A falta de interesse demons- 
trada pela administração Reagan em relação 
a este órgão foi um erro grave. O fato de ter 
prometido cumprir plenamente seu com- 
promisso financeiro com a Organização e 
depois negar-se a fazê-lo prejudicou seria- 
mente a credibilidade norte-americana. 

Diferente das Nações Unidas, a OEA 
demonstrou ser um órgão muito mais amis- 
toso. Embora os Estados Unidos tenham ti- 
do contratempos na OEA, principalmente 
em função da crise Falklands/Malvinas, a 
qual continua repercutindo em todo o he- 
misfério, existe menos antagonismo e mais 
cooperação na OEA que na ONU. 

Proposta 9 

O embaixador dos Estados Unidos na 
OEA deve se encarregar da coordenação 
das iniciativas multilaterais dos Estados Uni- 
dos nas áreas mencionadas com os represen- 
tantes da região na OEA, em Wasghinton. 
Como primeiro passo, os Estados Unidos 
devem pagar suas contribuições à OEA para 
demonstrar que levam a sério essas respon- 
sabilidades. 

Proposta 10 

O envolvimento da OEA nos assun- 
tos de segurança e do tráfico de drogas for- 
nece aos Estados Unidos os melhores meios 
para travar uma guerra cooperativa e bem 
sucedida contra os impérios do crime que 
ameaçam todo o hemisfério. 
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A próxima administração necessita 
ver claramente quais sáo as suas prioridades. 
Nossos interesses e os dos latino-americanos 
nác sâo necessariamente incompatíveis. A 
OEA financiada adequadamente e orienta- 
da corretamente, pode servir a nossos inte- 
resses mútuos. 

Seria de especial interesse estimular 
ainda mais o papel da OEA na promoção de 
maior cooperação entre seus membros para 
lutar contra o comércio internacional de 
narcóticos. A Conferência do Rio e o cres- 
cente reconhecimento de que o tráfico de 
drogas é um problema que a região enfren- 
ta, mostram a vontade das nações-membros 
de participarem de operações conjuntas in- 
ternacionais. 

As operações da OEA para manter a 
paz na América Central sâo muito preferí- 
veis aos eventuais esforços não-alinhados ou 
hostis das Nações Unidas nesta área sensível. 
Com o envolvimento da OEA, os estados- 
membros adquirirão consciência da ameaça 
externa que a região enfrenta; e a coope- 
ração multinacional contribuirá para a legi- 
timidade e a percepção internacional dos es- 
forços pacificadores. Aqui também qualquer 
gestão da OEA exigiria dinheiro do qual 
agora carece desperadamente. 

Sem dúvida, a próxima Adminis- 
tração terá de tomar uma decisão básica so- 
bre o que ela quer com seu apoio às organi- 
zações internacionais. Esta decisão determi- 
nará o futuro da OEA. Os EE.UU. precisam 
fomentar a cooperação em todas as questões 
que afetam a comunidade hemisférica. 
Sempre que for possível, precisam enfatizar 
seus compromissos com a cooperação, a au- 
todeterminação, as responsabilidades mú- 
tuas para combater o tráfico de narcóticos e 
aliviar a carga da dívida e as pressões sobre 
os povos latino-americanos que fogem à po- 
breza, ao crime, ao terrorismo e à guerra. A 
OEA é um foro onde os Estados Unidos 
podem mostrar claramente a toda a região 
qual é a sua posição, de forma contínua. 

Parte IV - Próxima Crise dos 
Regimes Latino-americanos e as 

Responsabilidades dos Estados Unidos 

Os Estados Unidos devem estar pre- 
parados e prestar especial atenção a cinco 
países, como exemplos particularmente sig- 
nificativos das atuais crises dos regimes na 
América Latina: México, Colômbia, Brasil, 
Cuba e Panamá. 

A nova política latino-americana para 
a década de 90 deve se concentrar especial- 
mente na ameaça genérica às frágeis demo- 
cracias latino-americanas e às difíceis tran- 
sições de regimes autoritários ou totalitários. 
As cinco nações analisadas aqui oferecem 
exemplos dos problemas que a maioria dos 
estados latino-americanos estão enfrentan- 
do. Um deles, o México, é um regime auto- 

ritário que enfrenta uma crise de Governo. 
Parece incapaz de incorporar um partido ou 
partidos legítimos de oposição. Dois outros. 
Cuba e Panamá, são regimes totalitários e 
autoritários em decadência. É necessário 
que os Estados Unidos voltem para eles sua 
atenção já que são exemplos dos problemas 
mais gerais da região. 

MÉXICO 

Proposta 1 

É necessário que os Estados Unidos 
encontrem uma forma de exortar o México a 
aceitar uma oposição legítima. São cada vez 
maiores os sinais de uma oposição ao pre- 
domínio de um só partido. A reforma inter- 
na do PRI (Partido Revolucionário Institu- 
cional) não será suficiente para deter o cres- 
cimento dos partidos de oposição. 

Proposta 2 

Os Estados Unidos devem respaldar 
qualquer esforço destinado a privatizar as 
empresas estatais e a desenvolver o mercado 
interno para a dívida externa do país. 

Proposta 3 

É da maior importância qualquer 
apoio que os Estados Unidos possam reunir 
para melhorar o sistema judicial corrupto e 
subordinado do México. Se não se obtêm 
avanços nesta esfera, a guerra contra as dro- 
gas continuará sendo em vão. 

O México finalmente começou a fa- 
zer reformas no processo de seleção de can- 
didatos do partido governante (PRI). Em 
parte como resposta à queda do peso mexi- 
cano em 1982, o PRI tem feito esforços para 
se adaptar à opinião pública. Permitiram-se 
eleições primárias de alguns candidatos do 
PRI. No entanto, Cuauhtemoc Cárdenas, 
descendente do principal herói revolucioná- 
rio, chegou à conclusão de que as reformas 
internas eram ilusórias, separou-se do parti- 
do e formou uma coalização de partidos de 
esquerda denominada Frente Democrática. 
Além desta nova oposição de esquerda, há a 
tão sofrida oposição de direita no México, o 
PAN (Partido de Ação Nacional). 

Tanto o PAN como a Frente Demo- 
crática apresentaram candidaturas fortes e o 
PRI, apesar de seu arraigado aparato políti- 
co e da constante fraude nas eleições, só 
conseguiu 50% dos votos. Tanto Cárdenas 
quanto Manuel Clouthier, candidato do 
PAN, continuam a questionar a legitimidade 
das eleições, o que poderia levar o PRI a 
uma abertura ainda maior no processo polí- 
tico e a instituir reformas verdadeiras. 

O continuado estatismo do PRI pro- 
vocou um desemprego ou subemprego mas- 
sivo que, por sua vez, traz como conseqüên- 
cia maior emigração. É necessário enfrentar 

este desemprego estrutural, calculado em 
40% da força de trabalho, através da liqui- 
dação das grandes empresas "paraestatais". 
Cerca de 85% da economia mexicana é de 
propriedade do Estado e o resto do setor 
privado depende da benevolência do Gover- 
no. Há indícios de que as autoridades mexi- 
canas reconhecem o problema; é preciso in- 
centivá-los. 

COLÔMBIA 

Proposta 4 

Os Estados Unidos precisam ir além 
do fortalecimento do sistema judicial exis- 
tente na Colômbia, respaldando os tribunais 
especiais sob o controle conjunto do Mi- 
nistério do Interior e das Forças Armadas, 
para enfrentar as ameaças da subversão e do 
narcotráfico, que representam uma guerra 
aberta contra o regime democrático. 

Proposta 5 

Estes tribunais devem ter autoridade 
para julgar com rapidez e condenar os sub- 
versivos e os narcotraficantes, que agora 
estão operando contra a soberania do povo 
colombiano, a cumprirem pena em centros 
especiais de detenção que estejam sob o 
controle do exército. Se não forem tomadas 
medidas enérgicas logo, o problema de.El 
Salvador será repelido em grande escala. O 
apoio oportuno dos Estados Unidos e um fi- 
nanciamento apropriado poderão, pois, evi- 
tar maiores levantes e uma guerra civil; 

A Colômbia enfrenta uma dupla 
ameaça à sua segurança e às suas insti- 
tuições democráticas básicas. Uma destas 
ameaças é a insurgência respaldada pelos 
comunistas que na década de 80 cresceu em 
tamanho e magnitude. Se as tendências 
atuais se mantiverem a Colômbia terá se 
transformado em outro El Salvador até 
meados da década de 90, se não antes. Mas 
ao contrário deste pequeno país centro-ame- 
ricano, a Colômbia enfrentará também ou- 
tro inimigo: o poderoso e bem organizado 
cartel do narcotráfico, com sede nas cidades 
colombianas de Cali e Medellfn. 

Os narcotraficantes já destruíram o 
sistema legal da Colômbia através do subor- 
no em grande escala e da intimidação dos 
juizes e da política. Com recursos que po- 
dem, chegar à cifra de 9 bilhões de dólares 
por ano, obtidos através da venda ilícita de 
narcóticos, principalmente neste país 
(E.U.A), os "czares" da droga podem se dar 
ao luxo de manter suas posições privilegia- 
das. Para piorar as coisas, os guerrilheiros 
colombianos e os cartéis de cocaína traba- 
lham juntos para fazer avançar seus objeti- 
vos, algumas vezes contraditórios. 

Por outro lado, o governo colombia- 
no organizou uma campanha, no mínimo 
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pouco entusiasmada, contra estas duas 
ameaças. As forças de segurança estão la- 
mentavelmente mal equipadas e precisam de 
pessoal. O governo do presidente Belisario 
Bctancúr reduziu o orçamento de defesa à 
metade, nos anos críticos do princípio da dé- 
cada de 80. A administração mais realista do 
presidente Virgílio Barco só restaurou par- 
cialmente essa quantia e, apesar de algumas 
medidas tomadas contra o terrorismo e o 
tráfico de drogas, não se anunciou ainda ne- 
nhum plano estratégico nacional. Ao lado 
disso, os esforços do Governo para obter a 
paz através do diálogo e de negociações têm 
fracassado. 

O papel dos Estados Unidos não tem 
sido de muita utilidade. Ainda que a admi- 
nistração Reagan tenha pressionado muito 
pela extradição de conhecidos traficantes, 
reduziu recentemente o programa de ajuda 
de segurança de seu país à Colômbia. Esta 
decisão foi um grave erro, já que prejudicou 
as palavras enérgicas sobre a necessidade de 
que a Colômbia tome medidas drásticas con- 
tra suas duas ameaças. 

Desta forma, se as tendências atuais 
não forem revertidas, a Colômbia sofrerá 
uma grande sublevação na década de 90, 
que afetará diretamente os Estados Unidos 
pelo crescimento no fluxo de drogas que, 
como conseqüência, chegará a nossas costas. 
Por isto, na década de 90, a Colômbia pode 
fazer com que o problema singular da políti- 
ca exterior deste pais nos anos 80, a América 
Central, pareça bem menor, em compa- 
ração. 

A Colômbia e, na América Central, 
El Salvador são exemplos chave da necessi- 
dade de uma reforma judicial. A restauração 
do império da lei é um elemento necessário 
para a obtenção da estabilidade nestes países 
desestabilizados pela guerra. O fracasso do 
sistema judicial na Colômbia e em El Salva- 
dor é uma ofensa ao fundador da Colômbia, 
Francisco de Paula Sanlander, que disse: 
"As armas nos deram nossa independência, 
mas a lei nos dará a liberdade". 

