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QUINZENA N0 302 

Jornal da CUT-SP - Maio de 2001 CURTAS 
Veja alguns escândalos do governo FHC 

Segundo pesquisa da "Transparência Brasil", cada brasileiro perde U$ 6 mil ou R$ 12 mi, ao ano com esquemas de 

corrupção. Veja as denúncias mais escabrosas. 

Compra de votos para reeleição 
Compra de votos de parlamentares para assegurar a 

aprovação da Proposta de Emenda que estabeleceu a ree- 
leição para presidente da República. Há denuncias de que 
vários auxiliares próximos ao Executivo participaram das 
transações. 
Caixa Dois 

Concessão de benefícios a empresas de publicidade em 
troca de recursos para campanhas eleitorais. 
CasoSIVAM 

Sistema de Vigilância da Amazônia: favorecimento de 
empresa norte-americana em detrimento da tecnologia 
nacional. 
Calote do FGTS 

O governo expurgou R$ 40 bilhões das contas do FGTS, 
durante a aplicação dos planos Verão (1989) e Collor 1 (1990). 
O STF condenou o governo a devolver os recursos. O governo 
prometeu pagar, mas em sua proposta de pagamento (junto 
com a Força Sindical), joga a conta para os próprios traba- 
lhadores pagarem. 
Proer 

Socorro financeiro, que custou R$ 40 bilhões aos cofres 
públicos, criando em 96 para deter a crise financeira da mai- 
oria dos bancos do país, especialmente em razão da falência 
dos bancos Econômico e Nacional. 
Pasta Rosa 
Conjunto de documentos que o senador Antônio Carlos 

Magalhães diz ter, revelando contribuições irregulares do 
Banco Econômico para campanhas eleitorais do tucanato. 
Precatórios do DNER 

Pagamentos irregulares, desde 1997. 
Dossiê Cayman 

Documentos que, se comprovada a sua autenticidade, 
comprovam a existência de "caixa 2", cujos depósitos 
chegariam a R$ 360 milhões, de personalidades ligadas ao 
Executivo para campanhas de políticas da base aliada. 

Favorecimento a bancos 
Favorecimento aos bancos Marka e FonteCidam durante a 

desvalorização do Real. 
Caso Eduardo Jorge 

Envolvimento do ex-secretário geral da Presidência com o 
ex-JuízNicoIau dos Santos Neves que desviou R$ 169 milhões 
da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, EJ enri- 
queceu-se rapidamente após sair do governo. 
Leilão da Telebrás 
Consta da acusação que o ex-diretor do BB, Ricardo Sérgio 

de Oliveira, fraudou licitação que privatizaria o Sistema 
Telebrás para obter vantagens financeiras e patrocínio a inte- 
resses políticos. 
Privatização das Energéticas 
Contratos da Eletrobrás sob suspeita em relação à 

Eletronuclear, Fumas, Centrais Elétricas e distribuidores de 
energia. 
Desvio na SUDAM e SUDENE 

O desvio já chega a R$ 3,7 bilhões e o ministro da Integração 
Social, Fernando Bezerra, foi demitido por estar envolvido. 
Desvios do FAT 

Irregularidades e desvio de recursos. 
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Expediente 

O boletim Quífizeilcl é uma publicação do: 
Cá^V - Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro 

Rua São Domingos, 224 - Térreo - Bela Vista 
CEP 01326-000 - São Paulo - SP 

Telefone (011)3104-7995 - Fax (011) 3104-3133 
E.Mail: cpvsp@altemex.com.br 

www.cpvsp.coni.br 

O objetivo do boletim é divulgar uma seleção de material informativo, analítico 
e opinativo, publicado na grande imprensa, partidária e alternativa e outras fontes 

importantes existentes nos movimentos. A proposta do boletim é ampliar a 
circulação dessas informações, facilitando o debate sobre as questões políticas em 

pauta na conjuntura. 

Caso você queira divulgar algum tex- 
to no Quinzeilcl, basta nos enviar. Pe- 
dimos que se atenha a, no máximo, 8 
laudas. Textos que ultrapassem este limi- 
te estarão sujeitos a cortes, por imposi- 
ção de espaço 

Seleção e editoração do Boletim 
Quinzena: Equipe do CPV e Colabo- 
radores 
Ilustração: Ohi 

"Que tempos são esses, em que falar de árvores é quase um crime pois 
implica silenciar sobre tantas barbaridades?" B.Brecht 
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Trabalhadores 

Classe social: teoria, história e 
política 

ARmando Bolto JR. 

A classe operária foi extinta pelas recentes transformações do capitalismo ou 
simplesmente atravessa um período de mudanças e modificações? 0 movimento 
operário encontra-se em declínio histórico, num processo irreversível de perda de 

vitalidade, ou num refluxo passageiro? 
Não pretendemos, neste texto, abordar diretamente as questões acima. 

Nossos objetivos serão os de discutir alguns conceitos envolvidos naquelas 
questões e indicar algumas conseqüências políticas dessa polêmica conceituai. 

O ECONOMICISMO NO 
CONCEITO DE 

CLASSE SOCIAL 

A definição mais presente de 
classe social na bibliografia 
marxista (e também na 

bibliografia não marxista) é aquela que 
considera a classe social um fenômeno 
da economia. Pois bem, se aceitarmos 
que classe social é um fenômeno 
econômico, iremos procurar as causas 
da crise atual do movimento operário no 
terreno restrito da economia. As 
conclusões poderão variar. Alguns 
autores concluirão pelo declínio histórico 
da classe operária, outros, diferen- 
temente, falarão de crise e mudanças 
na classe operária, mas todos irão 
manter sua pesquisa e reflexão no 
âmbito do processo econômico: as novas 
tecnologias, as novas formas de gestão 
da força de trabalho, a variedade dos 
contratos de trabalho, o crescimento do 
trabalho precário, a redução do emprego 
industrial e o crescimento do emprego 
no setor de serviços, etc. 

Há uma idéia central nos textos que 
identificam classe social como um 
fenômeno econômico. Esse tipo de 
análise baseia-se no pressuposto 
segundo o qual, no terreno da economia 
(capitalista), encontra-se sempre em 
operação uma contradição antagônica 
insuperável entre burguesia e classe 
operária. É por isso que a classe social 
é um fenômeno da economia: aí estão 
dadas todas as condições para a 
organização e a luta de classes. A 
organização, as idéias e as lutas 

operárias refletem sua situação 
econômica objetiva. Kautsky e a 
Segunda Internacional desenvolveram 
essa visão estritamente econômica das 
classes sociais. Para esses autores e 
dirigentes socialistas, a "consciência de 
classe" passou a ser apresentada como 
um resultado mais ou menos 
espontâneo da posição ocupada pelos 
operários na produção. A Segunda 
Internacional consolidou a idéia segundo 
a qual a consciência de classe é 
resultado do crescimento sócio- 
demográfico da classe operária e do 
suposto processo de homogeneização 
sócio-econômica imposto pelo capita- 
lismo aos integrantes dessa classe 
social. No âmbito da Terceira Inter- 
nacional, essa visão economicista obteve 
uma formulação clássica no conhecido 
ensaio de Lukács, denominado 
Consciência de classe. 

O impasse teórico desse ensaio - 
impasse que Lukács seguirá ignorando 
na autocrítica que fez no prefácio de 
1967 ao História e consciência de 
classe - ilustra as dificuldades 
insuperáveis da posição que consiste em 
localizar a classe social apenas no 
terreno da economia. Para Lukács, a 
classe operária é um dado objetivo da 
economia capitalista. Logo, ele 
sustentará que a classe operária existe 
enquanto tal, mesmo quando os próprios 
operários não tenham consciência de tal 
existência. Pois bem, a partir do 
momento em que a classe operária - 
que já existe enquanto tal no terreno da 
economia - adquirir a consciência de 
sua própria existência e, portanto, da 
especificidade de seus interesses, ela 

passará a ser uma "classe para si". A 
existência objetiva será complementada 
pela existência subjetiva, dada pela 
"consciência de classe". 

Ciente do fato de que, em muitos 
países e em diversas épocas, a classe 
operária não existe enquanto classe 
organizada lutando por aqueles que 
seriam os seus interesses, Lukács irá, 
então, distinguir a "falsa consciência" 
daquela que seria a "consciência 
verdadeira". A primeira seria empírica, 
psicológica, efêmera, inadequada; a 
segunda seria racional, política, 
duradoura e adequada à posição objetiva 
ocupada pelos operários no processo de 
produção e aos interesses decorrentes 
de tal posição. Este é o impasse teórico: 
a "falsa consciência" é uma aberração 
que não deveria existir, fosse verdadeira 
a tese segundo a qual a classe social já 
está dada no terreno da economia. Por 
isso mesmo, Lukács nos diz, se 
prestarmos atenção, apenas aquilo que 
a "falsa consciência" não é. E ele nos 
diz somente aquilo que já sabíamos: ela 
não é a "consciência verdadeira", aquela 
racional e adequada, mas, estranha- 
mente, inexistente. 

UM OUTRO CONCEITO 
DE CLASSE SOCIAL 

Essa apresentação, ainda que 
simplificada, do determinismo econo- 
micista na discussão do conceito de 
classe social permite-nos esboçar um 
contraste com os termos iniciais de uma 
outra orientação: é necessário pensar- 
mos a classe social como um fenômeno, 
ao mesmo tempo, econô-mico, político 
e cultural, objetivo e subjetivo. 

As relações de produção são, de fato. 
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a referência última das classes 
sociais. Os lugares ocupados no 
processo de produção, basica- 
mente a grande divisão entre 
proprietários não-trabalhadores e 
trabalhadores não-proprietários, 
é a divisão fundamental que 
possibilita a organização de 
coletivos com interesses opostos. 
Mas isso é apenas uma possibi- 
lidade. Encontramos também na 
própria    economia    outras 
características que podem possibilitar a 
formação de um campo de interesse 
comum    entre    proprietários    e 
trabalhadores.    Nas     sociedades 
capitalistas, o operário pode, visando 
preservar seu emprego ou aumentar 
seus   ganhos,   ter   interesse   no 
crescimento da empresa ou setor onde 
trabalha, fazendo frente comum com os 
capitalistas dessa empresa ou setor e, 
ao mesmo tempo, concorrendo com os 
operários que trabalham em outras 
empresas ou setores. O corporativismo 
sindical, no sentido gramsciano de 
egoísmo de fração, é a manifestação 
mais clara desse fenômeno. 

Logo, na economia, estão presentes, 
potencialmente, tanto classes antagôni- 
cas quanto grupos que cooperam entre 
si em defesa de uma empresa ou setor 
- quem, no Brasil, não se recorda da 
frente comum estabelecida entre 
sindicatos operários e associações 
patronais das grandes montadoras de 
veículos para preservar e expandir o 
setor automobilístico? Uma eventual 
consciência pró-capitalista dos operários 
pode ser reflexo da sua situação 
econômica particular, e não uma ilusão 
sem fundamento, ao contrário do que 
sugere a noção de "falsa consciência". 
O antagonismo entre proprietários e 
trabalhadores é apenas latente, 
potencial. Para que a classe operária, 
que existe apenas em potência no 
terreno da economia capitalista, adquira 
uma existência real, é necessária a 
combinação de inúmeros fatores de 
ordem econômica, política e cultural - 
situação do emprego e do salário, 
situação do sistema de alianças que 
sustenta o bloco no poder burguês, 
eficácia da ideologia e do programa 
socialistas   para   responder   aos 

Nossa visão, 
diferentemente, apresenta 

a classe como algo 
potencial, que se constitui 

na luta, como efeito das 
lutas, e em condições 
históricas particulares 

problemas colocados na ordem-do-dia 
pela sociedade capitalista numa 
determinada etapa do seu desenvol- 
vimento, etc. A classe social só existirá 
no sentido forte do termo, isto é, como 
coletivo organizado, quando o antagonismo 
latente tomar-se manifesto. 

Em que condições a classe operária 
organiza-se enquanto classe? Esse é um 
problema que, rigorosamente falando, 
não pode encontrar lugar na 
problemática economicista das classes 
sociais. A aquisição da "consciência 
verdadeira" é um mero ajuste entre a 
realidade (da economia) e a consciência 
(que desde sempre deveria ter refletido 
a economia). A sua ocorrência não pode, 
portanto, constituir um problema. Ao 
contrário, tomar o processo de aquisição 
da "consciência verdadeira" como um 
problema significaria, ao mesmo tempo, 
reconhecer que a "falsa consciência" é 
racional (não irracional), consistente (não 
efêmera), social (não psicológica) e 
adequada (não deslocada). No ensaio 
de Lukács, afirma-se que a crise 
econômica propicia a oportunidade de 
a classe operária ascender à verdadeira 
consciência de classe. Mas, note bem: 
a crise econômica tem esse condão 
porque evidencia, para o operariado, o 
fato de que o capitalismo é um sistema, 
uma totalidade, que não é passível de 
reformas. Ou seja, a crise econômica 
não acrescenta rigorosamente nada. Ela 
apenas torna mais visível aquilo que 
sempre existiu. 

No enfoque leninista do processo de 
aquisição da "consciência socialista" 
(termo que Lênin prefere ao de 
"consciência de classe"), a crise é algo 
totalmente novo. Sacode o antigo modo 
de vida de todas as pessoas. Coloca-as 
numa situação muito diferente daquela 

em que vivem em tempos de 
capitalismo normal. Lênin dirá: a) 
se romper a unidade entre os de 
cima; b) se agravar as condições 
de vida das massas e c) se propiciar 
ações históricas independentes dos 
trabalhadores, essa crise poderá se 
configurar como uma crise 
revolucionária. A classe revolucio- 
nária constitui-se, como resultante 

- de um conjunto de fatores, no 
decorrer da crise, no bojo de uma 

situação singular, distinta da situação de 
normalidade. 

HISTÓRIA, CLASSE E 
PARTIDO 

Esses conceitos distintos de classe 
social estão articulados, de um lado, com 
concepções particulares da história e, 
de outro, com propostas particulares 
para a relação partido/classe na luta 
pelo socialismo. 

Na posição determinista do 
economicismo, delineia-se, no conceito 
de classe social, uma concepção 
determinista da ação dos trabalhadores 
e do próprio processo histórico. A classe 
é uma essência dotada de atributos 
supra-históricos imutáveis (o que 
importa é o "ser" social operário) e a 
história um processo imanente. 
Inevitavelmente, a classe operária irá 
lutar pelo socialismo, a única dúvida 
residindo, como afirma Lukács no 
ensaio citado, na questão de se saber 
em que momento isso acontecerá. No 
que respeita à relação entre a vanguarda 
e a classe operária, a visão determinista 
do economicismo abre teoricamente o 
caminho para uma ditadura do partido 
sobre os trabalhadores. 

O ensaio citado de Lukács é, nesse 
terreno, uma antecipação e legitimação 
teórica do método stalinista de tratar a 
classe operária. Com efeito, coerente 
com seu determinismo economicista, 
Lukács apresenta a "consciência 
verdadeira" como uma consciência 
imputada ou atribuída: através da análise 
científica da situação econômica 
objetiva da classe operária (não 
proprietários, assalariados e explorados) 
seria possível deduzir a "consciência 
verdadeira" porque adequada a essa 

"Que tempos são esses, em que falar de árvores é quase um crime pois 
implica silenciar sobre tantas barbaridades?" B.Brecht 



situação. Tal raciocínio é uma 
simplificação. É verdade que a 
condição genérica de trabalhador 
não-proprietário fornece um 
elemento básico para a definição 
da consciência socialista e de um 
programa operário - refiro-me à 
necessidade da supressão da 
proprie-dade privada. Mas esse 
elemento é algo ainda muito 
simples para suprir a definição 
sobre o que é o socialismo e quais são 
os caminhos concretos para realizá-lo 
em condições históricas que são sempre 
originais. Daí que a consciência 
socialista só pode ser construída junto 
com   os   operários   que   vivem   a 
exploração de classe em condições 
sempre originais, e nunca sem eles, ou 
contra eles, por um partido que deteria 
a  capacidade  de   lhes  atribuir  a 
"consciência      verdadeira".      A 
consciência atribuída é, na melhor das 
hipóteses, o tecnocratismo de esquerda. 

Nossa    visão,    diferentemente, 
apresenta a classe como algo potencial, 
que se constitui na luta, como efeito das 
lutas, e em condições históricas 

É necessário pensar 
a classe social como 

um fenômeno, ao 
mesmo tempo, 

econômico, político e 
cultural, objetivo e 

subjetivo 

particulares. Durante a primeira metade 
do século XX, uma combinação especial 
de fatores econômicos, políticos, 
ideológicos, nacionais e internacionais 
propiciou aos socialistas e comunistas 
sucesso na luta pela organização da 
classe operária em classe. Hoje, o 
panorama geral do capitalismo é outro 
muito diferente. A ideologia e o 
programa socialista entraram em crise. 
Não existe um movimento operário 
internacional. A classe operária não age 
como tal na cena política internacional. 
Na formação da classe não há 
determinismo mecânico e nem causa 
única. Sendo assim, a história aparece 
como um processo relativamente aberto. 

no qual atuam diversos fatores e 
agentes sociais, dentro de relações 
determinadas. 

No que respeita à relação partido/ 
classe, essa visão multideterminada 
do fenômeno classe social indica 
que, a partir de contradições apenas 
latentes, a classe é algo a ser 
construído na luta quando as 
condições    históricas    forem 
favoráveis. Essa construção é um 

processo de reflexão e de luta que une 
a teoria com a consciência espontânea 
dos trabalhadores e define, sempre no 
curso da luta prática e a partir de poucas 
indicações teóricas gerais, quais são os 
interesses da classe operária, quais os 
partidos que a representam e organizam, 
o que a opõe á burguesia e onde estão 
as fronteiras que a separam das demais 
classes trabalhadoras.♦ 

Armando Boito é professor do 
departamento de ciência política da Unicamp, 
editor da revista Crítica Marxista e autor do 
livro "Política neoliberal e sindicalismo no 

Brasil" (Editora Xamã) 
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Sou feia e preta, mas sonho em ser 
paquita da Xuxa" 

Maria Teresa Canosln Guimarães 

"Sim, sou eu, eu mesmo, tal como resultei de tudo??????? 
Quando fui, quando não fui, tudo isso sou... 

Quando quis, quando não quis, tudo isso me forma...." 
Fernando Pessoa 

Em seu excelente trabalho - A 
sociabilidade do homem 
simples - o sociólogo José de 

Souza Martins faz, a propósito da 
modernidade postiça em curso no país, 
uma interpretação do drama vivido por 
uma adolescente que encaminha ao 
presidente Fernando Henrique uma 
carta em que diz: "sou feia e preta. Mas, 
o sonho de minha vida é ser paquita da 
Xuxa". 

A carta que coloca Xuxa - a mulher, 
loira, branca olhos claros - e seu séquito 
de adolescentes igualmente brancas 
como imagens referências revela o 

sentimento de uma adolescente/ mulher/ 
negra que, indefesa, é "capturada pelo 
imaginário e se recusa a si mesma". A 
mulher negra que sonha ser paquita da 
Xuxa vive um paradoxo de não se 
reconhecer, envolta de conflitos 
culturais, disputando valores "vive em 
simbiose com aquilo que nega". 

Na sociedade do espetáculo, a 
capacidade de criação de saídas e 
soluções para os problemas decorrentes 
das diferentes formas de exclusão social, 
é constantemente bloqueada, 
dissimulada e a identificação com a 
imagem torna-se estratégia de vida e 

sobrevivência. 
Entre fantasmas e espelhos; nas 

palavras, nos gestos e nos rituais da vida 
cotidiana, insistentemente, indagamos 
sobre o que somos e o que desejamos 
deixar de ser em um mundo, em que"o 
querer ser pessoa " está permeado por 
adornos, signos e imagens socialmente 
construídas ou determinadas como 
legítimas. 

No mundo da "modernidade postiça", 
sob a égide do capital, o imaginário 
hegemônico tem poder de combinar o 
inconciliável, o injustificável, de criar e 
recriar necessidades ou carências 
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fundamentais não realizáveis. 
O drama exposto pela adolescente, 

dentre inúmeros ingredientes apresen- 
tados à reflexão, dá visibilidade à 
temática de discriminação social e, no 
contexto , à questão da mulher e suas 
imagens. 

A complexidade do vivido, dito e 
escrito acerca da questão do gênero, 
tem revelado as nossas diversas 
imagens, muitas vezes distorcidas e 
desdobradas em múltiplos papéis, uns 
agradáveis outros não. Estes trazem 
consigo a evidência de que transitamos 
de formas relacionai pela condição de 
filhas, esposas, mães, amigas, 
profissionais, enfim, sujeitos portadores 
de desejos, medos, alegrias, sonhos, 
expectativas, frustrações etc. Vivemos 
socialmente práticas sociais marcadas 
pela submissão, ousadia, silêncios na 
vida doméstica e pública. 

Vivemos um jogo ambivalente de 
identificação e de distanciamento e/ou 
aproximação das diversas imagens, 
rejeitadas ou aceitas, mas quase sempre 
cimentadas pelo imaginário social. 

Os estudos que elegeram o gênero 
como categoria de análise demostram 
que a distinção entre mulheres e homens 
não é apenas natural, biológica, mas 
também histórica, cultural. Nas praticas 
sociais, aprende-se e reaprende-se nos 
gestos, nos rituais, nos locais de trabalho, 
nos espaços familiares que as diferenças 
de gênero tem significação na 
construção da subjetividade, na produção 
do ser e do fazer do gênero humano. 
Os sentidos das ações humanas indicam 

o difícil aprendizado da condição 
femenina. Este difícil e as vezes tortuoso 
aprendizado se faz mediado pelas 
imagens da mulher presentes numa 
sociedade vigiada atravessada por 
valores e concepções punitivas. 

Aprende-se, no processo, o significado 
das práticas históricas que envolvem 
mulheres e homens e , nos fragmentos 
do cotidiano pesam significativamente, 
as diversas imagens legitimadas do "ser 
mulher", permeadas por valores 
religioso, por identidades raciais, por 
filiações políticas e organizacionais, por 
afirmações profissionais etc. Neste 
contexto reinterpretam-se experiências 
e rearticulam-se formas de conceber e 
viver em sociedade e o próprio espaço 
relacionai da mulher e do homem. 

No tempo miúdo da vida cotidiana, 
somos impelidos a construir uma vida 
ativa e capaz de superar o falso e a 
falsificado, o convencional como útil e 
o naturalizado como supostamente 
legítimo. Na sociedade do espetáculo, o 
ator tem as tarefas de "lutar para 
compreender o que lhe escapa" e ousar 
duvidar das imagens reinventando 
caminhos para supera-las. 

A marca das "modernidade epidér- 
mica" domina a vida cotidiana, pautando 
comportamentos, condutas e gestos, 
modos de viver e de sentir, como se tudo 
pudesse ser destituído de conteúdo, 
contradições e ambigüidades. 

Sinalizando as anomalias da moder- 
nidade que invadem as cidades, sobretudo 
os espaços dos excluídos socialmente, 
Martins, em sua    sabedoria      de 

sociólogo-poeta diz: "Um surpre- 
endente número de antenas parabólicas, 
indicam que a casa incompleta e 
precária e a mesa pobre não estranham 
a tecnologia sofisticada do satélite e o 
imaginário luxuoso e manipulável da 
televisão. E como se as pessoas 
morassem no interior da imagem e 
comessem a imagem. A imagem tomou- 
se no imaginário da modernidade um 
nutriente tão ou mais fundamental que o 
pão, a água e o livro. Ela justifica todos os 
sacrifícios, privações e transgressões". 

A adolescente, a mulher, negra, sonha 
e tem o imperativo de sonhar em ser 
uma paquita da Xuxa, pois "só pode 
desejar o impossível aquele para a quem 
a vida se tornou algo insuportável". 
Entretanto, seu sonho é solitário. Como 
indica a pensadora A . Heller, as 
transformações ou as mudanças da vida 
só podem emergir de sujeitos coletivos 
que padecem de necessidades radicais. 
Daqueles que percebem que as 
conquistas fundamentais do gênero 
humano como: liberdade, trabalho digno, 
tempo de lazer e de alegria são 
resultantes da luta obstinada de 
agrupamentos e coletividade, que se 
tornam agentes ativos do seu destino, 
da sua história. E nesse sentido, que as 
conquistas de gênero constituem-se em 
atos a favor da mudança devida e, são, 
por natureza revolucionários. ♦ 

*artigo publicado no jornal "O Popular" do 
dia 08/03/2001 

** Maria Teresa Canesin Guimarães é 
professora titular aposentada da UFG e 

professora adjunta da UCG 

Asteca Informa - n046 

Média no emprego: 

18 meses 
Segundo a Pesquisa de emprego e Desemprego da 

fundação Seade e Dieese, feita mensalmente, ametade 
da População Economicamente Ativa da região 
metropolitana de São Paulo (cerca de 4,5 milhões 
de pessoas) fica no emprego 18 meses em média, 
mostrando, ainda, que desde 1994 apenas 25% dos 
trabalhadores mantiveram-se no emprego. 

Na maioria dos casos, a "troca" de emprego incide 
nos postos de menor qualificação. A renda média dos 
que mudaram de emprego caiu.^ 

Debate Sindical - n° 38 

Banco de Horas 
O desmonte da legislação trabalhista ganha 

espaço no país. Segundo balnço da 
Confederação Nacional da Industria, o número 
de acordos coletivos que incluíram o famigerado 
"banco de horas" pulou de 18% do total, no 
segundo semestre de 99, para 44,59%) até fins 
do ano passado; já a inclusão do contrato 
temporário de trabalho saltou, no mesmo 
período, de 2%) para 16,55%).^ 
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Economia 

O apagào dos neoliberais. 
Como na Califórnia, Estados Unidos, no estado mais rico da economia 

mais poderosa do planeta, uma inesperada ameaça assusta a população 
brasileira: o colapso do fornecimento de energia elétrica. Aqui, como lá, 
as causas do apagão são as mesmas: a incapacidade dos capitalistas 
privados e seus governos resolverem as necessidades mais simples de 

reprodução da população. 
por José Martin* 

Já discorremos anteriormente, em 
nosso livro Os Limites do 
Irracional - globalização e 

crise econômica mundial. Editora Fio 
do Tempo, São Paulo, I999, sobre as 
razões econômicas que provocaram o 
colapso da produção, geração e 
distribuição de energia elétrica. Vale a 
pena rever algumas passagens do livro, 
encontradas com mais detalhes no cap. 
XVII Blecaute no Mercosui. 

"Ao contrário da propaganda 
neoliberal de Menens, Cardosos e 
Fujimoris, não se verificou até agora 
nenhum caso de melhora nos serviços 
básicos privatizados desde o início da 
década atual. Ao contrário, o que se 
verifica é o colapso e a perspectiva de 
que esses serviços piorem ainda mais 
com o passar do tempo. 

(...)Existem razões econômicas para 
essa incompatibilidade entre a produção 
de empresas privadas e a produção de 
serviços básicos, como eletricidade, 
transporte coletivo, água e saneamento, 
educação, saúde, etc. Uma das mais 
importantes é que essas atividades 
coletivas são inadequadas à aplicação 
produtiva de capital. De um modo geral, 
esses ramos de produção dão uma taxa 
de lucro muito inferior à média de uma 
determinada economia. 

Seu funcionamento exige enormes 
massas de investimentos de capital, que 
deve se imobilizar por um tempo muitas 
vezes superior à média dos demais 
ramos econômicos. Enquanto o capital 
fixo de empresas do setor de energia 
elétrica, por exemplo, demora de vinte 
a quarenta anos para ser consumido e 
valorizado, em setores produtores de 

bens de luxo, como automóveis, 
eletroeletrônicos de consumo, etc, esse 
tempo de circulação do capital fixo não 
passa atualmente de uma média mundial 
de cinco anos. 

(...)No regime capitalista de produção, 
a produção se concentra progres- 
sivamente nas mercadorias mais fáceis 
de serem produzidas. Assim, nos ramos 
de produção de mercadorias como 
energia elétrica, água e saneamento, 
saúde, educação, transporte coletivo, 
etc, a taxa de lucro do capital investido 
é inferior á média social, embora suas 
massas de lucro sejam elevadas. Isso 
quer dizer que esses ramos produtores 
de serviços básicos e coletivos 
encontram-se sempre em uma posição 
competitiva desfavorável frente àqueles 
ramos especializados em mercadorias 
mais fáceis de serem produzidas, para 
os quais se desloca a quase totalidade 
do capital industrial. A produção de 
serviços básicos - e a de alimentos, que 
se choca diretamente com a renda 
fundiária e os ciclos naturais - é menos 
atraente para o capital, que sempre 
procura se valorizar com os menores 
custos de produção e o menor tempo 
de rotação do capital fixo, daquela parte 
imobilizada do capital total investido. 

(...)Para diminuir a desvantagem 
competitiva, as empresas de serviços 
básicos sempre forçam aumentos 
exagerados dos seus preços, para diminuir 
o tempo de imobilização do capital 
investido e aumentar assim a sua taxa 
média de lucro. Como essas empresas 
geralmente monopolizam seu mercado, 
essas tentativas de aumentar o preço das 
suas mercadorias não encontraria 

nenhuma restrição de mercado. Mas 
encontram uma enorme recusa política e 
social, pela ameaça que representa esse 
poder de monopólio de mercado sobre as 
condições de reprodução e de 
sobrevivência da maior parte da 
população. E por essas e outras razões 
particulares do processo de valorização 
do capital nesses ramos que as empresas 
têm que ser fortemente subsidiadas pelos 
recursos públicos para serem viabilizadas 
economicamente. É por isso, finalmente, 
que essas empresas se adaptam melhor 
á forma jurídica de propriedade estatal. 

(...)0 processo de privatização nas 
economias dominadas do Mercosui é um 
grande cambalacho. Os capitalistas que 
se apropriam dessas empresas públicas 
não estão nem um pouco motivados por 
uma decisão de investimento produtivo 
ou industrial. Tratam-se, na verdade, de 
operações meramente financeiras, 
caracterizadas por um baixo preço de 
aquisição de gigantescos ativos fixos 
que, imediatamente, serão utilizados 
para alavancar novas e também 
gigantescas operações no mercado 
financeiro e especulativo internacional. 
Como essas enormes empresas são 
inviáveis economicamente na sua forma 
privada, os seus novos proprietários 
procuram se desvencilhar ao máximo de 
novos investimentos produtivos e de 
despesas de manutenção do sistema. O 
resultado é o colapso da produção e na 
distribuição dos serviços. 

(...) de acordo com as avaliações 
econômicas que fizemos acima, a 
possibilidade de falha do sistema, que já 
cresceu para 10 a 15%, crescerá nos 
próximos anos para 25%, 35%, 45% e 
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assim por diante" 
O álibi da sagrada família 

Entre as diferentes 
economias nacionais, aquelas 
condições econômicas gerais 
que comandam esses ramos de 
produção e distribuição de 
energia elétrica se manifestam 
de maneira desigual e com 
diferente intensidade. Nos 
Estados Unidos, uma 
economia dominante, a crise 
energética tem um impacto 
menos devastador do que no 
Brasil, uma economia 
dominada. Enquanto a crise 
energética americana pode ser 
circunscrita a uma parte do     
seu território e da sua economia, a crise 
brasileira atinge de imediato a totalidade 
do seu território e da sua economia. As 
causas gerais são as mesmas aqui e 
alhures. O diferente é a forma e o 
impacto com que a crise atinge as 
economias dominantes, de um lado, e 
as economias dominadas, de outro. 

Procuram esconder essa diferença. 
Há até uma certa satisfação e ufanismo 
do governo brasileiro em comparar a 
crise energética brasileira com a da 
Califórnia. Tratando-se de uma crise que 
acontece também com os ricos, como 
sugerem FHC e seu genro, David 
Zylberzstajn - colocado pelo sogro como 
a grande autoridade em política energética 
do atual governo - como essa sagrada 
família poderia evitar que a mesma crise 
acontecesse também por aqui? 

Para todo crime, tem que se inventar um 
álibi para fugir da pena. Como esse governo 
poderia ser responsabilizado pela crise atual, 
apenas porque eles entregaram para 
aventureiros nacionais e internacionais as 
empresas públicas que exploram as riquezas 
energéticas no Brasil? Afinal, o mesmo não 
foi feito nos Estados Unidos e está sendo 
feito por todos os governos do mundo? Por 
quê, então, essa sagrada família - cuja maior 
especial idade é manobrar para que os poderes 
legislativo e judiciário não investiguem seus 
fraudulentos atos de corrupção com o 
patrimônio e recursos públicos - poderia ser 
responsabilizada pela crise atual? 

Acontece que a incapacidade absoluta 
do Estado brasileiro intervir na crise 
energética atual, ao contrário do Estado 
americano, é resultado não apenas da 

Na origem desta perspectiva de 
apagão geral da economia 

brasileira, encontra-se aquele 
verdadeiro crime das classes 

dirigentes no Brasil, representadas 
pela família do atual presidente da 
República: a alienação do governo 

e da economia nacional para as 
mãos do FMI e outras instituições 
internacionais comandadas pelos 
credores externos e pelo governo 

americano. 

irresponsabilidade da privatização e 
desregulamentação do sistema 
energético, como ocorreu também por 
lá, o que já seria motivo suficiente para 
seu julgamento, mas por um crime muito 
maior cometido pelo governo atual sobre 
as finanças públicas, e que ocorreu 
apenas por aqui: o governo nacional 
passou a ser exercido diretamente pelo 
Fundo Monetário Internacional (FMI). 