Em El Salvador, os territórios comu- 
nistas e os gangsters de direita, através dp 
crime e da intimidação, destruíram a capaci- 
dade dos tribunais salvadorenhos de julgar e 
condenar os infratores da lei. Nos anos 80, 
os guerrilheiros comunistas e os narcotrafi- 
cantes conseguiram realizar algo semelhan- 
te, em escala muito maior, na Colômbia. 
Nos dois países, hoje, é quase impossível 
condenar algum terrorista ou narcotrafican- 
te. Em ambos os países os pistoleiros de di- 
reita também em muitos casos não são pu- 
nidos por juizes que vivem aterrorizados e 
tremendo, quando não se deixam diretamen- 
te subornar tanto por criminosos quanto por 
rebeldes. 

É muito tarde para interferir na 
Colômbia e em El Salvador. Muitos acredi- 
tam que já se perdeu a guerra contra os tra- 
ficantes de drogas na Colômbia. Porém, os 
Estados Unidos não podem permitir que isto 
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permaneça assim para sempre. É necessário 
que a próxima administração reconsidere 
radicalmente seus programas para a ajuda 
legal. É preciso gastar muito mais dinheiro 
com tribunais especiais e para sua proteção - 
elemento chave para que estas instituições 
cumpram sua missão. Se elas não o fizerem, 
a desintegração da lei e da ordem se esten- 
derá por todo o hemisfério, inclusive os Es- 
tados Unidos. 

Brasil 

Proposta 6 

Os Estados Unidos devem se movi- 
mentar para ajudar na crescente crise da dí- 
vida brasileira antes que esta crise prejudi- 
que sua frágil democracia. Mesmo que um 
governo eleito fracasse nos anos 90, o Brasil 
precisa ser ajudado a seguir um caminho de 
crescimento econômico a fim de ser condu- 
zido ao regime político de que necessita. 

Na década de 90, o Brasil enfrentará 
problemas do tamanho de sua grandeza e 
potencialidade. O gigante sul-americano está 
fazendo uma difícil transição de volta à de- 
mocracia, depois de mais de duas décadas de 
regime militar. Em um estilo tipicamente 
brasileiro, o Exército governava o país com 
uma mão relativamente suave e durante esse 
período se manteve livre de corrupção, mas, 
em meados dos anos 80, os brasileiros esta- 
vam prontos e até ansiosos por um regime 
civil e totalmente democrático. 

No entanto, a transição não tem sido 
fácil e o atual presidente civil, José Sarney, 
quase não pôde evitar um golpe no mês de 
março, devido às ações de um Congresso 
Nacional cada vez mais descuidado e irres- 
ponsável, com a dupla função de ser 
também Assembléia Constituinte. Até rece- 
berem uma advertência final dos militares, 
os criadores da nova Constituição estavam 
considerando seriamente um regime parla- 
mentarista de governo (nos anos 60 uma ex- 
periência parecida fracassou totalmente) e 
haviam decidido realizar eleições presiden- 
ciais diretas no ano seguinte, decisão que 
praticamente asseguraria uma vitória es- 
querdista em 1989. 

Os problemas políticos do Brasil pio- 
raram devido a seus atuais fracassos econô- 
micos. A débil administração de Sarney 
acentuou os problemas já graves. O Brasil 
tem uma dívida externa maior do que qual- 
quer país subdesenvolvido e nos últimos 
anos não tem podido cumprir a tempo os 
pagamentos do principal e dos juros. A in- 
flação continua aumentando num índice de 
três dígitos. A intervenção massiva do Esta- 
do na economia e os enormes déficits orça- 
mentários sobrecarregam aquela que deve- 
ria ser uma das economias mais vigorosas do 
mundo. Até nos anos de regime militar, 
quando se seguiam políticas mais prudentes. 

dava-se preferência a um crescimento a 
qualquer preço enquanto se adiavam refor- 
mas básicas da economia. 

Se em 1990 assumisse o poder um 
governo claramente esquerdista, os proble- 
mas econômicos do Brasil na próxima déca- 
da aumentariam em progressão geométrica. 
Porém, antes que isso ocorra, é provável que 
a frágil democracia brasileira seja esmagada 
pelo surgimento de outro regime militar. O 
Exército faria isto com relutância e prova- 
velmente enfrentaria os problemas econômi- 
cos sem muito empenho, deixando-os sem 
solução. Mas se fosse forçado, o Exército de- 
sempenharia seu papel histórico como força 
moderadora. Porém, este novo ciclo de ins- 
tabilidade e insegurança afastaria o Brasil de 
seu objetivo de ser um país desenvolvido e, 
de fato, uma potência importante no final do 
século 

'A administração Reagan tem sido 
mais simpática às ambições brasileiras que 
sua predecessora. Tem encorajado levemen- 
te o processo democrático ao mesmo tempo 
em que tem amenizado as críticas à situação 
dos direitos humanos e do programa de 
energia nuclear, em comparação com os 
anos Carter. 

No entanto, depois de um bom co- 
meço, as relações entre os Estados Unidos e 
o Brasil voltaram a decair. O Brasil, e na rea- 
lidade toda a América do Sul, passou para 
um segundo plano em relação aos nossos 
problemas na América Central. Surgiram 
atritos nos assuntos comerciais e de investi- 
mento, especialmente na área altamente 
sensível de mercadorias de alta tecnologia, 
computadores e seu software em particular. 
Os problemas não são, de modo algum, de 
responsabilidade exclusiva dos Es:ados Uni- 
dos. Mas para serem resolvidos, precisam ter 
uma propriedade maior do que a que tive- 
ram no passado. A chave para a diplomacia 
dos Estados Unidos é conduzir sua política 
de tal forma que estimule o Brasil a reestru- 
turar sua economia de modo a favorecer as 
forças de mercado, tanto internas quanto ex- 
ternas. 

O melhor instrumento para isso já 
está disponível. Criado por Henry Kissinger, 
em 1976, estipula que se realize uma reu- 
nião bienal entre o Secretário de Estado dos 
Estados Unidos e o Ministro do Exterior 
brasileiro. Mas as reuniáoes em si mal resol- 
vem os problemas. É preciso que seja evi- 
dente uma vontade política de ambas as par- 
tes. A próxima administração deve fazer esse 
esforço para evitar disputas econômicas ain- 
da maiores e mais exacerbadas na próxima 
década. 

CUBA 

Proposta 7 

Os Estados Unidos deveriam manter 
conversações de alto nível com os soviéticos 



a fim de obter a retirada militar de Cuba. 

Proposta 8 

Quando estas conversações chegarem 
a uma conclusão, ou pelo menos alcançarem 
uma etapa promissora, os Estados Unidos 
deveriam iniciar conversações com Castro 
ou seu sucessor a fim de se prepararem para 
uma Cuba posterior a Castro. 

Proposta 9 

Tendo em vista que o Castrismo está 
acabado, falido e fracassado como modelo 
de desenvolvimento e liberdade, os Estados 
Unidos deveriam ampliar as transmissões de 
seus meios de difusão para Cuba, como um 
meio de educação cívica para criar um regi- 
me democrático. Deve-se começar a trans- 
mitir o mais cedo possível um canal de tele- 
visão Marti com programas destinados a en- 
sinar os elementos da cultura democrática. 

Cuba continua firmemente na órbita 
da União Soviética e sob o férreo controle 
do envelhecido caudilho Fidel Castro. No 
entanto, no final do século Castro estará se 
aproximando dos 75 anos. Desta forma, o 
próximo governo deve estar preparado para 
a crise que se avizinha em Cuba, semelhante 
à de Porfírio Díaz no México, que pode bem 
ocorrer durante seu mandato. No caso do 
velho caudilho mexicano Porfírio Díaz, o re- 
gime caiu rapidamente quando o velho per- 
deu o controle de si e de seu país no início 
do século. 

Ainda que a administração Reagan 
nunca tenha ido à fontfe, como expressara o 
ex-secretário de Estado Alexander Haig, não 
tem ilusões a respeito do caráter do regime 
de Castro e de seu objetivo central, prejudi- 
car os interesses dos Estados Unidos sempre 
e em todos os lugares em que puder. 

Devido em grande parte à pressão 
dos Estados Unidos, os sucessos de Castro 
diminuíram rapidamente nos anos 80. A 
vitória aparantemente fácil em El Salvador 
não ocorreu. Granada sé perdeu. O jamai- 
canos elegeram e depois reelegeram um go- 
verno acirradamente anti-Castro. Em Ango- 
la, as forças Cubanas têm tido de enfrentar 
as forças guerrilheiras, cada vez mais agres- 
sivas e bem armadas da UNITA de Jonas 
Savimbi. 

Na frente interna, o objetivo de Cas- 
tro de criar uma revolução permanente, de 
estilo stalinista, está fracassando claramente. 
A economia continua a capengar, atrasan- 
do-se cada vez mais, diferentemente das 
economias da Europa Oriental, o líder cu- 
bano evita qualquer indício de verdadeira re- 
forma. Falar de "perestroika" e ainda mais 
de "glasnost" está estritamente controlado 
dentro de Cuba. 

Apesar disso, a oposição interna está 
aumentando em Cuba, oposição alimentada 
pela rádio Marti que conseguiu romper o 
monopólio de Castro sobre a informação e a 

propaganda. Segundo os desertores, os mili- 
tares estão cada vez mais inquietos, graças às 
derrotas em Angola. Os ativistas de direitos 
humanos, que antes eram totalmente desco- 
nhecidos, conseguiram agora atrair pela 
primeira vez o interesse mundial pelo de- 
plorável recorde do regime nesta área. 

Em resumo, o regime está cada vez 
mais na defensiva e o preço de sua aventura 
no exterior continua a aumentar sem que 
haja uma vantagem clara à vista para o povo 
cubano. O futuro sob o mandato de Castro, 
como ele mesmo admitiu, é igualmente 
sombrio, apesar da dependência crescente 
do regime de instrumentos novos, como as 
microbrigadas e uma renovada guerra polê- 
mica contra a burocracia. 

O total fracasso de Castro, do qual só 
agora se tem uma vaga idéia fora de Cuba, é 
o fato principal e relevante de que a próxima 
Administração deve tratar na formação de 
uma nova tática para esta ilha-chave. 

Tendo em conta a possibilidade real 
do falecimento de Castro na década de 90, 
os elaboradores da política dos Estados Uni- 
dos devem saber que está se gestando uma 
crise de regime. É muito pouco provável que 
o sistema atual sobreviva sem seu caudilho 
por muito tempo, sem uma grande inter- 
venção soviética para impor um títere de sua 
preferência, no estilo do Afeganistão. Mas 
Cuba não é o Afeganistão. Cuba está em 
nossa esfera de interesse, não na de Moscou. 
Isso deve ser colocado claramente, com ên- 
fase, no início da próxima Administração. 

Ao mesmo tempo, a próxima Admi- 
nistração pode ajudar a preparar o terreno 
para uma transformação rápida e positiva 
em Cuba depois da morte do grande líder. 
Os Estados Unidos devem estar preparados 
para conversar com os principais detentores 
do poder, especialmente os militares cuba- 
nos que, com muita lealdade, pagaram um 
preço muito alto pelas ambições globais de 
Castro. 