É o que confessa, em editorial, o jornal 
governista O Estado de São Paulo, 
edição de 24 de maio/2001: "Em abril 
do ano passado, o governo brasileiro 
consultou o FMI sobre se seria possível 
não contabilizar os investimentos de 
algumas empresas estatais no cálculo 
do déficit público. Ao que parece, até 
agora, a consulta não teve resposta, 
embora algumas declarações de 
funcionários do organismo interna- 
cional indiquem que isso não seria 
aceitável. Hoje, em face da crise da 
energia, para cuja superação as 
empresas geradoras ainda sob controle 
do Estado terão que fazer grandes 
investimentos, a proposta brasileira 
torna-se mais urgente (...) Para que 
esse pleito seja levado em 
consideração pelo FMI, seria neces- 
sário apressar o programa de 
privatização das empresas de geração, 
lembrando, todavia, que a intervenção 
do Estado no setor de energia será 
sempre necessária". 

Apagão geral - A prostituição do 
governo nacional e a catastrófica 
situação das finanças públicas 
brasileiras é o que diferencia os efeitos 

da crise energética na 
Califórnia e no Brasil. Os 
sucessivos ajustes fiscais do 
governo FHC-FMI debilita- 
ram completamente a 
capacidade de proteção da 
economia frente a uma crise 
energética. Nos últimos seis 
anos de governo FHC-FMI, ao 
mesmo tempo em que se 
acelerava a privatização do 
setor energético nacional, uma 
parte crescente dos recursos 
fiscais do governo foi sendo 
comprometida com o 
pagamento de juros para as 
dívidas públicas internas e 

       externas. Assim, o governo 
FHC-FMI tem dinheiro - aliás, muito 
dinheiro - mas ele está carimbado com a 
chancela "FMI/ Pagamento das Dívidas". 

O resultado é que, ao contrário dos 
Estados Unidos, mais uma vez, não são 
apenas os consumidores domiciliares, as 
casas, que estão ameaçadas pelo 
apagão, mas toda a estrutura produtiva 
nacional - as indústrias, o comércio, os 
meios de comunicação, os hospitais, etc. 
A desorganização da economia como 
um todo aponta para a perspectiva de 
que esta crise de abastecimento de 
energia elétrica pode se desdobrar em 
uma crise geral de abastecimento de 
outros bens necessários à reprodução 
básica da população. 

Na origem desta perspectiva de 
apagão geral da economia brasileira, 
encontra-se aquele verdadeiro crime das 
classes dirigentes no Brasil, 
representadas pela família do atual 
presidente da República: a alienação do 
governo e da economia nacional para 
as mãos do FMI e outras instituições 
internacionais comandadas pelos 
credores externos e pelo governo 
americano. O resto é conversa para boi 
dormir. 

É por esse crime de responsabilidade 
de terem liquidado o Estado e a nação 
que eles devem ser julgados pela classe 
trabalhadora, quer dizer, pela imensa 
maioria da população brasileira que 
sofre todos os efeitos dessa traição das 
classes dominantes desta nação. E que, 
na forma mais apropriada ao tamanho 
dessa traição, a condenação e execução 
venham o mais cedo possível.♦ 
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Texto para o Quinzena 

2001: luzes e sombras do ano do 
voluntariado. 

Você já deve ter passado pela 
experiência de ficar sem luz 
elétrica bem naquelas horas 

em que a escuridão dificulta até mesmo 
o trabalho de achar uma vela. 
Encontrada uma, não há quem não se 
apresse a riscar o fósforo na esperança 
de que a sua pálida luz consiga ajudar a 
enxergar e a tropeçar o menos possível. 
Apesar do alívio imediato de estar saindo 
da escuridão, você logo percebe que 
aquela chama cria sombras que chegam 
a ser bem maiores dos objetos que as 
produzem e que voltam a colocar na 
escuridão o que parecia começar a ficar 
claro. 

A realidade do dia-a-dia é bem 
parecida com este vaivém de luzes e 
sombras que ora iluminam, ora ocultam 
as relações entre as pessoas. O gozado 
é que há luzes que servem justamente 
para criar sombras capazes de ocultar 
o verdadeiro sentido dos acontecimentos 
e há sombras que, ao protegerem os 
olhos da luz, nos permitem criar 
condições de enxergar melhor. 

O fato é que, alguns meses atrás, o 
mundo acordou diante de uma luz acesa 
pela ONU que declarava 2001 o "Ano do 
Voluntariado". Em pouquíssimo tempo, 
várias organizações não governamentais 
foram iluminadas, projetos sociais criados 
por empresas ficaram em evidência, o 
trabalho assistencial de muita gente 
ganhou destaque e, de repente, esta luz 
simples e singela pareceu desvelar o 
mundo mergulhado no individualismo e na 
competição. 

A primeira vista, tudo parece ser muito 
justo e louvável, não fosse pela enorme 
sombra que esta luz vai criando e graças 
à qual várias partes do mundo voltaram 
a ficar escuras. Desconfiado de que 
alguma coisa está errada, resolvi ficar 
na sombra por um tempo. Não, não foi 
para ficar escondido, e sim para 
encontrar elementos que ajudassem a 
acender outras luzes com as quais fosse 
possível começar a iluminar estas áreas 
de sombra que pretendem continuar 
escondendo realidades incômodas. 

Emílio Gonnarl 

Parece incrível, mas, às vezes, é 
necessário ficar na sombra para dar vida 
a novas luzes. 

Confesso que fique surpreso quando 
a vela do voluntariado iluminou uma 
realidade que não imaginava ter estas 
dimensões: estima-se que, no Brasil, 
cerca de 31 milhões de pessoas estão 
direta ou indiretamente envolvidas com 
programas sociais cuja realização 
demanda algum tipo de trabalho 
voluntário (1). Da coleta de alimentos e 
roupas usadas a ações mais consistentes 
no campo da saúde, educação, 
alimentação, combate à violência, etc, 
a solidariedade parece ganhar um 
número crescente de adeptos numa 
época em que o ser humano parecia 
estar se transformando numa "ilha de 
consumo", insensível às necessidades do 
outro e aos apelos dos mais pobres. É 
verdade que nem todo este exército de 
31 milhões de seres humanos está 
sempre disposto a dedicar ao próximo 
algumas horas do seu tempo e que é 
movido pelas mais variadas motivações. 
Mas é importante registrar que a 
solidariedade ainda tem um lugar no 
coração de muita gente que, 
desinteressadamente e em boa fé, se 
dispõe a enfrentar como pode as barreiras 
do silêncio, do esquecimento e da morte 
quotidiana que aprisionam situações de 
sofrimento cada dia mais gritantes. 

Os rostos destes milhões de soldados, 
que continuarão anônimos em sua 
dedicação, projetam uma sombra 
assustadora que cobre realidades 
incômodas. Quem já olhou para o mundo 
através da janela da sua casa, sabe que, 
há tempo, os gestos de solidariedade 
integram a vida quotidiana das periferias 
das grandes cidades, onde a fome e a 
miséria sentam à mesa de milhões de 
famílias. Isso significa que para os 
trabalhadores e as trabalhadoras do 
nosso país socorrer o outro de forma 
gratuita e silenciosa, mais que uma 
exceção, tende a ser uma regra. O 
problema é que esta realidade, 
impossível de ser estimada em valores 

monetários, sempre foi vista com 
preocupação quando constituía uma das 
bases para a construção de movimentos 
de massa que questionavam o sistema 
e a exploração imposta à grande maioria 
da população. 

Deixada na sombra por anos a fio, a 
solidariedade é valorizada agora 
justamente pelas mesmas elites que 
sempre lutaram contra a possibilidade 
dela se tornar um elemento de 
organização popular capaz de abrir os 
caminhos de um questionamento mais 
profundo das bases que sustentam o 
mundo em que vivemos. Em nome da 
"paz", da "prevenção dos conflitos", da 
necessidade de criar "um novo 
capitalismo com rosto humano" e de 
reduzir o "passivo social" gerado pela 
marginalização de milhões de pessoas, 
um número considerável de 
Organizações Não Governamentais, 
igrejas, institutos e fundações 
empresariais se compromete cada vez 
mais em desenvolver programas de 
ação social e de ajuda comunitária que, 
ao longo de 2001 deve superar o 
montante de dois bilhões de Reais. 

A sombra do dinheiro e dos nomes 
famosos envolvidos neste "compromisso 
social da sociedade civil" faz cair em 
segundo plano até mesmo o exército de 
voluntários do qual falava antes. Diante 
do cinza que começa a escurecer os seus 
rostos de homens e mulheres do povo, uma 
pergunta teima em levar mais gente a 
procurar outros fósforos e outras velas 
para iluminar a realidade oculta atrás desta 
nova e imponente sombra: por que a elite 
está tão interessada em promover o 
trabalho voluntário? 

Aparentemente, a resposta é simples: 
porque a desigualdade social ameaça a 
sua segurança. Dito de outra forma, se 
os pobres não roubassem seus carrões, 
não assaltassem ou seqüestrassem seus 
membros, não matassem seus filhos 
nesta guerra não declarada que se 
desenvolve em cada esquina dos grandes 
centros urbanos, a miséria e a exclusão 
não seriam um problema e sim uma 
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solução: ajudariam a reduzir o número 
de pobres que, longe de ser uma espécie 
em extinção, aumenta a cada dia. Se 
eles aceitassem morrer calados no 
esquecimento das periferias, no silêncio 
barulhento das sarjetas e dos viadutos, 
ou se o seu grito ficasse entre as frágeis 
paredes dos cortiços e dos barracos das 
favelas, não seria necessário se preocupar 
com eles. A fome e a doença se 
encarregariam de ajudar na "seleção 
natural da espécie" da qual sairiam só os 
mais fortes e, possivelmente, os que mais 
se adaptam ao ritmo frenético da 
exploração. Enfim, não fosse pela ameaça 
que a desigualdade representa para a vida 
dos membros das elites, não haveria 
porque pôr a mão no bolso de forma 
planejada e sistemática. A consciência dos 
ricos poderia ser acalmada com as 
moedinhas que sobram e que produzem 
no pobre aquele sorriso que os faz sentir 
em harmonia com a humanidade. 

O problema desta resposta, que é 
verdadeira, é que ela continua deixando 
na mais completa escuridão uma área 
imensa na qual, com muito custo, se 
consegue ver entre as sombras o cifrão 
símbolo do dinheiro. Pelo seu tamanho 
e imponência já dá pra dizer que toda esta 
ênfase no compromisso social e nos 
projetos de trabalho voluntário das 
empresas esconde que eles estão se 
tomando um "grande negócio". Como eu 
sei que enxergar no escuro não é fácil, 
vou costurar aqui algumas reflexões que 
podem iluminar seus olhos e ajudar a 
desvendar a realidade que se esconde 
neste mundo de luzes e sombras. 

Quando comecei a refletir sobre este 
tema, acreditava que o envolvimento das 
empresas nas ações de solidariedade 
dirigidas às comunidades carentes era 
essencialmente vinculado ao fato de que 
o trabalho voluntário de seus 
funcionários iria melhorar a sua imagem 
no mercado. Uma espécie de 
"marketing social" graças ao qual os 
patrões ganhariam a simpatia coletiva à 
"marca" da empresa, o apoio cidadão 
contra possíveis ações reivindicatórias 
de seus empregados, a legitimação da 
idéia que a iniciativa privada tem um 
compromisso social sério e eficiente que 
a coloca acima ao próprio desempenho 
do Estado e que, justamente por isso, a 
lógica do "privado" deveria substituir a 

ineficiência "dos serviços públicos" que 
atendem a população. Estes vários 
coelhos seriam mortos com uma única 
cajadada que pouco custaria às 
empresas (já que gastos com este tipo 
de projetos e doações podem ser 
descontados do imposto de renda até 
2% do lucro real), mas cujo retorno 
seria, sem dúvida compensador. 

A impressão de que os coelhos mortos 
eram maiores em número e tamanho 
veio ao analisar alguns dados divulgados 
pela COMAPPS, empresa que 
administra Shopping Centers em várias 
regiões do país. Depois de constatar o 
desgaste das campanhas publicitárias 
que se baseiam no sorteio de carros ou 
em outros atrativos, a COMAPPS 
"conseguiu dar um novo fôlego às 
vendas convocando a comunidade a 
doar presentes de Natal para 
crianças carentes. Resultado: as 
vendas cresceram até 36% em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior no Shopping Metrô Tatuapé, 
em São Paulo". Ao comentar a 
façanha, o representante da empresa, 
Luiz Alberto Marinho, diz: "Por isso, é 
preciso agregar à marca algo mais. 
Não se deve desprezar a dimensão 
moral que faz o consumidor se 
identificar com o produto " (2). Eu não 
sei se você consegue contar todos os 
coelhos mortos, mas além de poupar o 
dinheiro dos prêmios (carros, 
apartamentos etc), de "fazer caridade" 
com o que é dos outros e alimentar o 
sentimento de dívida de gratidão dos 
pobres em relação aos ricos, os 
capitalistas aumentaram significativa- 
mente os seus lucros graças à 
"dimensão moral do consumidor" que 
ao levar sua sacola de donativos ao 
Shopping levava para cara as sacolas 
das compras que iam enchendo os bolsos 
dos lojistas e dos demais empresários. 
Sim, eu sei que os pobres também 
ficaram contentes, sorriram, tiraram 
fotos com seus benfeitores etc, mas 
espero não ter que explicar a você os 
efeitos devastadores deste tipo de 
assistencialismo que faz com que os 
miseráveis se conformem com sua 
situação, não lutem, abram mão de sua 
dignidade para que suas próprias mãos 
estejam livres e bem estendidas à espera 
da esmola, seja qual for a forma sob a 

qual ela pode vir a ser depositada nelas. 
Se você acha que este tipo de atitude 

é algo típico das festas de fim de ano, 
pois está redondamente enganado. Ao 
olhar as vitrines das lojas de relógios 
entre fevereiro e abril deste ano, você 
deve ter encontrado com certa facilidade 
um selo com os dizeres: "Este tic-tac 
vale um sorriso", parceria da fábrica 
de relógios Swatch com a Fundação 
ABRINQ pelos direitos da criança. A 
campanha vinculava a compra do relógio 
à doação de 10% do lucro das 16 lojas 
instaladas pela Swatch no Brasil (3). 
Simples, não é? Você compra "aquele" 
relógio, sabe das horas, fica um charme 
e, de quebra, ajuda as crianças e os 
adolescentes. Nessa todos saem 
ganhando: a fábrica de relógios vende 
os estoques, a ABRINQ arrecada um 
Real por peça vendida e as crianças 
sorriem para toda a freguesia que, além 
do mais, realizou uma "boa ação". 

O problema aqui é que existem 
pentelhos que não se conformam com 
as aparências e começam a fazer 
perguntas. Esse tal de "lucro" não é 
justamente aquela fatia do valor do 
relógio que foi produzida pelos 
trabalhadores e trabalhadoras da 
Swatch, mas não foi paga na forma de 
salário? Quantas vagas foram cortadas 
nas unidades da empresa nos últimos 10 
anos? Quantos pais e mães de família 
foram jogados para o olho da rua para 
que a Swatch pudesse "reduzir custos"? 
Quantas crianças e adolescentes viram 
piorar suas condições de vida a ponto 
de chegar a apagar suas esperanças de 
futuro justamente porque os pais foram 
parar entre os "sem renda"? Quantos 
relógios a mais a empresa está produ- 
zindo com um quadro de pessoal enxuto 
e assustado pelo fato de não saber quem 
será o próximo na lista de cortes? Para 
quanto foi o lucro anual da empresa? A 
Swatch assinou o convênio com a 
ABRINQ após ter visto o desespero dos 
filhos e das filhas dos ex-funcionários 
que, pontualmente, se apresentam na 
portaria da empresa na esperança de 
encontrar uma vaga? Ou foi para 
esvaziar um estoque encalhado diante 
da chegada dos novos modelos? Se a 
Swatch está tão preocupada com o 
futuro das crianças e dos adolescentes, 
porque descuidou justamente das 
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condições que garantiriam o 
futuro dos filhos e filhas de seus 
funcionários? 

Sossegue, a minha não é uma 
briga pessoal com os donos desta 
fábrica de relógios, mesmo 
porque eu nunca fui funcionário 
dela. Eu colocaria as mesmas 
perguntas aos donos das 
empresas que integram a 
Fundação ABRINQ e a cada 
uma das demais que se envolvem 
em projetos de assistências ás 
pessoas carentes. Razões para 
isso não me faltam. Quer ver? 
O Banco do Brasil, por exemplo, 
já anunciou que até o final de 
2001 vai empregar 4 mil 
adolescentes através do 
"Programa Adolescente 
Trabalhador" destinado a jovens 
com baixa renda familiar e cuja 
idade esteja entre os 16 e pouco 
menos de 18 anos. Ao 
trabalharem como bancários nas 
agências de várias cidades do país "^^ 
os felizardos ganharão a fortuna de um 
salário mínimo mensal em troca de uma 
jornada de 5 horas diárias. Parece bom, 
não é? O pessoal vai trabalhar meio 
período e terá o resto do tempo para 
continuar os estudos. O problema aqui é 
que estes adolescentes irão ganhar menos 
da metade do menor salário de um 
bancário que hoje, 24 de maio de 2001, é 
de 582 Reais e 81 centavos. Sim eu sei 
que os novos contratados, possivelmente, 
estarão ingressando no seu primeiro 
emprego e irão trabalhar menos horas, 
mas o saldo destas diferenças vai ficar 
por conta dos demais benefícios que um 
bancário "normal" iria receber além do 
salário mencionado. 