Portanto, adiantando-se à inevitável 
crise do regime em Cuba, a próxima Admi- 
nistração deve rever toda a sua tática com 
respeito à aliança soviético-cubana. 

A nova Administração deve tomar a 
iniciativa em relação ao futuro do regime 
cubano. É de vital importância que se ini- 
ciem conversações de grande alcance en- 
quanto Castro ainda mantém o controle. Os 
Estados Unidos devem mostrar seu desejo 
de normalizar rapidamente as relações com 
uma Cuba "dessovietizada", normalização 
que incluiria a suspensão do bloqueio co- 
mercial. As conversações seriam incondicio- 
nais, diretas e de alto nível, sem a ajuda de 
intermediários questionáveis. 

O objetivo é recuperar Cuba como 
membro livre e independente da comunida- 
de internacional e, em particular, do he- 
misfério ocidental para que os 30 anos de 
guerra entre cubanos e norte-americanos 
chegue ao fim. 

PANAMÁ 

Proposta 10 

A explusão de Noriega e a realização 
de eleições nãó serão suficientes para instau- 
rar um regime democrático no Panamá. Os 
Estados Unidos terão de focalizar sua 
atenção em todas as questões do regime 
democrático: a reforma das FDP (Forças de 
Defesa do Panamá), o apoio a um sistema 
judicial indepenoente e a restauração da 
economia serão as questões fundamentais. 

A crise do regime do Panamá está 
ocorrendo agora. Durante 20 anos, a exu- 
berância democrática e um tanto desorgani- 
zada do país foi sufocada por uma ditadura 
militar pseudopopulista. 

A administração Carter depositou 
suas esperanças em forjar uma aliança com 
um regime corrupto, que acreditava ser 
estável, firmando os dois tratados do Canal 
que garantiam ao Panamá o controle desta 
via marítima vital no final do século. 

A ilusão de Carter está agora eviden- 
te para todos. Apesar disso, a administração 
Reagan só conseguiu fazer uma nova políti- 
ca panamenha inconcistente, centralizada 
quase que exclusivamente em livrar o país de 
um indivíduo, seu homem forte, o general 
Manoel Antônio Noriega. 

Mas a queda do ditador não resolve 
os problemas do Panamá nem prepara o 
caminho para um sólida assossiação norte- 
americano-panamenha. 

Na década de 90, a próxima Adminis- 
tração terá de enfrentar sérios problemas 
que ainda não foram enfrentados. Será pre-' 
ciso que as leis bancárias sejam revistas para 
evitar que o país caia novamente na cor- 
rupção baseada no cartel da droga. Será pre- 
ciso emendar a constituição panamenha pa- 
ra permitir a extradição de cidadãos pana- 
menhos culpados de delitos em outros paí- 
ses, embora fosse muito melhor que um sis- 
tema judicial panamenho renovado se encar- 
regasse desta tarefa. 

Além disso, os Estados Unidos e o 
Panamá, um vez que um regime democráti- 
co esteja no poder devem planejar com se- 
riedade a administaração adequada do Ca- 
nal, que logo precisará de um reparo geral 
grande e custoso. Ao mesmo tempo devem 
ser iniciadas conversações sobre uma defesa 
realista do Canal depois do ano 2000. Estas 
conversações devem incluir a possibilidade 
de os Estados Unidos continuarem no Pa- 
namá instalações limitadas (principalmente a 
base dè Howard e a estação naval de Rod- 
man) para a demonstração adequada de for- 
ça em todo o hemisfério ocidental. 

Estas questões ainda não foram 
abordadas, isso precisa ser feito no início da 
década de 90, se quisermos garantir os inte- 
resses nacionais tanto dos EUA como do 
Panamá para o próximo século. 
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Síntese 

Os Estados Unidos e o sistema inte- 
ramericano estão enfrentando problemas 
formidáveis na América latina. A crise na 
América Latina continua sem uma solução e 
correntes turbulentas que agitam a América 
do Sul estão sendo ignoradas, o que repre- 
senta um perigo para nós. A dívida, o terro- 
rismo, a droga, os estados ladrões, as gran- 
des migrações populacionais, as insurgências 
comunistas e a corrupção são apenas parte 
deste cenário. Santa Fé II é uma estratégia 
para atacar estes problemas e para promo- 
ver a democracia, a liberdade e a oportuni- 
dade econômica em toda a região, de uma 
forma ativa, ao invés de defensiva. 

Quando a administração Reagan as- 
sumiu o poder, a América Latina e a política 
exterior dos EUA para esta região eram o 
reflexo uma da outra, ambas tinham fracas- 
sado. Santa Fé I, que veio à luz em 1980, ti- 
nha objetivo de enfrentar alguns dos pro- 
blemas mais imediatos com que os Estados 
Unidos se defrontaram. Ajudou a fazer com 
que as percepções norte-americanas enfo- 
cassem o modo como a América Latina de- 
veria ser vista num contexto geoestratégico, 
alertou sobre a crise da dívida que se avista- 
va, estimulou a democracia e incentivou 
programas tais como o Plano da Bacia do 
Caribe e a Rádio Marti. 

Mas nem todas as propostas de Santa 
Fé I foram seguidas adequadamente, nem 
todos os problemas puderam ser resolvidos 
em oito anos; esse é o motivo por que Santa 
Fé II, além de seguir a orientação inovadora 
de seu antecessor, é também um produto da 
necessidade. Como ocorria há oito anos, o 
sistema Interamericano, especialmente a 
OEA, continua a ser subutilizado e na ver- 
dade tem se deteriorado nos últimos anos. 
Por isso, os autores de Santa Fé II procura- 
ram proporcionar uma estratégia de regime 
que vá além do estabelecimento de um sis- 
tema eleitoral, e que, se for adotada pelo 
próxima Administração, possa oferecer esta- 
bilidade às situações políticas que, de outro 
modo, seriam voláteis e instáveis. Especifi- 
camente, isto significa reforçar as organi- 
zações independentes deniro das sociedades 
latino-americanas, educar o povo e travar 
uma batalha contra os marxistas e outras 
forças culturais e políticas estatizantes. 

O documento Santa Fé II centraliza 
sua atenção particularmente na economia, 
argumentando que a democracia requer um 
grau de racionalidade política no campo 
econômico. Os sistemas socialistas com uma 
direção centralizada não criam riquezas nem 
eqüidade. Não é suficiente idealizar planos 
para que os países devedores paguem juros 
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de suas dívidas; é necessário traçar estraté- 
gias que lhes permitam sair do ciclo da dívida 
e gerar reservas reais e crescimento. O esta- 
tismo, os gigantescos aparatos burocráticos e 
a nacionalização são condenados, enquanto 
se estimula a formação de mercados nacio- 
nais de capitais, a eliminação dos controles 
econômicos e a privatização das empresas 
paraestatais existentes. Além de defender as 
vantagens das empresas privadas em relação 
ao capitalismo de Estado, os autores 
também propõem medidas que vão desde a 
prolongação do Plano da Bacia do Caribe 
até a preservação das florestas tropicais. 

Os problemas do terrorismo, as in- 
surgências, as drogras e a emigração e imi- 
gração são identificados como fatores de de- 
sestabilização que contribuem para a instabi- 
lidade e a falta de segurança dos regimes 
democráticos latino-americanos e, em maior 
ou menor grau, também nos afetam inter- 
namente. A rede de terrorismo se estende 
desde Chiapas no México, até o sul dos An- 
des no Chile. No ano passado, os norte-ame- 
ricanos investiram mais dinheiro na impor- 
tação ilegal de drogas da América Latina do 
que em alimentos; obviamente estes pro- 
blemas que não vão desaparecer. Para co- 
meçar a lutar contra eles, os elaboradores da 
política dos EUA têm de reconhecer a crise 
que estão enfrentando e serem preparados 
para tomar medidas extraordinárias. No en- 
tanto, suas primeiras ações devem desenvol- 
ver as capacidades normais - e legais - dos 
sistemas judiciais que têm de suportar a 
tensão. 

A última seção analisa os problemas e 
oportunidades que alguns países latino-ame- 
ricanos especialmente importantes vão en- 
frentar. O México, Colômbia, Brasil, Cuba e 
Panamá são analisados, um a um, em re- 
lação às questões específicas que os elabora- 
dores da política dos EUA terão de abordar 
ao formular respostas para suas turbulentas 
políticas. 

A crise na América Latina não foi re- 
solvida; os problemas mudaram, mas são tão 
ruins ou piores que em 1980. Temos teste- 
munhado um fracasso nas comunicações e 
uma persistente confusão, e esse fracasso 
precisa acabar. O povo tem o direito de ser 
informado pelos elaboradores da política dos 
EUA sobre o que está acontecendo. Aque- 
les que tomam decisões precisam ser claros e 
específicos em relação aos problemas que os 
EUA enfrentam e ao que propõem fazer a 
respeito. Santa Fé II é um guia que indica o 
caminho que é necessário seguir. 

(4) PL 480 proporciona moeda nacional aos governos recepto- 
res quando da venda do excedente de produtos agrícolas es- 
tadunidenses 
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ENTREVISTA 

Retrato de uma nova Luta 

Cláudio Barros 
por João Simões 

Cláudio Barros, um artista nacionalmente conhecido, esteve conosco, no Porão Cultural da UNI- 
POP, apresentando o seu mais recente trabalho, a peça "Dama da Noite". 

A temporada teve inicio em dezembro/90 e seu término foi prorrogado de janeiro para fevereiro de- 
vido ao grande sucesso de bilheteria e o entusiasmo com que o público assimilou, aplaudiu e gostou. 

Cláudio Barros Tavares, 27 anos, nasceu em Belém e enfrentou muitas barreiras para se contrair 
como artista. Sua carreira se inicia na infância, com apenas 12 anos. Após 15 anos de trabalho, pode apresen- 
tar um currículo brilhante, enquanto ator e diretor de teatro. Recebeu muitos prêmios nacionalmente impor- 
tantes, o que para ele tem apenas um valor relativo, pois sua paixão é o teatro e não os prêmios. 

Quisemos com esta entrevista apresentar Cláudio Barros não somente como o conhecido artista, 
mas também resgatar a sua pessoa, suas aspirações e sobretudo o seu coração. 
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CUÍRÂ - Você tem alguma perspec- 
tiva para 91, com relação ao seu 
trabalho artístico? 

CLÁUDIO: Eu normalmente 
nunca faço previsões e planos do 
que eu vou fazer, entendeu? Tudo o 
que eu faço depende muito da mi- 
nha necessidade. Por exemplo, 
a"Dama" surgiu a partir de uma ne- 
cessidade de voltar ao palco. Eu es- 
tava trabalhando no filme do Hec- 
tor Babenco e fiquei nove meses 
sem fazer teatro, trabalhando com 
cinema, que tem uma outra lingua- 
gem. Mas eu não fiz planos para a 
"Dama". 

dentro desse espaço você pode fa- 
zer absolutamente aquilo que você 
quer. Viajar livremente. Então é 
fantástico isso. Porque normalmen- 
te você tem uma caixa preta, um 
teatro onde você tem que seguir as 
regras do espaço e tudo mais; é um 
espaço como o Porão que te dá 
abertura pra fazer tudo o que você 
quiser, é fantástico. 

CUIRA - Como pintou o teatro na 
sua vida? 

CLÁUDIO: Eu não me lem- 
bro como ele pintou. Só me lembro 
que desde muito criança eu perse- 
guia meus pais, para que eles me le- 

Boa". Depois trabalhei com o Gru- 
po Experiência e montei com a 
Wlad um grupo chamado Cuíra. Em 
87 eu dirigi um espetáculo chamado 
"A Terra é Azul", que foi o espetá- 
culo mais premiado do Grupo Ex- 
periência. Depois fui a São Paulo 
onde trabalhei na Companhia Tru- 
pe Mínima de Teatro, onde eu era o 
primeiro ator, num espetáculo cha- 
mado "Utopia". De volta para 
Belém trabalhei no filme de Baben- 
co, num departamento que prepa- 
rava as pessoas que não eram atores 
para atuarem no filme. Em novem- 
bro surgiu a "Dama da Noite", e 
atualmente estou trabalhando num 

Outro ponto em comum com 
a Dama, é que eu também 
vou encontrar um verdadei- 
ro amor." 

CUIRA - Por que "Dama da Noite" 
e não outro personagem, outra 
obra? E por que-o Porão Cultural 
da Unipop? 

CLÁUDIO: "Dama da Noite" 
surgiu de uma necessidade de fazer 
um espetáculo que resgatasse um 
exercício. Eu estava há muito tempo 
fazendo espetáculos com muita gen- 
te, espetáculos com companhias. 
Então, veio pela necessidade do 
exercício do ator. O Porão surgiu 
assim, eu tinha vontade, há muito 
tempo, de que a Wlad dirigisse um 
espetáculo meu. E a Wlad tem uma 
ligação com o Porão. Quando eu fa- 
lei para ela de fazer um monólogo, 
então ela disse que havia o Porão. 
Eu vim conhecer, e achei o lugar 
fantástico. 

CUÍRA - Por que o Porão é um lu- 
gar fantástico? 

CLÁUDIO: É um espaço em 
que você fica completamente livre 
para experimentar. Nada te prende. 
Nada te delimita. Nada. Você tem 
um espaço retangular, fechado, e 

vassem a um teatro, mesmo que fos- 
se só para visitá-lo. Essa paixão co- 
meçou com a mágica, com a luz, os 
figurinos incríveis dos atores, e eu 
ficava completamente anestesiado 
quando ia ao teatro. Então eu co- 
mecei a atormentar os meus pais 
porque eu queria fazer teatro. Mas 
somente em 1976 eu fiquei sabendo 
que o SESC, estava abrindo testes 
para formação de um grupo de tea- 
tro deles. Eu fiz o teste, e aí fiquei. 
Foi meu primeiro espetáculo de tea- 
tro, com um texto de Maria Clara 
Machado,   "A  Bruxinha   que   Era 

filme da Walt Disney que está sen- 
do produzido no México. 

CUÍRA - Então, como é que fica a 
temporada para a "Dama da Noi- 
te"? 

. CLÁUDIO: Eu estou espe- 
rando soluções que não dependem 
de mim. Se eu for ao México, eu pa- 
ro com a "Dama" e só retorno ao 
trabalho quando retornar do Méxi- 
co. Caso eu fique aqui em Belém, 
continuarei com a "Dama" no 
Porão até maio. 
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ama da Noite 
Jonaías Filho 

Tive o privilégio de poder conversar com ela por duas vezes. 
Além disso, estive trabaUiando durante dezesseis espetáculos como 
porteiro e portanto pude escutá-la todas essas vezes "por trás dos 
bastidores". 

Este espetáculo traz como característica e marca principais o 
diálogo com o espectador. Dai que toda apresentação tem um to/n 
diferente, dependendo das diferenças do público que está participan- 
do. 

O texto é de urna profundidade muito grande e levanta lodo 
tipo de questionamento. Daí a grande elasticidade que oferece a um 
ator criativo para mudar a forma do texto (que é um diálogo) e ain- 
da manter-se fiel ao conteúdo e ao programa. 

Datna da noite, mulher quarentona, pertencente ao submun- 
do, mas profundamente envolvente. Esse lugar de marginalidade de- 
corre do fato de que ela, em sã consciência, não conhece "um passe, 
um código, uma palavrinha mágica" que possa colocá-la como to- 
dos, nesta "roda idiota" que o sistema edifica. Ela não. Apesar de 
ioda a sua experiência de vida, ficou à margem da "sociedade nor- 
mal e institucionalizada" não porque seja uma "puta velha", mas 
talvez porque se recusou mumificar-se. 

E uma mulher de profunda erudição. Sua cultura abarca os 
movimentos mais significativos de nosso século, além de carregar 
sobre si o peso de profundas crises existenciais. Mas, longe de ser 
uma pessoa intimista ou individualista, vincula sempre a sua 
existência aos movimentos culturais, políticos e econômicos de sua 
época. Essa é a força da atração que ela exerce sobre o público. Ela 
é atualíssima e desvela a realidade apreendida, sem escrtípulos e 
moralismo. Por isso, seu linguajar pode ser qualificado como chulo 
e sua atitude frente aos fatos mais marcantes de sua e nossas vidas 
se faz numa combinação perfeita entre as lágrimas e as gargalliadas. 

Muita gente, como eu, se percebeu rindo de profundas des- 
graças e chorando com as situações mais triviais. 

Ela revolve seu passado de tal maneira que nos faz repensar 
nosso próprio passado e questioná-lo. Afinal, não é fácil, ao menos 
no ocidente, eoncontrarmos alguém que não se identifique com al- 
gumas de suas tentativas pata realizar-se e compreender sua existên- 
cia: "Eu já fiz tudo na vida, jáfid uma moça bem-comportada, quie- 
tinha, quase uma santa, aí depois eu desbundei e virei quase tuna pu- 
ta. Eu fui hippie, punk, dark e fiquei louca, louca, louca...(...) 

Eu já tentei de tudo: macrobiótica, psicanálise, droga, acupuntura, 
suicídio, dança, natação, atletismo, patins, inarxismo, candomblé, 
boate gny, teatro, ecologia, tudo". Certamente que algumas destas fo- 
ram as melhores opções que o ocidente ofereceu neste século. E se 
quisermos ser honestos conosco c com a realidade mundial, temas 
que admitir que de uma certa maneira o sonho acabou, assim com 
ela afirma "... você nasceu depois que mataram nossa ilmão...estava 
tudo morto quando tu nasceste, boy!". 

O mundo das ciências humanas e da filosofia se encontra 
atualmente num profundo marasmo, já que as gi-andes tentativas de 
mudanças mundiais por enquanto parecem ter fracassado. Por isso. 
na "Dama da Noite", todo militante de alguma utopia pode identifi- 
car-se. Afinal de uma maneira ou de outra, todos nós estávamos 
"loucos e despíramos" por termos acreditado em algtuna coisa... 
mas agora resta-nos apenas uma pergunta: "onde está nosso poten- 
cial criativo, libertário, nossa capacidade de luta?" 

Ela tem consciência profunda de si e da situação mundial, e 
apesar disso (ou justamente por isso) é uma mulíter que acredita no 
amor e "num grande e verdadeiro amor". Esse desejo se revela na 
maneira como ela se relaciona, pois é atrevida mas não agressiva, é 
boçal mas não violenta, ri das pessoas e, se mal compreendida, pede 
desculpas, arrogante, mas sabe pedir carinho e humilliar-se no mo- 
mento exato: "Vem, passa a mão na minha cabeça ". 

Mas, além de tudo isso, ela encanta porque mostra-se, é 
transparente, justamente porque não conliece a "tal palavrinha má- 
gica", que obriga todo ser humano a vivenciar, vestir, estudar, tran- 
sar etc... nulo no seu devido momento e bigar, com uma devida pos- 
tura. Ela nega-se a fingir na vida real e sua sinceridade a faz maté- 
ria-prima de um espetáculo para teatro, algo novo. 

, Quando ela pergunta, afirmando: "E existe coisa mais destru- 
tiva e inútil que continuar sem ter fé nenhuma?" Parece-nos uma 
afirmação de quem está desesperado, quase louco. No entanto, ela 
mesma negará:"Eu não estou deseperada nem louca". Afinal, a vida 
em cada ser humano carrega consigo o "tesão cósmico"por existir, 
na ânsia de realizar-se e serfeUz. 

Ela não e diferente, acredita no amor apesar de tudo. Por is- 
so mesmo torna-se o modelo de maturidade do ser humano atual 
Daquele habitante do ocidente ou do oriente. Vê muitos sonhos se 
desmoronarem, e, apesar disso, luta consigo mesmo e com o mundo. 
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CUÍRA - Quais foram os momentos 
mais marcantes da sua carreira 
artística? 

CLÁUDIO: É muito difícil di- 
zer quais foram. Por exemplo, o me- 
lhor espetáculo que fiz é sempre 
aquele que estou fazendo naquele 
momento. Eu acho que fui muito 
privilegiado na minha vida de ator, 
que teve sempre grandes momen- 
tos. Por exemplo, quando ganhei no 
Rio de Janeiro o prêmio de melhor 
ator, num festival, com "Dom Xico- 
te", ou quando eu ganhei os dois 
prêmios de melhor direção com "A 
Terra é Azul", no Paraná. São mo- 
mentos  supermarcantes,  mas  que 

"Embora um prêmio só sirva 
para enfeitar prateleira, eu 
quero a minha repleta de 
enfeites." 

passam, passam. Servem para eu 
lembrar, só. Pra que serve um prê- 
mio de melhor ator? Pra enfeitar 
prateleira, pra mais nada, absoluta- 
mente mais nada. Porque para um 
teste numa companhia profissional 
o teu currículo pesa, mas o que mais 
pesa é o teu teste. Além disso, eu 
quero mais, muito mais, e embora 
um prêmio só sirva para enfeitar 
prateleira, eu quero minha pratelei- 
ra repleta de enfeites. 

CUÍRA - Essa maneira como você 
expõe sua vida me lembra a"Dama 
da Noite". Isso é verdade? 

CLÁUDIO: A "Dama da Noi- 
te" é uma pessoa muito audaciosa, 
uma pessoa que se permitiu viver 
absolutamente tudo o que pintou. 
Eu sou assim, não tanto quanto ela; 
afinal ela é um personagem, eu sou 
gente mesmo. Eu me permito viver 
absolutamente tudo o que pinta. 
Outro ponto em comum que eu te- 
nho com ela é que ela acredita que 
vai encontrar um verdadeiro amor. 

e eu sou muito romântico, apesar de 
ser muito aloprado, avoado, mas eu 
vou encontrar o bofe da minha vida. 
Pode escrever isso aí. 

CUÍRA - Muitas pessoas vieram 
assistir ao espetáculo, e em geral as 
pessoas não são audaciosas, muito 
pelo contrário. Então como você 
explica que todo mundo sai identi- 
ficado com a "Dama"? 