Deixo a você a tarefa de encontrar 
uma definição apropriada para este tipo 
de ajuda, mas tenho a leve impressão 
de que a Swatch, o Banco do Brasil e 
os demais filantropos que agem em 
nome da "responsabilidade social da 
empresa" vão elevar seus lucros e, 
consciente ou inconscientemente, con- 
tinuarão transformando sua intervenção 
assistencial num biombo em cuja sombra 
escondem os mecanismos de 
exploração e exclusão dos quais não 
abrem mão. Sim, eu sei que estou sendo 
radical. Mas ser radical não é nenhum 

Ao assumir a idéia do 
voluntariado como possível 
caminho para a solução dos 

problemas sociais, as pessoas 
não percebem que estão se 

tornando uma verdadeira tropa 
de choque ideológica a serviço 

do capital. Não só ninguém mais 
se atreve a questionar os 
alicerces que sustentam a 

exploração, como diante das 
queixas de que as coisas na 

sociedade vão de mal a pior a 
resposta imediata é: "faça a sua 
parte", "doe a melhor parte de 

você" e verá que tudo começa a 
melhorar 

defeito, e sim a expressão de um desejo 
profundo de ir á raiz dos problemas, de 
apontar as causas da doença para que 
elas possam ser destruídas. Entre 
limitar-se a amenizar os sintomas ou 
extirpar o mal que os provoca, eu ainda 
prefiro esta segunda opção. 

Se você está achando que a atenção 
aos problemas sociais é apenas mais uma 
estratégia para aumentar os lucros, pois 
está redondamente enganado. Não são 
poucas as indústrias que, após os primeiros 
tímidos passos nos projetos de assistência 
às comunidades carentes da cidade onde 
estão instaladas, perceberam algo 
fundamental para o próprio processo de 
acumulação. Ao envolver os funcionários 
nos projetos por elas viabilizados, as 
empresas começaram a perceber que este 
engajamento não aumentava só o espírito 
de solidariedade dos trabalhadores e das 
trabalhadoras, mas elevava também o seu 
orgulho, a sua auto-estima, o seu 
sentimento de equipe e a própria 
motivação com a qual desempenhavam as 
funções exigidas pelo processo de trabalho. 
Traduzido em miúdos, estes companheiros e 
companheiras trabalham com mais vontade, 
produzem mais, se queixam menos e tendem 
a vestir a camisa da empresa 24 horas por 
dia. Não precisa ser um especialista em 

Recursos Humanos para saber 
que a soma destas atitudes abre 
caminhos para viabilizar uma das 
regras básicas do sistema 
capitalista: produzir mais, em 
menos tempo e... com menos 
gente. 

Não sei te dizer se, ao serem 
demitidos, alguns desses 
voluntários sofrerão menos, se 
sentirão perdidos, injustiçados 
ou se agradecerão o pé que 
chuta o seu traseiro pelo 
simples fato de não ter feito 
isso antes, mas de uma coisa 
você pode ter certeza: o capital 
já colocou em suas consciências 
alguns biombos que impedem a 
eles de relacionar os sintomas 
com as causas da desigualdade, 
da miséria e da violência que 
atingem a nossa sociedade. 
Quer saber o porquê? É só você 
dirigir novamente o seu olhar 
para   a   realidade   que   as 

     empresas   de   ponta   vem 
desenvolvendo ao longo dos últimos anos. 
Além de doarem o seu tempo livre para 
o sucesso dos programas sociais da 
empresa, os funcionários-voluntários 
chegam até mesmo a bancar parte 
destes programas. Um bom exemplo é 
o projeto Nutrir da Nestlé que, em 
média, conta com um milhão de Reais 
por ano. Metade desse montante "vem 
das doações de 6.500 pessoas, que 
representam 53% do total de 
trabalhadores. Os voluntários somam 
710, mas a meta é chegar a 1.230 
ainda este ano"(5). 

Não me diga que você está pensando 
no que eu estou pensando. Sim, é isso 
mesmo. Para completar a obra, só falta 
que os produtos do projeto, por acaso, 
sejam da marca "Nestlé". Aí seriam os 
próprios trabalhadores a tirarem dinheiro 
do seu bolso para ajudar a empresa na 
qual trabalham a realizar uma parte dos 
seus lucros através da "venda voluntária" 
de seus produtos num projeto por ela 
elaborado e dirigido. O que você acha, 
será que com este grau de envolvimento 
vai ser fácil de algum funcionário ou 
funcionária começar a acordar diante do 
choque provocado pela sua eventual 
demissão? Tomara que sim, mas aí, talvez, 
já será tarde demais. 
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Você entende que se as sombras do 
trabalho voluntário organizado pelas elites 
se limitassem a cobrir a realidade que 
acabamos de descrever, nós todos já 
teríamos elementos suficientes para 
ficarmos indignados. Mas a realidade que, 
consciente ou inconscientemente, está 
sendo criada por este exército de pessoas, 
ONGs, igrejas, entidades filantrópicas, 
institutos e demais etceteras é bem mais 
complexa e intrigante. 

Ao assumir a idéia do voluntariado 
como possível caminho para a solução 
dos problemas sociais, as pessoas não 
percebem que estão se tornando uma 
verdadeira tropa de choque ideológica 
a serviço do capital. Não só ninguém 
mais se atreve a questionar os alicerces 
que sustentam a exploração, como 
diante das queixas de que as coisas na 
sociedade vão de mal a pior a resposta 
imediata é: "faça a sua parte", "doe 
a melhor parte de você" e verá que 
tudo começa a melhorar. Se você está 
assustado com os famintos, por que não 
dá a eles um pouco da sua comida? 
Entristece-lhe o fato de que haja pessoas 
morrendo de frio? É simples, doe a elas 
o agasalho que você já não usa ou aquele 
velho cobertor que ficou encostado. Se 
as paredes do posto de saúde foram 
pixadas, por que você não se junta aos 
vizinhos e com um fim de semana de 
trabalho voluntário a turma não dá conta 
do recado? É pouco? Claro que sim, 
mas, como diz a elite, de grão em grão 
a galinha enche o papo. 

O maior problema desta forma de 
trabalhar a consciência da sociedade não 
está só no fato de que foram as próprias 
elites que criaram e continuam 
alimentando o abismo entre pobres e 
ricos e nem que são os trabalhadores e 
as trabalhadoras a pagar do seu bolso 
por um estrago que não fizeram. O que 
revolta é que o único papo que se enche 
sem parar é justamente o das classes 
dominantes. Você acha que estou 
exagerando? Sim? Bom, então, tenha 
um pouco mais de paciência e 
acompanhe o meu raciocínio. 

Tanto eu como você, contribuímos 
com uma pesada carga de impostos, mas 
não recebemos do Estado serviços 
públicos de boa qualidade. E isso não é 
por acaso. Você deve saber que, no ano 
2000, o governo federal gastou quase 

78 bilhões de Reais só para pagar os 
juros da dívida interna que anda por volta 
dos 560 bilhões de Reais (6). Vista dessa 
forma, parece que a questão da dívida 
se resolve entre os bancos e o governo 
sem que haja prejuízos para a 
sociedade. Na verdade, como se trata de 
uma relação bem parecida à de um agiota 
com o seu devedor, o governo deve ter 
cada vez mais recursos para pagar o que 
deve e, ainda assim, não consegue quitar 
o seu débito. Para dar conta dos juros ele 
não tem muitos caminhos além de 
aumentar a arrecadação dos impostos e 
de reduzir os gastos com a saúde, 
educação, transporte, moradia, etc. O que 
você talvez não sabe é que são as grandes 
aplicações financeiras dos capitalistas a 
fornecer aos bancos os recursos a serem 
emprestados ao governo e a receber, em 
troca, boa parte das polpudas quantias que 
são pagas sob a forma de juros. 

Acontece que, do início do Plano Real 
até os nossos dias, a dívida saltou de 
cerca de 70 bilhões de Reais para o valor 
que apontei acima e, ao que tudo indica, 
tende a aumentar cada vez mais com o 
passar do tempo. Sendo assim, o Estado 
vai precisar de cada vez mais dinheiro 
só para pagar os juros e terá cada vez 
menos recursos para atender a 
população. Como? Você pergunta o que 
é que isso tem a ver com o trabalho 
voluntário? Simples. Na medida em que 
trabalhadores e trabalhadoras vão se 
substituindo ao Estado para dar conta 
dos serviços que ele deveria prestar, não 
estão só pagando mais um imposto (na 
forma de horas trabalhadas, sacolas de 
alimento, contribuições para os pobres, 
etc), como vão fazendo com que o próprio 
Estado deixe de gastar nestas atividades 
e tenha assim mais dinheiro disponível para 
retribuir o que foi emprestado pelos bancos. 
Estes, por sua vez, repassarão verdadeiras 
fortunas nas contas das elites cujos recursos 
continuarão alimentando esta farra do boi 
conhecida pelo nome de Dívida Interna. 

Estou deixando você de boca aberta? 
Não se preocupe, isso sempre acontece 
quando descobrimos que, na escuridão 
destas longas e tenebrosas sombras, estão 
nos fazendo de bobos... mais uma vez. 
As pequenas luzes que andei acendendo 
começam a revelar a teia de relações e 
interesses que se escondiam atrás da 
sombra projetada pela vela que ilumina 

as fundações, as associações filantrópicas, 
os institutos empresariais e, de quebra, os 
31 milhões de voluntários e voluntárias que 
estão em todo o país. 

A estes homens e mulheres de boa 
vontade vou dirigir um convite cuja 
realização não ultrapassa a fabulosa 
quantia de 10 centavos. Estou pedindo 
para que usem alguns minutos do seu 
tempo de trabalho voluntário para pegar 
papel, envelope e selo de 1 centavo para 
carta social. Se este texto deixou vocês 
com a pulga atrás da orelha, se as 
quotidianas mutretas da elite já andaram 
criando um gosto amargo na boca, se o 
peso da exploração se faz a cada dia 
mais ameaçador, se a violência com a 
qual são reprimidos os protestos 
populares fez vocês acharem que a 
democracia, a liberdade e a justiça são 
ainda um sonho distante, então peguem 
uma caneta, escrevam os seus desabafos 
e mandem-nos  ao presidente da 
república, ao governador do Estado ou 
até mesmo para o dono da firma onde 
vocês trabalham. Para garantir que cada 
um e cada uma de vocês não seja o 
próximo a ser demitido ou reprimido 
assinem usando simplesmente o nome 
de João, Maria ou José, um dos muitos 
nomes sob o qual o povo simples 
continua sendo sugado e privado do que 
é necessário para a sua sobrevivência. 

Eu sei que é pouco, mas, ao redor dos 
10 centavos, a sua dignidade vai se 
fortalecer e, com ela, vai aparecer a 
possibilidade de unir suas rebeldia a 
outras e outras mais. Talvez, a partir de 
agora, este novo trabalho voluntário vai 
começar a gerar uma solidariedade 
capaz de ir construindo as condições que, 
no dia-a-dia da história, podem sacudir as 
bases do poder e derrotar os mecanismos 
que aprofundam a situação de exploração 
na qual vivemos. Do contrário, preparem 
a mão direita, pois os próximos a pedirem 
esmolas poderão ser vocês. 
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Agua tem limite 
Roberto   Malvezzl 

Em 5 de junho, celebra-se o Dia 
do Meio Ambiente. Uma 
reflexão sobre a água, dom 

precioso, cuja conservação já é 
preocupação mundial no Planeta Azul. 

As crianças estavam imundas, há 
vários dias sem tomar banho. Fediam. 
As abelhas voavam perto dos potes, 
disputando as últimas gotas d"água com 
os humanos. As mulheres queimavam 
estrume de vaca dentro de casa para 
espantar as abelhas. Os homens 
contemplavam a cena numa resignação 
sem limites. Juntavam-se fome, sede, 
imundície e fatalidade.dias depois vi o 
"caminhão pipa" passar perto das casas 
de uma comunidade e negar água para 
as famílias, porque eram opositoras da 
política local e estadual. Não pude 
acreditar e, 20 anos depois , ainda não 
consigo acreditar quando a cena se 
repete. Não tenho dúvidas: das cenas 
que vi na vida, essas ainda são as mais 
satânicas. 

A seqüência de dois anos de seca iria 
desestruturar toda a compreensão que 
eu tinha da vida. Confesso, nunca mais 
fui o me3smo. Nesses 20 anos de sertão 
da Bahia, contudo, jamais consegui 
esconder o transtorno que me causa a 
falta de água, a sede humana e dos 
animais , a cruel manipulação dessa 
necessidade básica pela classe política 
nordestina - quase todos cristãos 
católicos, portanto, irmãos na pertença 
eclesial - e a indiferença da elite 
nacional perante tamanha crueldade. 

Elemento vital 
Peço desculpas por começar esse 

artigo com um depoimento pessoal. 
Acontece que, quando as Nações 
Unidas prevê que até 2050 faltará água 
para 40% da humanidade, essas cenas 
invadiram minha memória com uma 
força vulcânica. 

O desafio da água emergiu nessa 
passagem de milênio com a força de uma 
torrente espremida num canyon. 
Repentinamente nos demos conta de que 
70% da superfície da Terra é coberta 
por água. Entretanto, 97% da água do 

planeta é salgada. Do pouco que nos 
resta de água doce, apenas 0,0001 % está 
disponível nos rios. 

Nos pólos está 2,086% nas rochas 
sedimentares 0,291 % nos lagos 0,017%, 
na atmosfera 0,0001 %. Portanto, a água 
doce, além de pouca, está mal distribuída 
na superfície do planeta. 

A destruição das nascentes, a 
contaminação dos rios e lençóis 
freáticos, o derretimento das calotas 
polares, as chuvas ácidas, o crescimento 
da população, são fatores que apenas 
agravam uma realidade já trágica para 
bilhões de seres vivos na face da Terra. 

A reação da elite mundial tem sido 
rápida e eficiente. 

A água é elemento vital, insubstituível, 
raro, dotado de valor econômico, 
estratégico para o atual modelo de 
desenvolvimento. 

Privatização 
Tem ainda um valor paisagístico, de 

lazer medicinal. Rapidamente estabe- 
lece-se a competição feroz para o 
controle dos mananciais. Já está em 
andamento a privatização das águas. O 
mecanismo fundamental é o controle do 
volume de águas dos rios. Fala-se 
claramente petrolização da água. 
Acontece que sabemos antecipada- 
mente quem vai ganhar e quem vai 
perder com a mercantilização da água. 

O setor hidrelétrico saiu na frente, 
principalmente no Brasil, já 94% da 
energia brasileira tem origem hidráulica. 
O uso múltiplo das águas, previsto no 
código de águas, é um mito. A lei n0 

9.433 de 8 de janeiro de 1997 instituiu a 
política nacional de recursos hídricos e 
criou o seu sistema de gerenciamento. 
Seus princípios são fantásticos e provam, 
de forma cabal, como as leis brasileiras 
viram fumaça na realidade: 
/ - água é um bem de domínio 

público 
II - água é um recurso natural 

limitado, dotado de valor econômico. 
III - em situação de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e   dessedentação 

dos animais. 
IV- a gestão dos recursos hídricos 

deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas. 

Guerra pela água 
O segundo vitorioso na disputa é o 

setor de irrigação. Pesquisas indicam 
que 70% da água doce mundial já está 
sendo usada na irrigação, com um 
agravante, porque torna-se irrecupe- 
rável para o consumo humano. A 
gravidade da questão revela-se em toda 
a sua nudez quando a ONU prevê 
guerras pela água nos próximo milênio. 

O que temos a ver com 
isso? 

Tudo. Somos humanos, temos filhos, 
acreditamos na humanidade. Considera- 
mos a Terra como pachamama - a 
mãe, fértil, bonita, dádiva divina. 
Portanto, não pode ser agredida, merece 
cuidado e um respeito sagrado. Além 
do mais, sabemos que a água existente 
será reservada para a elite. São os 
pobres que passam sede no nordeste 
brasileiro, na África e na Ásia. É com 
eles o nosso compromisso. 

São diversas as lutas populares pela 
água que conhecemos. No nordeste um 
dos recursos em andamento para 
providenciar água potável para a 
população sertaneja é a captação de 
água de chuva através de cisternas 
familiares. São reservatórios construídos 
no pé da casa que armazenam a água 
para o consumo humano nos períodos 
de seca. A família tem de aprender essa 
racionalidade da escassez, da poupança, 
da antecipação. 