CLÁUDIO: A "Dama" fala 
da vida, né? Ela fala muito de coisas 
que as pessoas normalmente escon- 
dem. Ela escancara de üma maneira 
muito poética o inconsciente coleti- 
vo. Ela fala de coisas que as pessoas 
tentam extravasar dentro de um ba- 
nheiro. As experiências que ela con- 
ta para o público todo mundo já vi- 
veu de uma forma ou de outra, e se 
não viveu, tem vontade de viver. 
Ninguém tem coragem de dizer que 
passa um tempo de sua vida procu- 
rando um outro para amar, e ela fa- 
la isso. Então ela é muito o lado não 
assumido de todo mundo. A pessoa 
entra neste espaço, e sai daqui do 
Porão arrasada, com vontade de es- 
cancarar e com medo. Além disso, o 
espetáculo é muito bom, tem uma 
direção muito precisa, uma ambien- 
tação muito bonita. Ele é muito ho- 
nesto, e o público gosta disso, gosta 
de ver um trabalho sério. 

"4 única certeza que você 
tem hoje em dia é que você 
têm medo." 

CUÍRA - "Dama da Noite" tem me- 
do. As pessoas têm medo da guerra, 
da AIDS, do desespero. Você acha 
que o medo é a grande ideologia 
deste final de milênio? 

CLÁUDIO: Não sei se é ideo- 
logia. Eu acho que as pessoas estão 
sem ideologia. Eu diria que o medo 

é o ponto mais determinante na vi- 
da de todos nós. A única certeza 
que você tem hoje em dia é que 
você tem medo. Isso é horrível. Mas 
eu continuo tendo medo de uma 
única coisa: da burrice. 

CUÍRA - "A Dama da Noite" tem 
saída? 

CLÁUDIO: Ela não está 
preocupada em ter saída. Ela sabe 
exatamente o que está vivendo e a 
sua importar cia na sociedade. 

"O Porão Cultural ê um es- 
paço que você fica comple- 
tamente livre para experi- 
mentar." 

CUÍRA - Você está disposto a re- 
produzir a peça em sindicatos ou 
em espaços populares? 

CLÁUDIO: Olha, eu sempre 
estou disposto a qualquer coisa. 
Mas no caso da "Dama" tem uma 
coisa que pro espetáculo acontecer 
é muito importante, isto é, o estado 
que se cria dentro do banheiro. Eu 
posso fazer em qualquer lugar que 
me dê um espaço equivalente a este 
aqui, que crie o clima. Além disso, 
este espetáculo tem duas importân- 
cias: a proposta dele, enquanto es- 
paço aberto, e a divulgação deste 
espaço para fazer teatro. Então se 
eu trago o sindicato aqui pra dentro, 
se eu trago qualquer entidade ou 
organização popular, é mais impor- 
tante, pois eu mato dois coelhos. 
Quero deixar claro que eu faço o 
meu trabalho para qualquer pessoa. 
Nesse sentido eu sou bem prostitu- 
ta, eu "dou pra qualquer um". Você 
vem aqui e me pede o ingresso ou 
me compra o ingresso, não importa 
quem seja. Eu quero que o meu tra- 
balho seja visto. 

João Simões, estudante de Ciências Sociais, secretário da 
Unipop. 
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TEORIA E ESTRATÉGIA 

O Caminnho Social-Democrata 
da Atual Esquerda Brasileira 

Horácio Martins de Carvalho 

A esquerda Brasileira terá de reeditar os passos já superados da Social-Democracia 
européia para a construção da democracia? 
Existe hoje, no Brasil, uma Real controvérsia entre socialistas e sociais-democrata- 
cas? 

A questão central que para mim 
se coloca hoje é saber por que a 
denominada esquerda brasilei- 
ra, no sentido político clássico, 

adere, na sua maioria, às propostas da so- 
cial-democracia européia para realizaar a 
democratização social quando partidos sso- 
cial-democratas europeus, e seus seguidores 
em todo o munddo, já se definiram pelas so- 
luções de compromisso com a burguesia, 
desde 1959, após o congresso do SPD (Par- 
tido Social-democrata da Alemanha Ociden- 
tal) em Bad Godesberg. 

Mais intrigante ainda, no comporta- 
mento da esquerda brasileira, ao adotar o 
programa da social-democracia européia ou 
ao filiar-se ao movimento social democrata é 
não considerar as diferenças fundamentais 
entre as formações econômicas e sociais eu- 
ropéias e a brasileira e, nelas, a natureza e o 
papel das instituições políticas burguesas que 
permitiram êxitos relativos e temporários de 
democratização social pelas reformas im- 
plantadas pelos governos social-democratas 
em vários países europeus depois da Segun- 
da Guerra Mundial. 

A partir dessas duas indagações ge- 
rais é minha proposta, no âmbito restrito 
deste artigo: 

a - problematizar a falsa controvérsia 
que hoje timidamente se observa no Brasil 
entre socialistas e social-democratas; 

b - identificar a social-democracia eu- 
ropéia contemporânea com um movimento 
político mais complexo do que a simples pre- 
sença de partidos políticos social-democratas 
no concerto dos partidos políticos nos países 
europeus; 
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c - rever, sumariamente, por que os 
partidos social-democratas europeus, funda- 
dos no século passado, passaram de propos- 
tas de revolução social para as de compro- 
misso com a burguesia; 

d - identificar os fatores que determi- 
naram as mudanças no compromisso político 
da esquerda brasileira, após 1985, que con- 
duziram à sua adesão ao movimento da so- 
cial-democracia. 

SOCIALISTAS 
OU SOCIAL-DEMOCRATAS? 

Os temas das controvérsias atuais no 
Brasil entre os socialistas e os social-demo- 
cratas têm origens históricas internacionais 
muito anteriores ao próprio debate recente 
sobre as vias possíveis para se passar da de- 
mocratização política para a democratização 
social que a denominada "crise do socialis- 
mo" vem reavivando em todo o mundo. 

Tal controvérsia antecede, também, 
em muito tempo, as experiências concretas, 
por um lado, daqueles regimes políticos na- 
cionais que se denominam de socialistas-sta- 
linistas, iniciada em 1924 e acentuada com a 
coletivização no campo após 1928 na URSS 
e depois implantadas por vias distintas em 
inúmeros países do Leste Europeu; por ou- 
tro lado, de governos social-democratas em 
vários países da Europa a partir da Primeira 
Guerra Mundial. 

O sociólogo e marxista polonês Adam 
Przeworski, hoje radicado nos EUA, recorda 
que essa controvérsia remonta aos meados 
do século passado, quando os adeptos do 
movimento socialista se colocavam a questão 
de participar ou não das instituições políticas 
desenvolvidas pela sociedade burguesa, em 
particular o parlamento eleito: "(...) A esco- 

"Do 'Socialismo moreno' de 
Brizola ao 'Governo Parale- 
lo' do PT há pouca diferen- 
ça: ambos defendem pro- 
postas ífuministas, social- 
democratas." 

lha passou a ser entre ação 'direta' e ação 
'política': um confronto direto entre o mun- 
do dos trabalhadores e o mundo do capital 
ou uma luta via instituições políticas".(1) 

Socialistas marxistas e socialistas 
anarquistas iriam, então, divergir rofunda- 
mente com relação às estratégias e táticas 
necessárias para o estabelecimento da socie- 
dade socialista. A questão da organização 
dos trabalhadores num partido político para 
conquistar o poder político e a própria con- 
quista do poder político seriam algumas den- 

tre as inúmeras teses controversas entre es- 
sas tendências gerais de pensamento e práti- 
ca socialista. 

"Marx acentuava que os trabalhado- 
res deveriam se organizar em um partido 
político, e que esse partido deveria conquis- 
tar o poder na trajetória para o estabeleci- 
mento da sociedade socialista", prossegue 
Przeworski. Ressalta ainda, esse autor, que 
"a resposta anarquista foi uma veemente 
negativa. O que temiam e afirmavam era 
não só ser a ação política desnecessária e 
ineficaz mas também que qualquer partici- 
pação em instituições burguesas, indepen- 
dentes da finalidade e da forma, destruiria o 
próprio movimento socialista. O Congresso 
anarquista em Chaud-de-Fonds alertou em 
1870: "toda participação dos trabalhadores 
na política governamental burguesa só po- 
derá produzir resultados no sentido de con- 
solidar o atual estado de coisas, paralisando, 
assim, a ação socialista revolucionária do 
proletariado. "(2) 

Przeworski comenta, ao meu ver im- 
precisamente, por excluir os anarquistas, que 
"os que se tornaram socialistas foram aque- 
les que decidiram utilizar os direitos políticos 
dos trabalhadores nas sociedades onde estes 
os possuíam. A corrente abstencionista per- 
deu seu apoio na Primeira Internacional 
após 1873, e os recém-criados partidos socia- 
listas (então denominados de social-demo- 
cratas - nota de HMC), em sua maioria fun- 
dados entre 1884 e 1892, adotaram os 
princípios da ação política e da autonomia 
dos trabalhadore.s."(3) É necessário destacar 
que os anarquistas jamais abdicaram da 
proposta de construção de uma sociedade 
socialista. A expressão 'socialismo libertá- 
rio" foi utilizada também para distinguir a 
proposta do socialismo anarquista daquele 
que enveredou pela política institucional 
partidária. 

Na minha opinião, no seio da esquer- 
da brasileira, as expressões socialistas e 
anarquistas foram empregadas sectariamen- 
te, por influência dos partidos comunistas, 
para distinguir os adeptos ou não da organi- 
zação dos trabalhadores em partidos políti- 
cos. Indevidamente, porquanto, ao simplifi- 
carem a problemática, não contemplava, tal 
uso dessas expressões, a profunda ruptura 
teórica, e suas conseqüências práticas, dessas 
divergências na luta pela edificação de uma 
sociedade socialista. A revolução socialista 
na Rússia em outubro de 1917 e, posterior- 
mente, a partir de 1924, o despotismo estali- 
nista, contribuíram, de formas distintas, para 
a nebulosa compreensão das diversas pro- 
postas socialistas, libertárias (anarquistas) ou 
outras, no Brasil (em particular). 

A hegemonia, até recentemente, dos 
partidos comunistas no campo político e 
ideológico da esquerda não propiciou o res- 
gate das idéias divergentes daquelas da Ter- 
ceira Internacional. Impediu o debate das 
idéias e a análise das experiências de gover- 

no, ainda que restritas à Europa, dos parti- 
dos social-democratas, herdeiros da II Inter- 
nacional, enquanto movimento político que 
se propunha (propõe) ser alternativo tanto 
ao capitalismo como ao socialismo estalinista 
e libertário. 

Tem sido a denúncia dos "crimes es- 
talinistas" por Kruschov em 1956, a revo- 
lução cultural na China Popular, a revolução 
nicaragüense,.? denominada "crise do socia- 
lismo no leste europeu" e a Perestroika, en- 
tre outros, os acontecimentos pós-Segunda 
Guerra Mundial que estão fazendo emergir, 
parafraseando Foucault, a arqueologia dos 
saberes revolucionários sepultados infor- 
malmente pelos partidos comunistas estali- 
nistas e formalmente, depois de setembro de 
1947, pelo KOMINFORM. 

"O que se vem presencian- 
do recentemente no Brasil é 
o adesivo contato ao 'Socia- 
lismo democrático' dos eu- 
ropeus.' 

O denominado movimento comunis- 
ta "revisionista", após o período Kruschov 
na URSS e as leituras reformistas de Gram- 
sci, facilitaram a reafirmação das idéias e das 
práticas, pelos partidos comunistas alinhados 
com a URSS e posteriormente todos eles, da 
conquista pelos trabalhadores do poder polí- 
tico pela via eleitoral. Nesse sentido, foram 
se aproximando, ainda que com críticas 
pseudo-revolucionárias, dos social-democra- 
tas de Bad Godesberg. 

Os revisionistas do PCUS, ao envere- 
darem, para fins de exportação, pelos cami- 
nhos propostos na II Internacional, mimeti- 
zaram seu afastamento do pensamento revo- 
lucionário marxista ao defenderem o "en- 
trismo", ou seja, o aparelhamento das insti- 
tuições da sociedade civil e a ocupação de 
"espaços políticos no seio do listado bur- 
guês". 

Parelamente, no oeste europeu, a 
proposta de um "capitalismo democrático", 
a partir das teses e das reformas econômicas 
implantadas pelos partidos social-democra- 
tas, principalmente na Alemanha Ocidental, 
na Suécia e na Áustria, enunciou, pela via de 
um Estado burguês exercitando políticas 
keynesianas, que os interesses econômicos 
imediatos dos trabalhadores em torno de 
uma democratização econômica, poderiam 
ser satisfeitos pela aliança política e sindical 
entre capital e trabalho. 

A evolução das divergências econô- 
micas, políticas e ideológicas internas nos 
países onde se implantaram regimes políticos 
conhecidos como socialistas, processo esse 
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que vem sendo denominado de "crise do so- 
cialismo", com denúncias relacionadas, entre 
outras, com o totalitarismo exercido pela 
tecnoburocracia governamental a partir da 
fusáo entre os interesses da burocracia ge- 
rencial do partido único comunista e aquela 
do Estado pretensamente do proletariado, 
tem contribuído para a reflexão e a prática 
atual dos "socialistas" sobre as vias para a 
tomada do poder político e a construção de 
uma sociedade socialista. 

A controvérsia atual sobre as vias pa- 
ra se realizar a democratização social no 
Brasil pode ser estabelecida a partir de três 
movimentos distintos: 

- o êxito relativo da democratização 
econômica nos países capitalistas europeus 
sob a direção dos partidos burgueses social- 
democratas após a década de 60; 

- a crise econômica, política e ideoló- 
gica nos países onde se implantaram regimes 
socialistas; 

- a impotência dos partidos políticos 
de oposição e dos movimentos sociais popu- 
lares de motivarem e mobilizarem os traba- 
lhadores para um projeto revolucionário de 
construção de uma sociedade socialista no 
Brasil. 

A hipótese que aqui coloco para de- 
bate é de que as concepções de mundo e 
práticas sociais socialistas são antagônicas às 
concepções de mundo e práticas sociais dos 
social-democratas. Os social-democratas 
contemporâneos não desejam qualquer 
transformação no modo de produção vigen- 
te. Muito ao contrário, ensaiam cooptar os 
trabalhadores para a maior consolidação do 
capital monopolista e de um Estado burguês 
com tendências cada vez mais autoritárias. 

Por outro lado, os socialistas, enquan- 
to aqueles que almejam superar o modo de 
produção capitalista através de uma revo- 
lução social, perderam o ímpeto revolu- 
cionário não apenas pela sucessão de derro- 
tas e de desvios nas caminhadas para a cons- 
trução de uma sociedade socialista e demo- 
crática. Mas, sobretudo, pelo fato de que a 
maioria dos intelectuais orgânicos dos mo- 
vimentos socialistas no Brasil terem capitu- 
lado nas suas propostas revolucionárias e de 
libertação, abdicando da luta de classes e 
aceitando o Estado burguês como o motor 
da história. 

MOVIMENTO 
SOCIAL-DEMOCRATA 

CONTEMPORÂNEO 

Tem sido conveniente para os so- 
cial-democratas, em particular na conjuntura 
brasileira, se auto-intitularem socialistas e, 
mais recentemente, face à crise do socialis- 
mo de Estado no leste europeu, de adeptos 
do " socialismo democrático". Isso se deve a 
vários fatores, entre eles a um jogo maroto 
de palavras e à perda, por parte dos trabalh- 
dores brasileiros, da memória histórica dos 

movimentos socialistas. Tanto assim é que 
Leonel Brizola e os demais membros do 
Partido Democrático Trabalhista - PDT, o 
atual Partido da Social-Democraccia Brasi- 
leira - PSDB, parte relevante do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB, o Partido Comunista Brasileiro - 
PCB, o Partido Comunista do Brasil - PC do 
B, o Partido Socialista Brasileiro - PSB e á 
maioria das tendências dentro do Partido 
dos Trabalhadores - PT, apenas para citar 
alguns partidos políticos de expressão nacio- 
nal, afirmam defender, cada um deles a seu 
modo, propostas para a construção de uma 
sociedadee socialista e democrática. 

Do "socialismo moreno" de Brizola 
ao "governo paralelo" do PT há poucas dife- 
rença: ambos defendem propostas iluminis- 
tas, social-democratas. Mas, entre as propos- 
tas socialistas dos marxistas e anarquistas da 
I Internacional Operária, entre outros, e 
aquelas dos social-democratas europeus de 
após a Segunda Guerra Mundial há não 
apenas diferenças mas, antes de tudo, anta- 
gonismo. 

"A aspiração tática da atual 
esquerda brasileira é parti- 
cipar do Governo burguês." 

No século passado, os partidos então 
denominados social-democratas formados 
na Europa, Ásia e EUA, a partir do pensa- 
mento de Marx, defendiam não apenas pro- 
gramas socialistas mas, a maior parte deles, 
vias revolucionárias para alcançar a demo- 
cratização social. 

Muita coisa mudou, sem dúvida al- 
guma, nos programas dos partidos social- 
democratas europeus desde que foram fun- 
dados nas últimas décadas do século passado 
até o encontro da Internacional Socialista 
realizado há alguns anos atrás durante o go- 
verno de Leonel Brizola no listado do Rio 
de Janeiro. Assim, também, existia muita di- 
ferença entre as proposições socialistas da 
resistência política oferecida pela esquerda 
brasileira durante a ditadura militarista de 
1964-84 e a proposta desse líder político 
gaúcho quando sugeriu um "socialismo mo- 
reno" para o Brasil... 

O mesmo aconteceu entre as propos- 
tas "socialistas" dos partidos de esquerda e 
centro-esquerda como o PDT, PCB, PC do 
B, PSB ç PT, nos últimos 10 anos no Brasil. 
Entre elas houve originalmente enormes di- 
ferenças, senão antagonismos. Todas acena- 

vam, com maior ou menor ênfase, com o ob- 
jetivo da construção de uma sociedade socia- 
lista, do socialismo ou da democratização so- 
cial. Ainda que para se alcançar tal objetivo 
geral várias vias eram sugeridas, as quais 
qualificavam a natureza das propostas e lhe 
definiam o caráter político. Estas vias iam 
desde a revolução social até o compromisso 
social entre capital e trabalho. Entretanto, a 
partir de 1985, com a Nova República, esses 
partidos tenderam para sociai-democracia. 
Uns já a haviam assumido explicitamente, 
como o PDT e o PCB. Posteriormente o 
PSDB. Os demais foram gradual mas fir- 
memente aderindo ao compromisso entre 
classes sociais antagônicas, em nome da de- 
mocratização política e da ocupação de es- 
paços políticos para a defesa dos interesses 
dos trabalhadores. 

Todos esses partidos afirmam se em- 
penharem, hoje, nas lutas para a construção 
de um "socialismo democrático", e seus 
membros se consideram socialistas. 

Essa postura política não é recente. 
Desde o início do século passado, apenas pa- 
ra marcarmos uma referência, a expressão 
"socialista" é reivindicada pelas mais varia- 
das correntes de idéias que ensaiam propor e 
realizar a democratização social e seu signifi- 
cado têm variado no tempo e segundo as 
mais diversas correntes políticas que assim se 
auto-denominam. Processo semelhante vêm 
ocorrendo com a expressão "socialismo de- 
mocrático". 

Se a história das idéias socialistas foi 
marcada por acirradas disputas teóricas e 
políticas, o que se vem presenciando recen- 
temente no Brasil é o seu inverso: o adesis- 
mso cordato ao "socialismo democraático" 
dos social-democratas europeus contem- 
porâneos. A ala progressista da Igreja Cató- 
lica, entre outras, tem contribuído de forma 
brilhante para essa caminhada social-demo- 
crata, na maior parte das vezes por confun- 
dir o seu "socialismo ético" com o "socialis- 
mo democrático" da sociai-democracia. 

Nos últimos 10 anos, no Brasil cresce 
a influência de um movimento político a fa- 
vor de um "socialismo democrático" que 
tem como marco de referência o congresso 
do Partido Social-democrata da Alemanha 
Ocidental (SPD) realizado em novembro de 
1959 na cidade de Bad Godesberg. Nessa 
oportunidade são aprovadas propostas que 
supõem o abandono do pensamento marxis- 
ta, até então presente, ao menos formalmen- 
te, no ideário do Partido Social-democrata 
Alemão (SPD) desde sua fundação, em 
meados do século passado. Leonel Brizola 
foi e é um dos seus mais destacados porta- 
vozes, e a Fundação Alberto Pasqualini o 
braço verde-amarelq da Fundação Friedrich 
Ebert. 

No preâmbulo do programa do SPD, 
aprovado em 1959, se enunciava parte da fi- 
losofia geral que o inspirou: "O socialismo 
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democrático, que na Europa encontra suas 
rafses na ética cristã, no humanismo e na fi- 
losofia clássica, náo pretende proclamar ver- 
dades últimas. E isso não por incompreessão 
ou por indiferença ante às filosofias ou às 
verdades religiosas senão por respeito às de- 
cisões do homem em matéria de fé, decisões 
cujo conteúdo não deve estar determinados 
nem por um partido político nem pelo Esta- 
do. O partido social-democrata da Alema- 
nha é o partido da liberdade de espírito e 
constitui uma comunidade de homens pro- 
cedentes de diferentes direções em matéria 
de pensamentos e crenças. Seu acordo se ba- 
seia em valores morais comuns e em fins 
políticos idênticos."(4) 

De 1959 até os dias atuais, vários go- 
vernos social-democratas puderam exercer, 
diretamente ou em coalizão, suas propostas 
econômicas, políticas e ideológicas em vários 
países da Europa, como Alemanha Ociden- 
tal, Suécia, Espanha e, recentemente, Portu- 
gal, com Mário Soares. As idéias social-de- 
mocratas de Bad Godesberg se expandiram 
para todo o mundo, em especial a partir de 
1970, com a renovação ideológica dirigida 
pela Fundação Friedrich Ebert, o "intelec- 
tual orgânico dos social-democratas". 

A concepção da social-democracia 
como um movimento político alternativo ao 
capitalismo e ao comunismo foi sintetica- 
mente expressa por Olof Palme, em 1974: 

"(...) Durante decênios, os sistemas 
imperantes nos EUA e na URSS foram con- 
siderados como as grandes políticas e, du- 
rante decênios, também, ambos os sistemas 
encontraram partidários nos mais diversos 
lugares. O capitalismo promete aos homens 
liberdade, democracia e progresso. Os co- 
munistas prometem aos homens liberdade, 
democracia e progresso. 