Revolução cultural 
Portanto, as pessoas têm de fazer sua 

"revolução cultural" para enfrentar a 
nova situação. Para essa população, a 
opção não é entre pouca ou muita água, 
mas entre pouca ou nenhuma. Estão 
sendo realizadas campanhas de 
solidariedade, elaboração de políticas 
municipais de água de chuva a partir das 
organizações que apoiam a luta do povo. 

As cisternas familiares têm-se 
revelado uma benção divina para as 
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famílias pobres dessa região. 
Outra frente de luta é a preservação 

dos rios. Bacias brasileiras como a do 
São Francisco e Araguaia-Tocantins são 
violentamente agredidas e correm os 
riscos de extinção. O número de 
indivíduos diminuiu 50% dentro dos rios 
brasileiros em apenas 20 anos. As 
principais vítimas sociais são os 
pescadores e a população ribeirinha. 
Cresce, entretanto, a luta pela preserva- 
ção das bacias e contra a privatização 
de suas águas. Estamos diante de uma 
situação radical. A crise não é apenas 
ambiental ou do modelo neoliberal, mas 
d modelo civilizatório. O uso racional da 
água torna-se inevitável que seu ônus 
recaia apenas sobre os pobres. Mais que 

isso, a água deve ser preservada 
também enquanto vida, beleza, prazer, 
encanto. O oceano nos pede uma gota 
d'água. 

Pouca para os pobres 
A disponibilidade mundial de água 

diminuiu de 17.000m3 per capita, em 
1950, para os atuais 7.000 m3. um terço 
da população mundial vive em regiões 
com problemas hídricos e, em 2005, essa 
cifra terá aumentado para dois terços. 
Certamente, também a distribuição é 
desigual: enquanto um habitante da 
América do Norte consome atualmente 
2.000 m3, um da Guiné Bissau consome 
20,3m3. Uma fronteira deixa passar 12 
litros de água por minuto. Se alguém a 
deixa aberta enquanto escova os dentes, 

pode desperdiçar 15 litros, mas se 
apenas molha a escova, usa somente 
meio litro. Ao fazer a barba, pode usar 
40 litros d' água, mas se apenas encher 
a bacia, o consumo será dez vezes 
menos. Lavando pratos e talheres a 
jorros gastam-se 120 litros; enquanto 
que a mesma atividade em uma bacia 
não gasta mais do que 20 litros. Lavar 
o carro com a mangueira representa um 
gasto de 600 litros, mas se for usados 
esponja e balde serão gastos apenas 60 
litros. Moral da história : é o limite das 
águas. ♦ 

* Roberto Malvezzi trabalha no interior da 
Bahia e integra a coordenação nacional da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

Caros Amigos - Maio no50 

Barbárie na Paulista 

Foram 69 presos (dos quais, 
quarenta menores de idade, a 
maioria mulheres), mais de cem 

feridos - alguns com muita gravidade - 
, vários casos de humilhação moral e 
tortura física praticadas por soldados no 
interior dos carros de polícia e nas 
dependências do 78° Distrito Policial. 
Esse foi o saldo da brutal repressão 
executada pela PM de São Paulo, no 
dia 20 de abril, em plena avenida Paulista, 
contra as cerca de 2.000 pessoas que 
se manifestam contra a criação da 
ALÇA ( Área de Livre Comércio das 
Américas). Participei da manifestação, 
na dupla qualidade de cidadão que se 
opõe à ALÇA e repórter da Caros 
Amigos, /a brutalidade policial que 
presenciei só encontra paralelo na 
truculência com que as manifestações 
eram reprimidas à época da ditadura 
militar. 

A polícia nega que tenha cometido 
abusos, e atribui o uso da violência à " 
provocação dos punks ", à obstrução 
do trânsito na Paulista e à suposta 
"desorganização" dos manifestantes, 
que não teriam comunicado previamente 
a intenção de fazer a manifestação, "se 
o protesto tivesse ocorrido de forma 
organizada, com pedido de autorização 
feito à polícia, a PM até garantiria a 

segurança dos manifestantes no local", 
diz o capitão Roberto Alves, assessor 
de comunicação social da \pm. Isso, 
simplesmente, não é verdade. A 
manifestação começou com um clima 
muito pacífico, ordeiro, alegre e criativo, 
quase que um "carnaval 
antiimperialista", recheado de palavras 
de ordem irreverentes, como: "ALÇA 
- ralho com o FMI!" 

A PM acabou com a festa. Atacou 
primeiro, desnecessariamente, com 
cassetetes e bombas, quando a 
manifestação acontecia nos limites da 
calçada e era dirigida por uma comissão 
organizadora que exercia, até com 
excesso de zelo, a função de deixar a 
avenida desimpedida. É óbvio que o 
ataque, surgido do nada, provocou 
reações. E esse foi o pretexto para que 
a PM convocasse a tropa de choque. A 
Paulista virou uma praça de guerra. Os 
fatos falam por si. Vamos nos limitar, 
aqui, a reproduzir relatos das vítimas. 
Elas dão seus nomes e sobrenomes, ao 
contrário dos soldados, que, contra a lei, 
tiraram de seus uniformes as tarjas 
identi-ficadoras. Elas fizeram boletim de 
ocorrência, exame de corpo de delito e 
pretendem iniciar ações para punir os 
responsáveis. Enquanto isso, o 
governador Geraldo Alckmin elogia a 

ação da PM, assegurando a impunidade 
aos que abusam da força. 

"Bombas, cassetetes, projéteis de 
borracha e convencionais" 

(Relato feito pelo Coletivo de 
Observadores Legais - 

cnasp@hotmail.com - , um grupo 
de advogados que acompanhou os 

manifestantes.) 
"O ato começou por volta das 12 

horas, com uma concentração em frente 
ao prédio da Gazeta (av. Paulista, 900). 
No local, os tenentes da PM Sidnei e 
Ferrara foram informados do trajeto da 
manifestação (Citibank, Fiesp e Banco 
Central) e receberam, das mãos de uma 
equipe de negociadores, uma cópia 
autenticada de carta de informação 
encaminhada e protocalada pela 
Prefeitura de São Paulo e pela 
Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET), cumprindo exigência do artigo 
50, inciso XVI, da Constituição Federal 
de 1988. 

Os manifestantes não pretendiam 
"fechar a Paulista", como afirmou a 
polícia, tanto que atravessaram a avenida 
sempre na faixa de pedestres e se 
mantinham sempre nas calçadas, 
ocupando ás vezes, e apenas por alguns 
instantes, uma das faixas (a da direita), 
devido ao grande número de pessoas. 
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Nacional 
Portanto, o fluxo na Paulista não foi 
impedido em momento algum pelos 
manifestantes e sim pela própria polícia. 

O primeiro foco de tensão deu-se em 
frente à Fiesp, onde a polícia passou a 
bater nas pernas dos manifestantes, para 
obrigá-los a voltar para a calçada e 
encurralá-los no vão do prédio. Os 
negociadores tentavam conter os 
soldados, que continuavam a espancar 
gratuitamente as pessoas. Por um 
momento, um grupo pessoas tentou 
estender uma faixa em um dos 
cruzamentos da avenida, enquanto o 
farol estava fechado. Foi então que um 
policial, sem mesmo tentar conversar 
com os manifestantes, desferiu um golpe 
de cassetete na cabeça de um deles. 

A passeata atravessou a rua e segui 
em direção ao Banco Central. Quase 
em frente ao Masp, os soldados da PM 
formaram uma barreira (impedindo o 
fluxo de veículos na avenida) e partiram, 
em bloco, na direção dos manifestantes, 
passando a ataca-los pelas costas. O 
grupo de negociadores tentou, em vão, 
conter a ação policial e acabou sofrendo 
ameaças físicas e de prisão por parte 
do próprio tenente Sidnei. 

A PM utilizou com selvageria os 
cassetetes. Algumas pessoas foram 
encurraladas no vão do Masp, onde 
foram espancadas violentamente. Uma 
garota, Ângela Meirelles de Oliveira, 24 
anos, já caída no chão, levou vários 
golpes no rosto; uma outra foi cercada 
por quatro policiais e golpeada várias 
vezes na cabeça. Ambas foram parar 
no hospital, com ferimentos graves. 
Ângela quase perdeu a visão. A outra 
foi atendida na neurocirurgia do Hospital 
das Clinicas, porque um pedaço do 
capacete que usava como forma de 
proteção perfurou sua cabeça. 

A PM lançou bombas de gás 
lacrimogênio e de efeito moral, que 
liberam estilhaços na explosão, 
diretamente contra os manifestantes, 
atingindo várias pessoas nas costas e 
nas pernas. Pelo menos três foram 
atingidas por estilhaços, nas pernas e nas 
mãos. Uma corre o risco de perder um 
dos dedos. A polícia disparou balas de 
borracha à queima-roupa, desrespei- 
tando a distância mínima permitida para 
que o disparo não cause ferimentos 

graves. Um dos manifestantes foi 
atingido no peito e a bala se alojou 
próximo ao coração. Outro, Rodrigo, 
um garoto de 15 anos, foi atingido na 
perna por um policial com arma de fogo 
convencional. 

Os    primeiros    feridos    foram 

É óbvio que o 
ataque, surgido 

do nada, 
provocou 

reações. E esse 
foi o pretexto 
para que a PM 
convocasse a 

tropa de choque. 
A Paulista virou 
uma praça de 

guerra. Os fatos 
falam por si. 

encaminhados para o Hospital Nove de 
julho, na região da Paulista. Alguns 
foram atendidos, porém em dado 
momento o hospital se recusou a 
receber mais feridos (inclusive, alguns 
com suspeita de fratura). Enquanto as 
pessoas pediam por atendimento na 
porta do hospital, chegaram duas viaturas 
policiais. Os policiais sacaram 
metralhadoras e escopetas, apontaram 
para o peito dos feridos e, aos berros, 
mandaram que fossem embora. 
Chegaram até mesmo a atirar para o alto. 

Após o primeiro ataque da tropa de 
choque em frente ao Masp, a passeata 
seguiu até o prédio do Banco Central, 
onde algumas pessoas ocuparam o hall 
externo com faixas, batucada e 
fantasias. Nesse momento, novamente 
a via estava livre para o trânsito de 
veículos, sendo posteriormente fechada 
pelo tropa de choque, que voltou a 
bloquear a avenida. Os policiais 
atacaram um grupo de duzentos 
manifestantes que estava sentado 
pacificamente em frente ao banco, com 
chutes e cassetetes. De longe, alguns 

policiais lançavam bombas no meio dos 
manifestantes. Quando alguns deles 
tentaram fugir e se desvencilhar dos 
golpes, cerca de vinte soldados 
formaram um 'corredor polonês'. Várias 
pessoas, entre as quais garotas e 
menores, foram espancadas enquanto 
tentavam fugir. 

As prisões se deram de maneira 
igualmente brutal. Muitos manifestantes, 
já imobilizados, continuavam a receber 
golpes de cassetetes nas costas e nas 
pernas. Durante a condução dos presos 
do camburão até a delegacia, os detidos 
sofriam os mesmos golpes, além de 
serem ofendidos, humilhados e 
ameaçados verbalmente. No 78° DP, 
onde estavam detidas 48 pessoas, entre 
elas 35 menores e a maioria mulheres, 
os policiais obrigaram os presos a ficar 
de joelhos, virados para a parede, e 
aplicavam uma grande quantidade de 
golpes, principalmente na cabeça e nas 
costas." 

"Quase fiquei cega" 
(Angela Meireles de Oliveira, 24 anos, 

historiadora e funcionária do Núcleo de 
Estudos da Violência da USP.) 

"Fui à avenida Paulista com a intenção 
de fotografar os eventos. No momento 
em que começaram as agressões da 
polícia, vi que um soldado espancavam 
uma menina. Outro soldado me viu e 
me deu uma cacetada no olho. O ataque 
dele foi deliberado e intencional. A 
pancada abriu o meu supercílio. Com 
muita dor, em me abaixei, e ele ainda 
me golpeou nas costas e nas pernas. Saí 
correndo para o Masp, mas, quando 
cheguei por alli, fui de novo cercada 
pela tropa de choque e apanhei de novo. 

Quando viram que eu estava 
sangrando muito, acho que eles ficaram 
assustados e permitiram que eu fosse 
levada ao hospital. Fui muito mal 
atendida no Nove de Julho. Saí dali e 
fui para o Hospital das Clínicas. Ali, 
constataram que sofri trauma do globo 
ocular e tive de fazer uma sutura de 
quatro pontos no supercílio, além de ter 
sofrido hematoma na pálpebra. Quase 
fiquei cega." 

"Foda-se. É para você sofrer, filho da 
puta!" 

(João Mauro B. de Araújo, 19 anos, 
estudante de rádio e televisão na Unesp- 
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Bauru). 
" Cheguei à avenida Paulista por volta 

das 14 horas. Perto do Masp, ouvi alguns 
estrondos e percebi que a tropa de 
choque descia a rua. Um policial veio 
gritando, com o cassetete em punho, 
atrás de mim. Corri desesperadamente. 
Entrei no Banco Safra, fui para a escada 
de incêndio, desci alguns degraus, 
quando dois seguranças me detiveram. 
Na escada, apareceu o policial que me 
perseguia. Fui algemado. Reclamei que 
a algema estava muito apertada: 'Foda- 
se. É para você sofrer , filho da puta!' 
Ainda na escada, deu-me várias 
cacetadas na cabeça. Descobri, 
posteriormente, o nome do agressor - 
'cabo Vagner'. 

Já na viatura, pedi novamente para 
afrouxar um pouco as algemas, não 
sendo atendido. Em seguida, ele e outros 
policiais colocaram mais duas pessoas 
no carro. Eu gemia de dor e continuava 
a pedir que o cabo Vagner afrouxasse 
as algemas. Ele respondia com palavrões 
e ameaças: 'cala a boca, seu merda! Só 
ta começando...' Ele foi guiando o carro 
até a delegacia. No caminho, fazia 
ziguezageus e freava bruscamente, 
mesmo nos trechos em que a pista estava 
livre, para que eu sentisse mais dor. 
Levou-nos até o 78° DP. 

Lá chegando, o cabo ordenou que 
saíssemos do carro e aproveitou para 
dar mais alguns socos enquanto saíamos. 
Na delegacia, então sob responsabi- 
lidade do delegado Adriano Rodrigues 
A. Caleiro (seu turno ia da 14 horas do 
dia 20 às 7 horas do dia 21), colocaram 
a gente de cara para a parede. 
Distribuíram tapões, socos e cacetadas. 
Eu implorava para desapertar as 
algemas. A dor era intensa. Os policiais 
diziam: 'Tá doendo, mocinha? Então vê 
se isso aqui dói'. E me batiam. Uns 
ainda chegavam junto de mim e ficavam 
virando meu pulso. Também fingiam que 
iam abri-las,' testando' outras chaves. 
Eu chorava de dor. 

O andar térreo da delegacia foi 
enchendo e daí mandaram a gente para 
o andar de cima. Enquanto subíamos a 
escada, tomávamos mais cacetadas e 
eles gritavam: ' Sobe logo, porra!'. Lá 
em cima, obrigaram-nos a ficar de 
joelhos e virados para a parede. Os 
policiais pareciam se divertir enquanto 

distribuíam chutes, socos e cacetadas. 
Alguém pediu permissão para ligar para 
o advogado e levou vários golpes, outro 
pediu para usar o banheiro e foi 
impedido. Enquanto nos batiam, 
zombavam literalmente de nossos 
direitos: 'Olha aqui seus direitos 
humanos!' (mostrando o cassetete) e ' 
vocês não são gente, são lixo. São o 
lixo da sociedade!' 

Os nossos joelhos também doíam, por 
ficarmos muito tempo na mesma 
posição: não podíamos sentar, de 
maneira alguma. Levaram-me, com 
mais algumas pessoas (Danilo Chagas 
Nogueira, Guilherme Gitahy de 
Figueiredo, Gustavo Esteves Lopes, 
Luiz Henrique de Oliveira e Vinícius 
Santana), para uma outra sala. Lá 
fizeram questionários e, como já havia 
advogados e comissões na delegacia, 
pararam de nos espancar. Empurraram- 
me para outra sala, junto aos demais, 
para fazerem nossas fichas. Ninguém 
ali se conhecia. A maioria foi capturada 
separadamente. Alguns nem sabiam o 
motivo da detenção, estando na Paulista 
por mera casualidade, como ocorreu 
com um jovem mineiro, João Carlos, um 
dos seis indiciados. 

Depois de nos ficharem, fomos 
encaminhados aos setor de carceragem, 
para aguardar o processo. Ali, 
permaneceram dez pessoas, entre os 
detidos: quatro menores e seis maiores 
de 18 anos - os mesmos que, segundo 
as autoridades policiais, seriam 
enquadrados por formação de quadrilha 
e outros delitos. Depois de duas horas 
sofrendo as brutalidades praticadas 
contra nós, conseguimos finalmente fazer 
os primeiros contatos com advogados. 
Eles chegaram ao seguinte acordo: os dez 
últimos detidos seriam soltos, sendo que 
os seis 'maiores' mediante fiança, no 
valor de 500 reais para cada, totalizando 
a quantia de 3.000 reais. 

Depois de ficarmos lá a noite inteira, 
e já pela manhã (em tomo das 6 horas), 
foram tiradas fotos dos maiores 
(inclusive a minha), segurando placas 
identificadoras, não obstante a 
contestação dos advogados presentes, 
para os quais essa atitude era 
flagrantemente inconstitucional. Após o 
pagamento da fiança, em dinheiro (não 
seriam aceitos cheques), coletado, a 

maior parte (2000 reais), entre as 
entidades ali representadas, e não sendo 
entregue qualquer documento compro- 
batório aos indiciados., no tocante à 
fiança, fomos conduzidos para o IML 
em viaturas do 78° DP. Fizemos o 
exame de corpo de delito e finalmente 
fomos liberados." 

"Fui levado até a escada e espaçando 
pela terceira vez" 

(Guilherme Gitahy de Figueiredo, 
mestrando em ciência política da 
Unicamp, bolsista do Cebrap.) 

"Eu estava na Paulista com o objetivo 
de fazer uma reportagem sobre a 
manifestação contra a ALÇA . Tirei 
fotos e gravei entrevistas com várias 
pessoas, entre elas um tenente da polícia, 
transeuntes, motoristas e manifestantes. 
A maioria era de adolescentes de classe 
média, atraídos pela proposta de 
manifestação pacífica, lúdica e bem- 
humorada. Motoristas achavam 
"engraçado" e "simpático" aqueles 
jovens "fantasiados" que recitavam 
poesias, faziam ruídos estranhos e 
apresentavam performances teatrais, 
e pedestres se aproximavam para saber 
o que era. 

Quando a repressão começou, a 
maioria não respondeu à violência, 
utilizando formas de resistência 
pacífica; outros se revoltaram, atirando 
pedras. Uma equipe de manifestantes 
tinha a função de negociar com a 
polícia, a despeito das ameaças que 
sofriam, e conseguiram uma trégua para 
conversar com um oficial. Enquanto 
prosseguiam as negociações, entrei no 
Bob's, para comer e beber algo. Ao sair, 
o confronto havia recomeçado. 
Caminhei rápido para a esquina e vi que 
a manifestação havia se posicionado 
diante do Banco Central. A orientação 
que estavam recebendo era para 
ficarem sentados e evitar a violência, 
enquanto indivíduos do outro lado da 
Paulista lançavam pedras. No meio, a 
linha de frente da PM parecia indecisa 
sobre contra qual lado investir. 
Atacaram os sentados, que não tinham 
para onde correr, e que ficaram também 
expostos às pedras jogadas contra os 
policiais. 

Eu estava tirando fotos dos garotos 
tentando escapar por um lago artificial, 
quando tive de me afastar da Paulista, 
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pois balas de borracha zuniam ao meu 
redor. Parei cerca de 100 metros 
adiante. A penúltima pessoa que 
entrevistei foi um estudante do Colégio 
Objetivo com um ferimento no supercílio, 
que acabara de escapar do Banco 
Central, e disse que precisava de socorro 
médico, pois estava com um estilhaço 
de bomba de gás em seu ferimento. Foi 
quando resolvi ajudá-lo. Chegando à 
Paulista, não vimos onde estava a 
manifestação e não vimos ambulância 
nenhuma. Começamos a caminhar rumo 
ao Objetivo, pois lá poderia haver algum 
ambulatório. Foi quando avistamos um 
carro que parecia uma ambulância. 

Chegamos diante de dois policiais que 
estavam ao lado do carro, e mostrei o 
menino: 'Ele está ferido, está 
precisando de ajuda'. Diante da recusa 
dos policiais em socorrer o garoto, liguei 
meu gravador diante do oficial: 'Você 
não acha que deveria haver ambulâncias 
aqui?' A resposta foram golpes de 
cassetete. Caído no chão, fui espancado 
por ele com a ajuda de outro PM, e 
algemado. Me arrastaram até o 
camburão, onde me espancaram mais 
uma vez. No 78° DP, fui virado para a 
parede, enquanto o PM dizia que eu o 
havia atacado com palavrões. Ainda 
agindo como cidadão, exclamei que era 
mentira. Foi quando levaram o meu 
gravador e a minha máquina fotográfica. 
Fui lavado até a escada, e espancado 
pela terceira vez. Outros presos 
disseram que 'todos foram espancados'. 

No segundo andar, me colocaram 
junto aos já detidos.Tínhamos de ficar 
de joelhos e, se alguém se virasse um 
pouco ou tentasse dizer alguma coisa, 
era golpeado. Posteriormente fui levado 
para outra sala. Por horas, fomos 
obrigados a ficar de pé. Apenas com a 
mediação de vereadores e deputados 
que chegaram mais tarde é que minha 
família foi avisada. Finalmente 
soubemos que estávamos presos em 
'flagrante'. Para atestar o 'caráter 
violento' da manifestação, e a eficácia 
em 'punir os responsáveis', os maiores 
de idade do grupo estavam sendo 
acusados de desacato à autoridade, 
resistência á prisão, depredação de 
prédios públicos e privados, formação 
de quadrilha e corrupção de menores. 

Apareceram falsos testemunhos, 
enquanto desapareceram o gravador e 
a máquina fotográfica. 

Após uma demorada negociação de 
deputados com o secretário de 
Segurança pública de São Paulo, o 
delegado desistiu de nos acusar por 
corrupção de menores e formação de 
quadrilha, crimes inafiançáveis, que nos 
deixariam presos por mais um tempo. 
Fomos soltos com uma fiança de 500 
Reais cada um, e agora resta a dúvida: 
o Estado vai lavar adiante um processo 
forjado contra nós? A versão divulgada 
pela polícia é de que se tratava de uma 
manifestaçãopM«^ isolada e violenta'. 

"Levei muitas cacetadas e chutes 
na perna esquerda" 

(André Cristo, 25 anos; o relato foi 
também enviado á Ouvidoria da Polícia 
Militar de São Paulo.) 

"A maioria dos manifestantes era de 
jovens estudantes. Alguns eram punks, 
a maioria não. Diversos grupos 
marcaram presença, um deles se 
encarregou de uma alegre batucada que 
quase não parou de tocar. Depois de 
mais de uma hora de concentração 
(iniciada ao meio-dia em frente à 
Fundação Cásper Libero), começamos a 
andar em direção ao prédio do Banco 
Central, nosso objetivo final. Já havíamos 
conversado com os policiais e mostrado o 
aviso da manifestação protocolado na 
prefeitura. 

O primeiro incidente ocorreu em frente 
ao prédio da Fiesp, com um manifestante 
atingido na cabeça, por trás. Desse 
momento em diante, o clima ficou tenso. 
Na volta para o outro lado da rua. Eu fiquei 
para trás, na tentativa de não me envolver 
com a confusão. Quando me aproximava 
do Masp, fui surpreendido por uma fileira 
de policiais, que se aproximava por trás. 
De repente, eles começaram a correr e 
o pânico tomou conta de todos. Bombas 
foram lançadas, a polícia começou a 
bater em muitos manifestantes. Uma 
manifestante foi encurralada no vão do 
edifício do museu por quatro policiais e 
foi agredida no rosto com cacetadas. 
Seguiram-se muitas prisões. 

Dávamos a volta ao quarteirão e 
éramos constrangidos, assustados, 
agredidos. Quando, enfim, pude voltar 
à Paulista , segui o som da batucada e 

encontrei ainda muitos manifestantes na 
entrada do Banco Central. Parecia que 
as coisas tinham aclamado. Um policial 
de patente mais alta negociava com os 
manifestantes, um pouco distante de 
onde eu me encontrava. Resolvi ficar 
na entrada do Banco Central, achando 
que estaria mais seguro. Os mani- 
festantes resolveram sentar na entrada 
do Banco e permanecer lá. 

Soube, posteriormente, que o policial 
que negociava com os manifestantes foi 
atingido por uma pedra na cabeça. Não 
concordo, de maneira alguma, com esse 
tipo de ação por parte dos manifesta- 
ntes. Mas eu nem pude entender, no 
momento, o que se passava. Houve uma 
correria, muitos manifestantes vieram para 
a porta do banco. Eu permanecia sentado e 
não via o que se passava na rua. 

De repente, uma fileira de policiais 
subiu as escadas do Banco Central, 
encurralando-nos entre as portas e dois 
espelhos de água laterais. Ficamos 
espremidos e, à medida que os policiais 
desfechavam golpes com seus cassete- 
tes e davam chutes nos manifestantes 
mais à frente, ficávamos mais espre- 
midos. Uma amiga começou a sentir o 
braço ser esmagado, eu não conseguia 
mover os pés. Enquanto isso, os policiais 
na tortura, agora apontando lançadores de 
balas de borracha diretamente para os 
nossos rostos. Puxavam os manifestantes 
mais à frente pelos braços, enquanto 
batiam com os porretes. 

Passado o momento de terror, abriu- 
se um corredor entre os policiais e um 
dos espelhos de água. Assim que 
consegui me erguer, ajudei a minha 
amiga a se levantar e, atendendo às 
ordens dos policiais, que gritavam " 
saindo, saindo, todo mundo pra fora!", 
caminhei para a única saída possível. Foi 
então que fui duramente agredido. 
Tentava proteger uma amiga 
machucada, carregava com uma das 
mãos duas mochilas, estava com medo 
e tentava me afastar da confusão. Levei 
muitas cacetadas fortes, muitos chutes 
na perna esquerda. Fiquei com a palma 
da mão direita roxa, o braço direito 
escoriado. Ao menos, três vergões nas 
costas, um bem embaixo, próximo à base 
da coluna vertebral. A minha amiga foi 
operada e hoje carrega dentro do 
cotovelo um pino de 10 centímetros". 
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Texto para o Quinzena 

Por amor a essa pátria Brasil 
O ano 2000 ficou marcado por 

importantes mobilizações 
populares, demonstrando que 

o povo não está calado, apesar da dura 
realidade que a maioria enfrenta, 
provocada pelo crescimento da exclusão 
social, desemprego, falta de terra, 
moradia, saúde, educação, segurança. 

A realização do Grito dos Excluídos 
em mais de mil e setecentas cidades do 
Brasil, e do Grito Continental - Por 
Trabalho, Justiça e Vida - em quinze 
países das Américas, inclusive nos 
Estados Unidos é apenas uma das 
provas de que povo quer participar das 
mudanças. 

No Brasil, merece destaque o 
Plebiscito Nacional da Dívida 
Externa no qual participaram mais de 
seis milhões de pessoas. Cerca de 95% 
dos votantes disseram não ao acordo 
com o FMI; disseram também que o 
Brasil não deve continuar pagando a 
dívida externa sem antes realizar uma 
auditoria e manifestaram sua indignação 
contra o fato de o governo usar grande 
parte do orçamento público para pagar 
a dívida interna aos especuladores. 

O Fórum Social Mundial, realizado em 
Porto Alegre, no final de janeiro deste 
ano, também é um marco importante das 
lutas populares. O FSM não foi apenas 
um anti Davos, mas se apresenta como 

um espaço alternativo ao pensamento 
único e à hegemonia conservadora 
neoliberal. Os participan-tes saíram 
convencidos de que um outro mundo é 
possível, um mundo onde a dignidade da 
pessoa humana esteja em primeiro lugar, 
onde a lei de mercado e a economia 
sejam reguladas pela ética. 

E com espírito animado, com coragem 
e alegria que já estamos organizando o 
sétimo Grito dos Excluídos no Brasil e 
o terceiro nas Américas. A manifesta- 
ção surgiu no Brasil, em 1995, como 
conseqüência da Campanha da Frater- 
nidade sobre os excluídos. Desde o seu 
início se preocupa com a construção 
coletiva e sua realização descentrali- 
zada. Várias são as entidades, pastorais 
e movimentos comprometidos com esse 
processo. 

Como eixos orientadores do Grito, 
continuam a soberania e independência 
nacional, a luta contra o pagamento da 
dívida externa, iníqua, injusta e já paga 
muitas vezes, a luta pela reforma agrária 
e o resgate das dívidas sociais. Outro 
eixo que vem merecendo cada vez mais 
atenção é a problemática da migração 
forçada, tanto internamente no Brasil, 
como dos países pobres para o primeiro 
mundo. Tudo isto tendo como 
protagonistas os excluídos, os que não 
têm voz e nem vez. 

Com o lema "por amor a essa pátria 
Brasir, o sétimo Grito dos Excluídos 
no Brasil mostra que todas as 
mobilizações, lutas e manifestações 
acontecem porque somos um povo que 
ama esta pátria, este país. E por amor 
ao Brasil que lutamos: por um país mais 
justo, democrático e solidário. É por 
amor a essa pátria que devemos 
conhecer as implicações da ALÇA. É 
por isso que vamos às ruas, já que esta 
é a única linguagem que as elites 
brasileiras entendem. 

Neste ano, nosso Grito deverá ser 
ainda mais forte; um Grito de indignação 
diante de tanta corrupção, sem que nada 
seja apurado. Gritamos para que os 
fatos sejam apurados com rigor, o 
dinheiro público seja devolvido aos 
cofres públicos e os culpados punidos, 
a fim de que nosso país tenha dignidade 
e as pessoas possam acreditar que a 
justiça existe e que funciona. 

O 7o Grito tem como símbolo uma 
SEMENTE. A semente só se 
transformará em uma nova vida se for 
plantada em terra boa. Com a 
construção do primeiro grito do milênio, 
queremos plantar as sementes de uma 
nova sociedade justa e solidária. Vamos 
nos comprometer com essa luta!!! 

Ari Alberti/Telma Bessa 
Secretaria Nacional do Grito dos Excluídos 
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Variações sobre o Piano Coiômbia 
Carlos Fazlo- Jornalista e escritor uruguaio-mexicano 

Muito se vem insistindo sobre a "inevitável guinada" 
que a administração Buch dará ao Plano 
Colômbia. É verdade que o projeto militarista 

recebeu algumas críticas dentro dos Estados Unidos, mas 
também se disse, com razão que Washington não pode ser 
"neutro" no conflito interno colombiano. Daí que não se pode 
ter muitas ilusões. 

O plano foi aprovado por consenso bipartidário e faz parte 
de um vasto projeto geo-estratégico do Pentágono e das 
multinacionais, em outra fase de expansão do capital financeiro 
na América Latina. 

Os que argumentam a favor da mudança de política, citam 

o "ceticismo" de Henry Kissinger diante do risco de um 
empantanamento tipo Vietnã no coração da América do Sul. 
Dizem, além disso, que o Plano Colômbia não resistirá o exame 
atento dos falcões que conduzem a intervencionista "Doutrina 
Powell", vitoriosa no Panamá e no Golfo Pérsico. 

No entanto, as posições que advogam por mudar a 
perspectiva militar por uma nova visão baseada nos aspectos 
econômico e social, são frágeis. O novo discurso procura 
encobrir a intenção de envolver a área no projeto guerreirista. 
Regionalilizá-lo. Nessa perspectiva, uma conversão do Plano 
Colômbia em um Plano Andino, daria maior coerência "integral" 
e ajustaria o projeto geo-estratégico das administrações Buch 
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(pai e filho) no Salão Oval da Casa Branca. 
Vamos por parte. O enfoque militar da política 

antinarcóticos dos Estados Unidos, imposto por George Buch 
pai em começos dos anos noventa, tornou-se um verdadeiro 
fracasso. Desde então, a racionalidade fundamentalista da 
Casa Branca e do congresso norte-americano, baseada na 
suposição de que a demanda de drogas depende da oferta, 
levou a "guerra" aos países andinos, onde estavam os centros 
de cultivo, produção, processamento e tráfico de 
estupefacientes. 

Ainda antes, a Colômbia havia se transformado em 
laboratório onde os EUA experimentaram a sua política de 
fumigação de cultivos ilícitos. Do herbicida paraquat se 
passou ao glifosato para a erradicação da maconha e ao 
garlon-4 para a coco, em seguida se ensaiou com herbicidas 
mais tóxicos como imazzapyr e o tebuthion. A partir de 2000, 
como componente do Plano Colômbia, Washington veio 
pressionando Bogotá para que no processo de erradicação 
forçosa, aplique um perigoso fungo: o agente biológico 
fusarium oxysporium, medida questionada pela Europa. 