"Sem dúvida, ambos os sistemas tive- 
ram êxitos em certos aspectos. Como Esta- 
dos, os EUA e a URSS deram-se conta - por 
sorte, para o mundo - de que, dado o gigan- 
tesco potencial militar de que dispõem, têm 
que cooperar para evitar a total destruição 
do mundo, que derivaria de uma guerra nu- 
clear. Este é o conteúdo construtivo da polí- 
tica de distensão, da qual devem participar 
todos os países, de modo construtivo. Isto 
quer dizer que, em muitos aspectos, temos 
que cooperar e estar dispostos ao diálogo 
com Estados que representam sistemas so- 
ciais distintos dos nossos. 

"Por outra parte - seguindo com a 
comparação entre as superpotências - é um 
fato que nem o capitalismo, que tem como 
porta-voz-os EUA, seguido de todos os con- 
servadores e capitalistas ocidentais, nem o 
leninismo, representado pela União Soviéti- 
ca e seus países satélites (assim como os par- 
tidos comunistas europeus), tem podido 
conseguir seus objetivos sociais. O fracasso 
dessas duas ideologias pode supor para a 
Europa a possibilidade de livrar-se da in- 
fluência das duas superpotências. 

"Tanto o liberalismo conservador que 
professam os capitalistas norte-americanos 
como o marxismo que representa a União 
Soviética têm suas raízes na Europa. O mar- 
xismo, com sua crença no homem e sua li- 
berdade, foi completamente falseado pelo 
leninismo. Por sua parte, as idéias de igual- 
dade democrática próprias do liberalismo fo- 
ram corrompidas pelo processo de concen- 
tração do poder econômico e pelas grandes 
diferenças resultantes da divisão da socieda- 
de em classes. O trabalho dos socialistas de- 
mocráticos na Europa sofreu ataques de 
ambos os lados; tanto o capitalismo como o 
bolchevismo se consideravam inimigos da 
social-democracia."(5) Em 1972, o próprio 
Palme já havia afirmado que "(...) a social- 
democracia não é um partido de elite e não 
o foi nunca: somos, e seguiremos sendo, um 
movimento popular (...)"(6) 

Essa opinião de Palme, compartilha- 
da por dois outros grandes líderes da social- 
democracia européia, Willy Brandt e Bruno 
Kreisky, evidenciava que os social-democra- 
tas europeus buscavam alternativas para 
realizar a democratização social nos seus 
países aparentemente fora das duas matrizes 
dominantes: capitalismo e socialismo (bol- 
chevismo). /\ssim, a social-democracia ou o 
socialismo democrático se constituiria para 
eles numa terceira via para a democratização 
social. 

Essa pretensa terceira via tem in- 
fluenciado inúmeros líderes políticos e inte- 
lectuais do Brasil, os quais procuram repro- 
duzir ou adaptar as propostas social-demo- 
cratas européias contemporâneas à con- 
cepção e prática de inúmeros partidos políti- 
cos hoje de importância nacional no país, tais 
como o PDT, o PSDB, o PMDB, o PCB, o 
PCdoB,oPSBeoPT. 

Esse reducionismo político nega a 
história concreta do colonialismo passado e 
do imperialismo econômico e cultural con- 
temperâneos exercidos pelos Estados euro- 
peus com ou sem governos social-democra- 
tas sobre os países do Terceiro Mundo. A 
história colonial e o papel do imperialismo 
econômico europeu nos são por demais co- 
nhecidos, tendo contribuído para a acumux 
lação capitalista do Primeiro Mundo e facili- 
tado, sem dúvida, as elevadas condições de 
vida da população européia. 

Por outro lado, essa exploração e 
dominação européias (apenas para nos fi- 
xarmos na Europa) permitiu distorções fun- 
damentais na formação social e econômica 
brasileira, inclusive pela criação de classes 
dominantes superprivilegiadoras de seus in- 
teresses, não dando conta de duas responsa- 
bilidades históricas realizadas pelas burgue- 
sias européias: a defesa dos interesses nacio- 
nais e a melhoria das condições de vida da 
população dos seus países. Tal processo 
histórico propiciou a profunda "exclusão in- 
tegrativa" (não participam do processo de 
redistribução mas sim da acumulação) social 
da maioria da população brasileira e o de- 

senvolvimento de uma postura econômica, 
política e ideológica das classes dominantes 
essencialmente entreguista e anti-popular. A 
ditadura militarista de 1964-84, a Nova 
República e o atual Governo Collor, nestes 
últimos 30 anos, reafirmam essa postura su- 
balterna perante a Europa (e, evidentemen- 
te, EUA e Japão) e anti-popular perante as 
classes subalternas no Brasil. 

As condições atuais de vida da popu- 
lação européia, a potência econômica da 
Comunidade Européia, berço da social-de- 
mocracia, repousa sobre um passado que 
seus líderes não negam, mas que nossa inte- 
lectualidade e dirigentes políticos, adeptos 
subalternos da social-democracia européia, 
fazem questão de esquecer. Willy Brandt, 
expoente alemão da social-democracia, 
afirmava conscientemente em 1973: "(...) 
outro fato a ter conta é que os países desen- 
volvidos estiveram, durante muito tempo, vi- 
vendo - e nada mal, por certo - à custa dos 
países produtores de matérias-primas; quer 
dizer, dentro da repartição mundial tiveram 
o lugar mais privilegiado."(7) 

Quais os mecanismos que proporcio- 
naram à social-democracia européia, em es- 
pecial a partir da década de 60, a sua ex- 
pansão política e ideológica pelo o mundo? 
No meu entender, cinco fatores básicos: 

- a ausência de democracia política 
nos países socialistas do leste europeu e na 
URSS e o "imperialismo americano" na Eu- 
ropa, suscitando nos europeus um "pan-na- 
cionalismo europeu"; 

- a efetiva melhoria da qualidade de 
vida - econômica, política e cultural, dos paí- 
ses europeus durante os governos social- 
democratas, em especial nas décadas de 60 e 
70; 

- a articulação política a nível mundial 
realizada pela Internacional Socialista, esta- 
belecida em 1951 em Frankfurt; 

- a direção cultural exercida pela 
Fundação Friedrich Ebert, fundada em 1925 
mas reativada e renovada ideologicamente a 
partir da década de 70; 

- o desprezo dos intelectuais orgâni- 
cos da esquerda brasileira pela iniciativa polí- 
tica das massas populares em função das 
suas concepções iluministas com relação à 
democratização social. 

Daí decorrente, sua propensão políti- 
ca contemporânea para a ocupação de espa- 
ços políticos no Estado burguês facilitando, 
assim, sobremaneira, a sua cooptação pelas 
elites intelectuais das frações politicamente 
moderadas da burguesia. 

Essa combinação de fatores, "pan- 
nacionalismo europeu", realizações econô- 
micas redistributivistas, domínio político de 
fato com eleição de partidos social-democra- 
tas para os governos de inúmeros países eu- 
ropeus, ofensiva cultural a nível mundial e o 
desprezo(dos intelectuais orgânicos da es- 
querda brasileiraa pelas massas, permitiram 
que a social-democracia se tornasse um mo- 
vimento político de relevância internacional. 
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Criticando comunistas e capitalistas, os so- 
ciat-democratas de Bad Godesberg se apro- 
priaram da expressão "socialismo democrá- 
tico" para dar a ela o significado de "capita- 
lismo domesticado" ou de via pacífica para a 
construção de uma democratização social. 

O COMPROMISSO DA 
SOCIAL-DEMOCRACIA COM 

O CAPITAL PRIVADO (8) 

Creio ser necessária uma breve re- 
visão da trajetória dos partidos social-demo- 
cratas europeus, digamos desde a Primeira 
Internacional até a atual conjuntura de crise 
dos regimes políticos nos países que implan- 
taram o socialismo de Estado e da superação 
das fronteira econômicas dos países que 
compõem o Mercado Comum Europeu, pa- 
ra que possamos compreender, nos limites 
deste artigo, os objetivos e práticas dos de- 
nominados social-democratas no Brasil de 
hoje. 

Desde o Congresso de Haia da Pti- 
meira Internacional, quando se proclamou 
que "a organização do proletariado em um 
partido político é necessária para assegurar a 
vitória da revolução social e seu objetivo fi- 
nal - a abolição das classes"(9) até a nossa 
atualidade, cresceram as controvérsia e as 
divisões políticas sobre: 

- a necessidade ou não do partido 
político para assegurar a revolução social; 

- a formação de um partido da classe 
dos trabalhadores, de um partido inter-clas- 
sista popular e o pluripartidarismo; 

- a participação no processo eleitoral 
no âmbito das instituições burguesas ou a 
ação direta dos trabalhadores na luta 
econômica; 

- a natureza da luta política: assumir 
o governo no Estado burguês ou a des- 
truição do Estado burguês; 

- reforma ou revolução. 
- desapropriação dos meios de pro- 

dução, sua socialização ou nacionalização, 
ou manutenção da empresa privada. 

Não tenho a pretensão de ter arrola- 
do todas as questões que se tornaram con- 
troversas na construção da teoria e prática 
política dos socialistas. Entretanto, é ne- 
cessário acentuar que as mudanças do ideá- 
rio e dos programas dos partidos social-de- 
mocratas europeus refletem parte importan- 
te da construção das idéias socialistas que 
hoje herdamos. Seria incorreto não buscar 
compreender essa trajetória, mas seria pre- 
tensioso resumi-la em algumas páginas. En- 
fim, aí está um desafio para todos nós, sem- 
pre e quando desejarmos participar do deba- 
te contemporâneo sobre a crise do socialis- 
mo e sobre as propostas das viass para se 
realizar a revolução social. 

Uma questão pode nos auxiliar no 
encaminhamento desse tema. Foi formulada 
por Przeworski da seguinte forma: "Como 
foi que o movimento estabelecido para revo- 

lucionar a sociedade, mudando a própria ba- 
se de sua organização produtiva chegou ao 
fim do período de integração nas instituições 
políticas do capitalismo sem ao menos haver 
tocado nos fundamentos dessas insti- 
tuções?"(10) 

As seguintes mudanças históricas no 
comportamento político dos socialistas (par- 
tidos social-democratas) podem ser identifi- 
cadas: 

- da formação de um partido de clas- 
se dos trabalhadores para conquistar o po- 
der político (Marx em 1850) a um partido de 
massa, popular ou do "povo", para formar 
governos de coalizão já no decorrer da Pri- 
meira Guerra Mundial. Para obter influência 
eleitoral, os partidos operários buscaram o 
apoio de membros de outras classes. Alte- 
rou-se a lógica da revolução. "O sistema 
democrático, nas palavras de Pzreworski, 
pregou uma peça perversa às intenções dos 
socialistas: a emancipação da classe operária 
não poderia ser tarefa dos próprios operá- 
rios se tivesse de ser alcançada por intermé- 
dio das eleições".(11) A luta de classes esta- 
va sendo "suspensa" pelos social-democra- 
tas; 

- os socialistas (no século passado) 
que ingressaram na política burguesa para 
ganhar eleições visavam obter um mandato 
predominantemente voltado para as trans- 
formações revolucionárias e criar a legis- 
lação que conduziria a sociedade ao socia- 
lismo. Para esses socialistas a revolução dar- 
se-ia nas urnas. A vitória da Revolução Rus- 
sa induziu Lênin a alterar o nome de seu 
partido, de operário social-democrata para 
comunista, tendo em vista que a defesa da 
insurreição não era mais a questão central 
dos partidos socialistas ou social-democratas 
que haviam optado pela via eleitoral; 