Mas a estratégia de contenção punitiva nos núcleos da 
oferta não teve efeitos positivos. Segundo dados da Agência 
Central de Inteligência (CIA), a repressão química foi 
insuficiente. Em 1981, a Colômbia tinha 25 mil hectares 
plantados de maconha e coca, e em 2001 há 120 mi 1 hectares 
cultivados, somente de coca. Também a produção de heroína 
e cocaína têm aumentado. 

O fenômeno do narcotráfico permitiu consolidar uma nova 
classe emergente, opulenta e violenta que, aliada à oligarquia 
vernácula, configura a Colômbia como um Estado criminoso 
de tipo mafioso. Por sua vez, em relação à demanda, 
tampouco houve avanço. O mercado norte-americano 
continua ostentando 14 milhões de consumidores, uma cifra 
em aumento. 

No entanto, esta perspectiva de análise fica manca se não 
contemplarmos a outra pata da "guerra às drogas" da Casa 
Branca: o componente militar. 

Rapidamente, depois do fim da guerra fria, o complexo 
militar industrial, os estrategistas do Pentágono e da Cia 

substituíram o "fantasma comunista" por um novo inimigo em 
moda, a "narcoguerrilha". No caso colombiano, trata-se de 
uma etiqueta ad hoc para justificar o intervencionismo dos 
Estados Unidos diante do enraizamento popular das FARC - 
Exército do Povo e do seu significativo ascenso político e militar 
dos últimos anos. 

Esse é o propósito oculto do Plano Colômbia, que se tenta 
encobrir com a encapuzada cenoura assistencial antinarcóticos. 
O chamariz sob o qual se pretende justificar a presença de 
400 "assessores" militares norte-americanos e 70 mercenários 
"privados", experts em treinamento na selva, operações de 
radares, interceptação de comunicações por rádio e missões 
de reconhecimento aéreo. E o que dá também cobertura aos 
vôos dos aviões espiões Awac e Orión da Secretaria de Defesa 
norte-americana. 

O Plano Colômbia é uma expressão integral e genuína do 
capitalismo depredador contemporâneo. Procura consolidar 
um modelo de acumulação hegemônico do capital financeiro 
e das multinacionais, com eixo na especulação, na economia 
criminosa e em novas guerras da conquista. 

Junto com um reposicionamento geo-estratégico do 
Pentágono na região, o intervencionismo norte-americano na 
Colômbia procurará favorecer os interesses das transnacionais 
do petróleo, do carvão e da agroindústria e se apoderar 
finalmente da biodiversidade e da água da Amazônia. Por sua 
vez, os desplazamientos forçosos de população camponesa 
estão vinculados a uma nova concentração da terra em mãos 
de latifundiários. 

Trata-se de uma ofensiva combinada entre o Pentágono, os 
monopólios e a oligarquia colombiana, direcionada a aniquilar 
o que resta da economia camponesa, para impulsionar novas 
privatizações e uma contra-reforma agrária em benefício dos 
latifundiários locais, das agroindústrias e das multinacionais 
que se dedicam aos cultivos transgênicos. Para isso é preciso 
derrotar militar e politicamente o movimento guerrilheiro e 
popular na Colômbia. 

Depois virá a Venezuela, os Sem Terra do Brasil, os cocaleiros 
bolivianos e toda forma de resistência organizada aos embates 
do capitalismo e seu modelo neoliberal na América Latina.^ 
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A trágica balcanização 
A moda impõe-se até nos conceitos da política 

internacional e agora se fala, em todo canto, dos 
problemas ocasionados pelas balcanizações, 

fenômeno que afeta países de diferentes pontos do planeta. 
A mais recente tragédia na península dos Bálcãs, mosaico 
de variadas culturas e civilizações, tornou mais atual a 
discussão sobre as diversidades étnicas e sua convivência. 

A margem das responsabilidades históricas e políticas, o 
conflito balcânico - que não é o único com essas 
características na Europa pós-Yalta (o acordo dos Aliados, 
na Segunda Guerra Mundial, que estabeleceu as respectivas 

zonas de influência) - obriga a examinar outras regiões do 
mundo nas quais ocorrem problemas similares, mas cujas raízes 
estão relacionadas com as arbitrariedades impostas há séculos 
pelo sistema colonial. A submissão a diferentes civilizações, 
como a romana e a bizantina, assim como a predominância 
ulterior das igrejas católica e ortodoxa, tudo isso convivendo, 
de forma forçada, durante séculos com o domínio turco de fé 
islâmica, tomou a região dos Bálcãs em áreas de permanentes 
rupturas - culturais, lingüísticas, religiosas e étnicas - e de 
conflitos fronteiriços. 
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Estratégia colonial 

Na África, as potências coloniais européias repartiram o 
continente entre si, em 1885. Os problemas de balcanização 
ocasionados pelo arbitrário traçado das fronteiras coloniais, 
que não respeitaram a história nem as identidades culturais e 
civilizatórias, sempre terão que ser o ponto de partida para 
qualquer análise da atualidade africana, porque suas 
conseqüências ainda persistem e continuam sendo a causa 
de múltiplos conflitos, seja na Libéria, na costa ocidental, no 
Congo, na zona centro-africana, ou em Moçambique, na costa 
oriental. 

Apesar das arbitrariedades coloniais no traçado das 
fronteiras na Ásia e América, foi em território africano que 
se levou a cabo a política mais devastadora neste sentido. 
Com ela, negou-se, de forma absoluta, as realidades 
geográficas e históricas prevalecentes no continente. A 
retórica colonial justificava essa aberração afirmando que os 
territórios sob seu domínio estavam habitados apenas por 
"selvagens". E as diferentes potências coloniais se atribuíam 
uma "missão civilizadora", supostamente encomendada por 
Deus, sobre aquelas regiões. Os impérios coloniais constituídos 
eram desmesurados: no caso britânico, 140 vezes mais 
extenso que a metrópole; no belga, 80 vezes maior e 20 vezes, 
no caso da França. Um bom exemplo do que isto significou é 
o caso da Nigéria, na costa ocidental africana, cujo porto de 
Lagos foi fundamental durante o tráfico negreiro. A partilha 
das metrópoles fez surgir um novo país, no interior do qual se 
uniam arbitrariamente diferentes povos com diversos troncos 
etnolinguísticos. Nação mais poderosa e seguidora da forte 
religião do Ifá, os iorubás acabaram unidos a seus inimigos, 
os hausas, estes já islamizados. A religião iorubá destaca-se 
por sua ampla cosmogonia e complexa filosofia e foi a base 
para a criação de diferentes impérios regionais, em distintos 
momentos históricos. O território iorubá foi cortado e dividido 
em dois: uma parte virou a Nigéria, sob domínio colonial inglês, 
e outra parte tornou-se o Benin, como colônia francesa. Mais 
de 250 grupos étnicos, muitos deles sem afinidades culturais, 
lingüísticas, religiosas ou históricas passaram a integrar o 
Estado nigeriano. 

Tal situação se repetiu por toda a África. Surgiram novos 
países, artificialmente criados, verdadeiras bombas-relógio 
implantadas pelo sistema colonial, o que, de uma forma ou de 
outra, viria a dificultar o caminho do desenvolvimento africano 
depois de alcançadas as independências, a partir da década 
de 60 do século XX. 

O problema mais complexo decorre da formação de 
pequenos Estados, subpovoados, sem recursos naturais 
suficientes para garantir sua subsistência econômica. 
Atualmente, dos 53 países africanos, apenas 10 superam os 
20 milhões de habitantes (Argéria, Egito, Etiópia, Quênia, 
Marrocos, Nigéria, África do Sul, Sudão, Tanzânia e Zaire). 
Outros 36 não passam de 10 milhões, enquanto quatro não 
chegam sequer a dois milhões de habitantes. E inconcebível 
que o equivalente econômico de um país como a Bélgica esteja 
dividido em mais de 40 Estados independentes, formando 
mercados isolados, diferentes administrações públicas. 

moedas, legislações fiscais e monetárias e redes de transporte 
ineficientes. 

Países enfraquecidos e inviabilizados 

O primeiro acordo adotado pela Organização da Unidade 
Africana (OUA), após sua constituição em 1961, foi declarar 
permanentes as fronteiras coloniais. Assim, em termos gerais, 
manteve-se o traçado interafricano, apesar de todos os agudos 
problemas que têm ocasionado, como guerras civis, 
movimentos separatistas, massacres, intolerâncias e violências 
de todo tipo. 

A inviabilidade dos Estados africanos pós-coloniais, no 
entanto, estão hoje em dia no centro da atenção dos políticos 
do continente, muitos dos quais consideram que se está 
assistindo a uma desintegração do Estado-nação na África. 
Muitos argumentos se oferecem em tal sentido, entre eles a 
aguda crise econômica continental. A África é a região do 
mundo onde se concentra a maior quantidade de países 
"menos avançados" do planeta e onde se verifica mais intensa 
instabilidade social, ocasionada por contínuos desastres 
naturais, como a desertificação e a seca, e também por outros 
motivos, como a violência na sua ampla acepção, que provoca 
enormes ondas de refugiados. 

Não se pode negar a realidade de que, atualmente, a África, 
com suas economias nacionais especializadas na extração e 
exportação de matérias-primas minerais e agrícolas, sobrevive 
na dependência da caridade internacional. O Zairense Mbuyi 
Kabunda, um dos principais estudiosos dos problemas 
contemporâneos do continente, lembra que a África necessita 
cada vez mais de ajuda, alimentos e capitais estrangeiros. O 
professor Kabunda aprofunda sua análise, ao explicar: "Todos 
estes problemas, internos e externos, reduziram o continente 
a um Quarto Mundo, com graves e profundas dificuldades de 
desenvolvimento e segurança, decorrentes do caráter 
inacabado ou nacionalmente mal integrado dos Estados 
africanos e de sua má preparação para o relacionamento 
internacional". 

Quanto de tais problemas se origina na questão da 
balcanização africana promovida pelo colonialismo? Esta é 
uma pergunta indispensável para quem desejar conhecer mais 
a fundo a realidade do continente e a verdadeira relação 
causa-efeito, caso se queira, a partir de uma realidade, assumir 
a busca de novos caminhos. 

Berlim, 1885: a partilha 
Marco André Balloussier 

A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se industrializar, 
na segunda metade do século XVIII. Em meados do século 
XIX, começa a se delinear a Segunda Revolução Industrial, 
atingindo a França, Alemanha, Itália, Bélgica, Rússia e até 
nações não européias, como Estados Unidos e Japão. É 
extraordinário o progresso tecnológico e científico. 

O capitalismo passa por fase contínua da expansão, 
necessitando cada vez mais de novas fontes de matérias- 
primas e de novos mercados, capazes de consumir os produtos 
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industriais e multiplicar capitais acumulados nas metrópoles. 
Assim, as potências capitalistas vão se lançar numa corrida 

em busca desses mercados, gerando um processo de 
neocolonialismo, que atingiria principalmente a Ásia e a 
África. No caso específico da África, os interesses europeus 
centravam-se, sobretudo, nos vastos recursos naturais do 
continente, como se constata nestas palavras de Lord Lugard, 
um dos construtores do império britânico: "A partilha da África 
deve-se essencialmente, estamos todos de acordo quanto a 
isso, à necessidade econômica de aumentar o fornecimento 
de matérias-primas e víveres para saciar as necessidades 
das nações insatisfeitas da Europa". 

A Conferência de Berlim, em 1885, vai estabelecer, 
formalmente, a divisão do continente africano entre as 
potências européias, reconhecendo posses já efetivadas ou a 
efetivar, criando áreas de exclusividade, de modo a evitar 
guerra entre os colonialistas. Tinham muita experiência disso, 
mesmo porque acabavam de retalhar a China entre eles, 
atuando como uma espécie de sindicato de quase 20 nações 
a explorar as riquezas e o já importantíssimo mercado chinês. 

Na África, os maiores impérios coloniais foram constituídos 
pela França e Inglaterra. A França toma a dianteira ainda 
em 1830, quando começou a penosa conquista da Argélia. 
Quando consolidado, o império francês abrangia a região do 
Magreb (Argélia, Tunísia, Marrocos e parte do Saara), e 
consideráveis territórios da África negra, que, para fins 
administrativos, foram divididos em África Ocidental 
Francesa e África Equatorial Francesa. 

Ao contrário do francês, concentrado na metade superior 
do continente, o império colonial britânico espalhava-se por 
toda a África, desde o norte, onde o Egito encontrava-se sob 
sua influência, na condição de protetorado, até a África do 
Sul, onde entrou em choque com os descendentes de 
holandeses (os bôeres) pela posse das repúblicas de Natal, 
Orange e Transvaal. A Alemanha e a Itália partiram atrasadas 
na corrida imperialista, pois estavam envolvidas com seus 
respectivos processos de unificação, e por isso tiveram que 
se contentar com algumas sobras. A Itália anexou a Líbia;a 
Eritréia e parte da Somália. Tentou, sem sucesso, conquistar 
a Abissínia, atual Etiópia, que conseguiu se preservar como a 
única nação livre do continente africano até as vésperas da 
Segunda Guerra Mundial, quando foi novamente assediada 
pela Itália de Mussolini. 

Os pequenos territórios conquistados pela Alemanha (Togo, 
Camarões, Tanganica, Ruanda-Burundi e Namíbia) não 
correspondiam às expectativas do país, que passava por um 
aceleradíssimo processo de expansão industrial. Essa 
insatisfação alemã iria se constituir em uma das principais 
causas da Primeira Guerra Mundial. 

A África também foi ocupada pela Bélgica, que promoveu 
no Congo - sob iniciativa pessoal do rei Leopoldo II - um dos 
mais cruéis e devastadores empreendimentos coloniais da 
história. Portugal já mantinha há séculos as colônias de Angola, 
Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, enquanto a 
Espanha desfrutava de parte do Marrocos e da Guiné 
Equatorial. ♦ 

Público n057 - maio/2001 

s m México: A marcha dos que somos a 
cor da terra 

Daniel Aarão Rols - Professor de História Contemoorànea/VFF 

Em 11 de março passado, a capital do México, Ciudad 
de México, amanheceu com um ânimo diferente. 
Naquela tarde, haveria, em frente ao Congresso 

Nacional, uma grande manifestação. Não um comício como 
outro qualquer, mas um encontro, e inusitado. A população 
estava sendo convocada a ouvir, a ver, e a dialogar com os 
movimentos nacionais indígenas, liderados pelos índios de um 
distante estado do sudeste, Chiapas, organizados no Exército 
Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). 

Multidões se deslocaram para o evento. Alegres, 
descontraídas, cordiais, como sempre acontece quando o povo 
tem liberdade de se manifestar e ocupar as praças e as ruas 
como se suas fossem. Ali se reuniram partidários dos 
movimentos indígenas, simpatizantes e correligionários, vindos 
de todo o país, mas também de diversas partes do mundo. 
Mas não só. Vieram igualmente os curiosos, querendo saber. 
E até os então indiferentes, tocados pelo ineditismo do 
acontecimento. E não é impossível que mesmo adversários e 
inimigos, nem que fosse apenas para se informar, estivessem 

presentes. 
Com seus gorros de lã, que nas montanhas protegem do 

frio, e, nas cidades, da vigilância das polícias, falaram então 
estas estranhas e desconhecidas lideranças zapatistas: 
mulheres e homens do mato, da montanha, dos cerrados 
distantes, de nações apenas presumidas, sempre muito mal 
conhecidas: tzeltoles, tzotzils, choles, tojolabales. 

Disseram do sofrimento indizível das nações indígenas. Mais 
que as misérias em que se debatiam, o esquecimento que não 
estavam mais dispostos a suportar. E a intolerável opressão 
sobre a mulher. Por ser mulher, e índia, e pobre. Mais que a 
injustiça que sofriam, o desprezo que já não mais agüentavam. 
E a morte de meninas e meninos, por doenças curáveis. O 
abandono do Estado. A violência dos senhores do poder e da 
riqueza. Mais que a exploração, as humilhações. Uma 
discriminação solerte, que não dizia e, por se achar legitimada 
pelo tempo, estendida durante dezenas, centenas de anos. 

Mas disseram mais que denúncias. Falaram de dignidade e 
de determinação de luta. E da necessidade de reconhecimento 
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das culturas indígenas. E muito, e, sobretudo, de formosas 
palavras, incompatíveis com a Ordem atual: autonomia, 
descentralização, democracia, liberdade,justiça. 

Quem eram estas Esteres, Yolandas e Suzanas? Quem eram 
estes Alejandros, Eduardos, Bulmaros e Tachos? Foi possível, 
então, às populações da cidade mais rica, mais populosa e 
instruída do país, entrevê-los pela primeira vez. Através dos 
olhos, das vozes pausadas, mas firmes, serenas e sem grande 
eloqüência, e, sobretudo, das cores, porque estas mulheres e 
estes homens tinham uma coisa estranha que os distinguiam: 
eles e elas tinham a cor da terra. 