- a aliança dos operários dos partidos 
social-democratas com outras classes teve 
que se fundamentar numa convergência de 
interesses econômicos imediatos da classe 
operária e de outras classes e frações de clas- 
se da coletividade. Não serão mais os inte- 
resses do proletariado como classe que irão 
predominar, mas dos operários e membros 
de outras classes sociais como indivíduos, 
como pobres, como consumidores, como 
usuários dos transportes coletivos etc. Os so- 
cialistas dos partidos social-democratas não 
mais se diferenciaram qualitativamente dos 
membros dos outros partidos: a lealdade de 
classe não mais constituiu a base de auto- 
identificação 

- os socialistas iriam abolir a explo- 
ração, destruir a divisão da sociedade em 
classes, remover todas as desigualdades 
econômicas e políticas, eliminar o desperdí- 
cio e a anarquia da produção capitalista, er- 
radicar todas as fontes de injustiça e precon- 
ceitos. As coalizões políticas obrigaram os 
socialistas social-democratas a soluções de 
compromisso: trabalhar por medidas "pro- 
visórias" (ad hoc) visando melhorar as con- 

dições dos trabalhadoíes tais como desen- 
volvimento de programas habitacionais, in- 
trodução de legislação sobre salário mínimo, 
instituição de algum tipo de proteção contra 
o desemprego etc. A socialização e a nacio- 
nalização dos meios de produção, base da 
revolução social, ainda que perseguida pelos 
partidos social-democratas nas primeiras dé- 
cadas do início deste século, foram sistemati- 
camente abandonadas porque não conse- 
guiam, tais partidos, superar a ambigüidade 
de buscarem a revolução social pelo voto, 
nos marcos das instituições políticas burgue- 
sas; 

- os social-democratas passam dos 
objetivos da revolução social, no final do sé- 
culo passado e início deste século, para a 
acumulação de reformas; desta para o Esta- 
do do bem-estar, já no decorrer da década 
de 30, com apoio do keynesianismo. Nesse 
processo, assumir o governo passa a ser o 
mais importante, porque possível, em vez õe 
destruir o Estado burguês. A propriedade 
privada dos meios de produção e o mercado 
daí decorrente não mais eram perversos, do 
ponto de vista dos social-democratas, para a 
classe operária. As políticas do Estado ate- 
nuariam as distorções do funcionamento do 
mercado. A lógica burguesa de que se os lu- 
cros não forem suficientes os salários ou o 
nível de emprego acaba por declinar, passou 
a constituir a essência dos programas mini- 
malistas. Destes, o compromisso com a bur- 
guesia se transformou em estratégia. 

A que se propõe esse movimento 
políteo, essa terceira via para a democrati- 
zação social, quando se auto-intitula de so- 
cial-democrática e objetivando um regime 
de socialismo democrático? Resumidamen- 
te, seria: 

- um capitalismo popular ou o com- 
promisso de classe: manutenção do capital 
privado e o desenvolvimento da ação do Es- 
tado para atenuar os efeitos distributivos de 
alocações de recursos baseados nos critérios 
de eficiência privada, conseqüência do fun- 
cionamento do mercado; 

- substituir a luta de classea pela co- 
gestão, não no sentido de co-propriedade 
dos meios de produção mas sim no de co- 
responsabilidade na economia e nas empre- 
sas. Significa uma nova política sindical onde 
parceiros sociais responsáveis, com espírito 
liberal e democrático, estabeleçam um "có- 
digo de trabalho" para aperfeiçoar o capita- 
lismo; 

- opção pela via institucional para a 
realização da democratização social, acei- 
tando as normas parlamentares burguesas, 
em especial o sufrágio universal, como eixo 
da democracia política; 

- a consolidação do Estado como for- 
necedor dos "bens públicos" e como imple- 
mentador das atividades não lucrativas para 
os empresários privados, complementares ao 
funcionamento do mercado capitalista. 
Construir um Estado que garanta a ordem 
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PARTICIPAR DO GOVERNO BURGUÊS: 
A ASPIRAÇÃO TÁTICA 

DÁ ESQUERDA BRASILEIRA 

As oposições ao sistema capitalista no 
Brasil vêm amargando inúmeras decepções 
e derrotas. Desde 1964, quando um golpe 
político-militar implantou uma ditadura mili- 
tarista, até a eleiçáo direta do atual presiden- 
te da República, Fernando Collor, em 1989, 
não se tem obtido nenhuma vitória política e 
social expressiva, com exceção da democrati- 
zação política, a partir de 1985, produto das 
lutas populares pela democratização do país, 
mas que foi habilmentee conduzida, desde o 
Governo Geisel, pelas classes dominantes 
sob a hegemonia dos moderados. 

Agora, a consolidação nas urnas de 
governos estaduais predominantemente 
conservadores nos conduz, sem dúvida al- 
guma, ao fundo do poço das frustrações 
políticas. Mais ainda, o nível das abstenções, 
de votos brancos e de votos nulos para os 
cargos eletivos proporcionais nos indica que 
a maioria da população brasileira declina, ao 
menos neste momento, da opção por um 
projeto nacional e popular. Ou, se não abdi- 
ca dessa proposta, não confia naqueles par- 
tidos políticos que a conduzem como ban- 
deira de luta e como proposta de transfor- 
mação social da sociedade brasileira. 

Minha opinião é que a segunda hipó- 
tese está mais próxima da realidade. Por que 
a população deveria confiar nas oposições 
ou, mais especificamente, na esquerda polí- 
tica, se: 

- desde a Nova República as opo- 
sições demonstram estarem mais preocupa- 
das em governar ao lado da burguesia do 
que enfrentá-las; 

- partidos tradicionalmente conside- 
rados de esquerda como o PCB, o PC do B, 
o 

PSB e o PT enveredaram pela luta 
eleitoral e assumiram comportamento políti- 
co, com diferenças pouco marcantes, tipica- 
mente iluministas, em especial o Estado 
burguês, como alternativa para a construção 
de uma sociedade socialista; 

- ao disputarem o governos das insti- 
tuições burguesas foram constrangidos (sic) 
a se mostrarem "aptos para governar", ou 
seja, que suas propostas e práticas de gover- 
no não conduzissem a sociedade a qualquer 
crise social que colocasse em risco a hege- 
monia burguesa. Afastaram-se, portanto, 
das proposições de classe dos trabalhadores, 
estas agora consideradas "comportamento 
político pequeno-burguês"; 

- ao se voltarem para cima, para o Es- 
tado, os partidos de oposição abandonaram 
seus compromissos de ação direta junto aos 
trabalhadores. Tornaram-se autoritários pe- 
rante as bases, agora reserva eleitoral, por- 
que delas se afastaram na prática e na teoria. 
O desdém pelas lutas populares, produto das 

concepções iluministas de poder, de deslum- 
bramento com a modernidade burguesa e de 
frustração com a crise do socialismo de Es- 
tado, os induziram ao compromisso de clas- 
se, nos moldes da sociai-democracia eu- 
ropéia? 

Por que os trabalhadores iriam con- 
fiar nesses partidos? 

A crise de democracia do socialismo 
de estado na URSS, no Leste Eueropeu e 
em vários outros países que vêm ensaiando a 
construção de uma socciedade socialista con- 
fundiu parte relevante da esquerda brasilei- 
ra. Esta, em geral dogmática, influenciada 
ora pela vertente dos partidos comunistas 
sob a orientação do Kominform ora pela 
vertente religiosa, suportou mal a verdade 
histórica: a crise do socialismo começou des- 
de o momento em que o Estado e o partido 
político único passaram a governar o proces- 
so de democratização social. 

A alternativa revolucionária nica- 
ragüense de construção democrática do so- 
cialismo foi obstaculizada pela força armada 
norte-americana. A eleição de Vitória Cha- 
morro, conseqüência do "socialismo de 
guerra", acrescentou mais incredulidade nas 
oposições aõ capitalismo. E, sem dúvida, a 
derrota de Lula nas eleições presidenciais de 
1989 esmaeceu a esperança que restava. 

Esses sucessivos malogros, muitos de- 
les apenas parciais, não podem obscurecer o 
avanço revolucionário que a humanidade vi- 
venciou desde a Revolução Russa de 1917. 
Sem dúvida que o aprendizado de superação 
das sociedades capitalistas, iniciado desde a 
Comuna de Paris, não tem sido ameno. Ao 
contrário, a história do sofrimento e heroís- 
mo populares ié inolvidável. Mas o saldo é 
positivo. Em 78 anos de experiêencia de ten- 
tativas de construção de sociedades socialis- 
tas, de descobertas de novas formas de de- 
mocracia social, houve conquistas sociais 
sem precedentes na história. 

A crítica e auto-crítica estão sendo 
jogadas na mesa pela própria população dos 
países que vêm ensaiando implantar o socia- 
lismo. Se hoje se estão revendo as formas de 
governo e os caminhos para a democracia 
social nos países em que se vem ensaiando a 
construção do socialismo, isto não significa 
que a sociedade capitalista mudou, que a 
exploração burguesa, a mentira e a hipocri- 
sia política do empresariado capitalista, a in- 
diferença com os povos do Terceiro Mundo, 
a desigualdade social etc. tenham sido equa- 
cionados. 

A esquerda socialista brasileira, ao 
enveredar pela proposta social-democrata de 
compromisso entre capital e trabalho, não 
apenas se nega como socialista com trai a lu- 
ta popular que hoje se desenvolve nos prór- 
pios países socialistas. Lá, é o povo que en- 
saia se libertar das formas vigentes de 
opressões. Aqui, a esquerda brasileira, ao 
invés de se inspirar no exemplo de luta das 
populações dos países socialistas abdica da 
luta e adere mesquinhamente ao projeto 
burguês. Se lá se dá um passo atrás, o que 
não creio que seja, é prerrogativa histórica 
de quem já deu muitos passos à frente. 
Aqui, ainda não demos nenhum à frente, 
mas já se dão dois passos atrás. 

A "terceira via" proposta pela so- 
ciai-democracia européia é uma conquista 
da burguesia no sentido de cooptar os traba- 
lhadores para seu projeto hegemônico. Além 
do mais, é uma proposta hegemonista eu- 
ropéia no concerto da nova divisão interna- 
ciomal das forças econômicas. 

A esquerda brasileira, ou o que dela 
resta, tem pela frente um desafio inusitado: 
construir um projeto de socialismo a partir 
das experiências de luta do nosso próprio 
povo. Isso significa viver as lutas diretas dos 
trabalhadores e, com eles, formular os cami- 
nhos da democratização social. Ou seja, co- 
meçar novamente por baixo, lá, junto com os 
trabalhadores. 

Por outro lado, far-se-á necessário 
superar a ilusão alienante, mesmo reacioná- 
ria, de ocupar por dentro o Estado burguês, 
de acreditar nas instituições políticas da so- 
ciedade capitalista, e se fundamentar uma 
nova proposta política de construção de um 
poder popular de baixo para cima. 

Comoafirmou Marx, "a emancipação 
da classe da classe operária deve ser tarefa 
da própria classe operária". 

Autor: Horácio Martins de Carvalho: Sociótogo. assessor da 
CPT-PR 
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