O encontro em Ciudad de México foi a culminância de uma 
marcha iniciada quinze dias antes, em 24 de fevereiro, em 
San Cristóbal de Ias Casas, Chiapas, extremo sudeste do país. 
De lá até a Capital, os zapatistas atravessaram doze estados 
(Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidaigo, 
Querétaro, Guanajuato, Michoacán, México, Guerrero, 
Morales), reunindo sempre grande público em inúmeras 
cidades ( Txutla, La Ventosa, Juchitán, Puebla, Nurio, 
Tepoztlán, iguala, entre outras). Em todas elas, as denúncias, 
as exigências, e o convite à luta. 

E foi então tomando corpo a Marcha da Dignidade Indígena, 
ou, de forma mais poética, a Marcha de quienes somos ei 
color de Ia tierra (dos que somos a cor da terra). 

Os zapatistas já não estavam sós nesta aventura. Em 3 de 
março, na cidade de Nurio, estado de Michoacán, o Terceiro 
Congresso Nacional Indígena os acolheu e fez com eles voz 
comum. Nahuas, Maltlazincas, Chinantecos, Purépechas, 
Tlahuicas, Zapotecas, Totonacos, Mayos, Zoques, Rarámuris, 
e muitos outros povos, 41 dos 56 povos indígenas do México, 
estavam lá reunidos para declarar o que desejavam e o que 
não mais suportavam. 

Tudo isso aumentou o volume da pressão pelo 
reconhecimento constitucional dos direitos e da cultura dos 
indígenas no México. Fora uma grande luta: mais de sete 
anos desde o surpreendente início da guerrilha zapatista, em 
I de janeiro de 1994; cerca de cinco anos, desde os Acordos 
de San Andrés Sakamch" em de los Pobres, de 16 de 
fevereiro de 1996, firmados pelos guerrilheiros e pelo governo. 

e nunca implementados por este último; quase o mesmo tempo 
decorrido desde a proposta da Comissão de Concórdia e 
Pacificação, de 29 de novembro de 1996, propondo uma 
iniciativa de reforma constitucional para inscrever na 
Constituição do México os direitos dos indígenas. Agora, a 
vitória parecia próxima, ao alcance das mãos. 

Era não contar com a ação das forças conservadoras. 
Apesar da pressão mobilizada dos movimentos sociais e da 

opinião pública, deputados e senadores articularam-se para 
impedir que os zapatistas falassem da tribuna do Congresso 
Nacional, objetivo importante da Marcha. Alegavam, 
contrariando a verdade dos fatos, que da Tribuna do 
Congresso só poderiam falar congressistas. No lugar disso, 
propuseram um encontro quase furtivo, com uma comissão 
de 10 deputados e 10 senadores. Os zapatistas recusaram a 
barganha e convocaram a população para uma despedida de 
protesto. Voltariam então ás montanhas. 

Interveio então o presidente recém-eleito, Vicente Fox, e 
houve um recuo. Finalmente, depois de muitas tratações, em 
28 de março os indígenas puderam, do Parlamento, expor as 
suas reivindicações e programa. 

Não foi o suficiente. Em fins de abril passado, Senado e 
Câmara aprovaram, em manobra fulminante, um projeto sobre 
direitos e cultura indígena que ignora todos os avanços obtidos 
nos Acordos de San Andrés, muitos dos quais constavam da 
Proposta da Comissão de Concórdia e Pacificação. 

Os zapatistas denunciaram e recusaram o que foi aprovado. 
Com razão, acusam os congressistas de terem aprovado o 
reconhecimento constitucional dos direitos e da cultura dos 
latifundiários e dos racistas. 

O impasse. É de se prever agora, como advertem os 
zapatistas, um aumento da pressão militar e policial e um 
crescente bombardeio da mídia contra o "sectarismo e o 
radicalismo" dos representantes dos povos indígenas. 

A essas pressões as gentes da cor da terra resistirão, 
mantendo a luta por um "amanhã inclusive, tolerante e plural". 
Porque, afinal, como eles mesmos dizem: "construímos um 
mundo que nos exclui, que nunca nos aceitará e que, no 
entanto, não existirá sem nós".^ 
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GLOBALIZAÇÃO: UM ENFOQUE LÓGICO E HISTÓRICO 
Idéias para um debate* 

Rafael Cervantes Matinínez- Felipe G/7 Chamízo 
Roberto Regalado Alvarez-  Rubén Zardoya Loureda 

15- Lênin ressalta os fatos econômi- 
cos, políticos e sociais que evidenciavam 
a agudização dos conflitos existentes 
entre as principais potências 
imperialistas, demonstra que a expansão 
do capital financeiro conduz à 
acentuação progressiva das contra- 
dições em seus ritmos de crescimento 
e que as únicas vias- sempre temporais- 
para a solução destas contradições são 

as crises e a guerra. Assim mesmo, pôs 
de manifesto que as maiores conquistas 
alcançadas pelo nascente imperialismo 
em matéria de concentração econômica 
se verificavam, fundamentalmente, no 
plano nacional. Ainda que não 
descartasse a possibilidade de uma 
transnacionalização do imperialismo, 
partia do suposto de que esta tendência 
estaria condicionada pelos prazos 

históricos em que tivesse lugar a 
revolução mundial contra o capital. 
"Não cabe dúvida- afirma Lênin- de que 
a tendência do desenvolvimento é para 
um truste único mundial, que absorverá 
todas as empresas sem exceção e todos 
os Estados sem exceção. Mas esse 
desenvolvimento se opera em tais 
circunstâncias, com tal ritmo, em meio 
de tais contradições, conflitos e 
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comoções- não só econômicas , mas 
também políticas, nacionais, etc, etc- que 
sem dúvida alguma antes que se chegue 
a um truste mundial único, a uma 
associação mundial" ultraimperialista 
"dos capitais financeiros nacionais, o 
imperialismo deverá inevitavelmente 
estalar e o capitalismo se transformará 
em seu contrário." 7 Este contrário, 
naturalmente, é a revolução comunista 
que, em uma determinada fase de seu 
desenvolvimento, tenderia aos "Estados 
Unidos do Mundo" como "forma estatal 
de unificação e liberdade das nações,8 
por oposição a idéia de um Estado 
Mundial imperialista destinado a garantir 
as condições políticas necessárias para 
assegurar o império de um eventual 
monopólio econômico universal. 

16- Três processos históricos 
incidiram de maneira decisiva na 
marcha para a universalização das 
relações humanas: por um lado, a 
Revolução de Outubro de 1917 e o 
surgimento do campo socialista mundial 
depois do fim da Segunda Guerra 
Mundial- que abriu uma oportunidade, 
historicamente malograda, de facilitar o 
avanço da humanidade para a 
construção de uma totalidade orgânica 
universal comunista, por oposição ao 
então incipiente processo de 
transnacionalização do capital 
monopolista-; e, por outro, a desaparição 
da União Soviética e dos Estados 
socialistas europeus, processo 
regressivo que serviu de catalisador para 
a transnacionalização do capitalismo e 
constituiu o fundamento objetivo das 
mais recentes apologias do modo 
capitalista de produção abrigadas sob a 
bata esterilizada das "teorias da 
globalização". 

17- A "globalização" de modo algum 
constitui uma nova categoria, uma nova 
tendência ou forma histórica de 
organização das relações sociais de 
produção material e espiritual, mas 
apenas uma nova maneira de 
designar um processo histórico de larga 
data, intuído pela filosofia da história dos 
séculos XVIII e XIX e explicado 
cientificamente por Marx e Engels. 
Desde este ponto de vista, a tarefa não 
consiste hoje em demonstrar pela 
enésima vez que a humanidade avança 
para uma totalidade mundial, mediante 

a substituição do termo clássico de 
história universal por globalização, 
mundialização ou qualquer outro, mas 
em esclarecer a forma imperialista em 
que tem lugar a universalização (ou, se 
se preferir, a "globalização") da história. 
As teorias atuais da globalização, como 
norma, não fazem mais que regressar 
de forma vulgar ao nível de 
desenvolvimento conceituai alcançado 
pelo pensamento pré-marxista. 

18- Nada há que objetar a utilização 
do termo globalização no sentido da 
forma atual em que tem lugar o processo 
de universalização do desenvolvimento 
histórico da humanidade, salvo que se 
passe por alto as sutilezas que se 
escondem por trás de suas ressonâncias 
cabalísticas. Temos em conta, 

*primeiro, a idéia enganosa de que é 
possível distinguir a "globalização como 
tal" (em si ou por si) da globalização do 
capitalismo e dos intentos históricos por 
superá-la na forma de uma comunidade 
histórica universal de nações socialistas, 
mediante uma abstração do processo 
histórico real de reprodução do capital 
que constitui seu conteúdo; 

*segundo, a representação de que a 
globalização supõe uma ruptura radical 
com a história precedente do capitalismo 
(e não unicamente uma metamorfose 
deste modo de produção); 

*terceiro, a representação difusa de 
que existem "muitas globalizações" 
justapostas, que objetivamente coloca 
sombra sobre a determinação essencial 
deste processo único: a forma atual em 
que tem lugar a reprodução do capital; 

*quarto, a hiperbolização, implícita 
em imagens como "aldeia global" ou 
"sociedade global", dos níveis reais 
alcançados pelo processo de 
universalização da história humana; 

*quinto, a noção de que a humanidade 
avança para uma totalidade social 
(capitalista) homogênea de que todos os 
cidadãos do planeta serão beneficiários; 

*sexto, a tendência a substituir com 
o termo globalização os conceitos de 
capitalismo, imperialismo, colonialismo, 
neocolonialismo, dominação e outros que 
expressam adequadamente a essência 
da etapa atual de universalização da 
história humana; 

*sétimo, a percepção de que a 
expansão da dominação capitalista 

fechou toda possibilidade para as lutas 
dos explorados e dos oprimidos contra 
o capital. 

19- A essência da metamorfose 
histórica que se tenta captar com o 
termo "globalização" se expressa 
adequadamente com a idéia de 
matamorfose do capitalismo monopo- 
lista de Estado em capitalismo 
monopolista transnaciona\: um 
processo, ainda em embriões e 
grávido de contradições antagônicas 
insolúveis, de ruptura das barreiras 
nacionais- economias, fronteiras 
geopolíticas, Estados, códigos jurídicos, 
culturas e identidades- que obstaculizam 
o livre desenvolvimento dos monopólios 
transnacionais. Trata-se de uma 
transnacionalização desnacio- 
nalizadora, que subordina a esmagado- 
ra maioria das nações e povos do 
mundo, não de uma internacionalização 
na qual cada povo e nação integrem sua 
cultura material e espiritual ao acervo 
comum da humanidade, em pé de 
igualdade os restantes. A concentração 
monopolista transnacional do capital e 
o poder político, a transnacionalização 
do monopólio e do Estado imperialista, 
constitui a essência da metamorfose do 
capitalismo contemporâneo e é, ao 
mesmo tempo, o fio condutor que nos 
permite desenrolar a meada embaraça- 
da das "globalizações". 

20- Ao colocar o problema nestes 
termos, a ênfase se põe, em primeiro 
lugar, no fato de que o capital alcançou 
um nível transnacional de concentra- 
ção, cuja forma dominante e sujeito 
fundamental é o monopólio transna- 
cional, personalizado em uma nova 
oligarquia, a burguesia financeira 
transnacional; e em segundo lugar, na 
lei do desenvolvimento desigual 
inerente ao modo de produção capitalis- 
ta, em particular, a sua fase imperialista, 
na constatação da forma antagônica 
em que tem lugar o processo de 
universalização das relações 
econômicas, políticas, sociais e 
ideológicas, que gera agudas 
confrontações econômicas e políticas 
entre as diferentes classes e setores 
sociais, nacionalidades, nações e regiões, 
entre os diversos espaços geo- 
econômicos e no interior deles, entre os 
diferentes setores das burguesias e no 
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interior destes setores. Este último 
supõe, por um lado, desfazer o mito de 
que, desaparecido o campo socialista 
eurosoviético, o mundo assiste a um 
processo inexorável de universalização 
do capitalismo, e por outra, consignar 
que a transnacionalização do 
capitalismo monopolista de Estado 
não universaliza a relação capital- 
trabalho, mas, pelo contrário leva 
acarretada a acentuação dos efeitos 
sociais da lei da população formulada 
por Marx, uma colossal e insustentável 
superprodução de população com 
respeito às necessidades do capitalismo, 
que converte em um estorvo a maior 
parte da população do planeta. Toma- 
se em consideração que o modo de 
produção capitalista só se fortalece e 
se afiança na medida em que incorpora 
uma massa maior de população para as 
filas do trabalho assalariado, fica 
evidente que o incremento crescente da 
marginalização, do desemprego, do 
subemprego e da informatização 
apontam para seu esgotamento 
histórico. 

21- Assim mesmo, ao falar da 
metamorfose do capitalismo de 
Estado nacional em capitalismo 
monopolista transnacional, de modo 
algum consideramos que nos 
encontramos ante um processo 
concluído nem, muito menos, que o 
capital conta em nossos dias com um 
Estado    supranacional    ou    que 

necessariamente se encaminha para sua 
constituição: para explicar processos 
consumados, nenhuma categoria seria 
menos apropriada que a de 
metamorfose. Do que se trata é de 
consignar que a consolidação do 
capitalismo monopolista transnacional 
exige como condição sine qua non a 
institucionalização de seu poder político 
na forma de um Estado transnacional. 
O conjunto de contradições antagônicas 
derivadas do processo de concentração 
transnacional do capital se expressa 
politicamente na necessidade imanente- 
conscientemente assumida pela 
oligarquia financeira transnacional e 
com determinadas realizações práticas- 
, de construir uma máquina de violência, 
apta a cumprir funções políticas 
transnacionais, subjugar a enorme 
maioria da população do planeta e dirimir 
as contradições interimperialistas. O 
elemento fundamental da máquina de 
poder político transnacional em processo 
de montagem histórica o constituem os 
próprios Estados nacionais, tanto os 
Estados imperialistas, que assumem 
atributos transnacionais, como os 
Estados dependentes, aos que os 
primeiros tentam converterem simples 
correias de transmissão da vontade da 
oligarquia financeira transnacional 
dentro de suas respectivas nações, de 
maneira análoga ao que ocorre com as 
instituições supranacionais. Este 
processo se caracteriza pelo incremento 

da capacidade coercitiva direta da 
economia e, em particular, das relações 
monetárias e a especulação financeira; 
a transnacionalização das funções 
executivas, legislativas e judiciárias dos 
Estados imperialistas e a projeção 
transnacional de seu poder militar e sua 
força pública; a exacerbação do caráter 
totalitário, avassalador e antidemo- 
crático do modo de produção capitalista; 
a maneira sem pudor com que sua 
ideologia se põe ao serviço dos interesses 
do capital transnacional; e a agudização- 
sobretudo a raiz da desaparição da URSS- 
do antagonismo entre os Estados 
imperialistas. Todas estas determinações do 
processo de transnacionalização política 
apresentam o duplo caráter de instrumentos 
de dominação e de fontes de contradições 
destrutivas para o sistema capitalista em geral. 

22- Nos marcos do pensamento 
revolucionário, a compreensão teórica 
do capitalismo monopolista transnacio- 
nal não é um mero exercício acadêmico. 
Seu objetivo é esclarecer as 
circunstâncias históricas concretas 
em que se desenvolve a luta das 
forças revolucionárias na 
atualidade, necessitadas de tomar 
consciência daforma em que tem lugar 
a universalização do capitalismo, de suas 
contradições imanentes, das 
tendências de seu desenvolvimento, dos 
espaços que reproduz e cria para a 
organização do proletariado e, em geral, 
dos sujeitos oprimidos.^ 
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Mediocridade e loucura e outros ensaios   Editora Atica Cultura 

Modesta proposta para proteger 
Jovens dos produtos da poesia 

N ossas vidas estão repletas de 
anacronismos. Numa fonte 
respeitada, que também já se 

tornou anacrônica, encontro a seguinte 
definição; "anything done or existing out 
of date; hence, anything which was 
proper to a former age, but is, or, if it 
existed, would be out of harmony with 
the present" ("qualquer coisa feita ou 
existente fora de época; portanto, 
qualquer coisa que era apropriada a uma 
outra época, mas que está, ou, se 
existisse, estaria fora de harmonia com o 
tempo presente"). Entre os mais curiosos 
fenômenos desse tipo, sem dúvida 
alguma, está escrever e ler poemas e, a 
forteriori, qualquer tipo de discussão 
dessas atividades. 

Não vejo motivo para empalidecer diante 
de tal pensamento. Em relação aos 
padrões que reinam em nossas 
sociedades, a maior parte das ocupações 
prediletas é anacrônica e continua em 
aberto a questão de se saber se o suicídio 
não seria preferível a uma existência 
completamente consistente e absolu- 
tamente contemporânea. A falta de 
sincronicidade não é motivo de vergonha, 
ela apenas atrapalha, pelo menos de vez 
em quando. O prazer ocasional que ela 
nos pode proporcionar não sofrerá do fato 
de termos consciência dela. 

Mais anacrônica que a própria poesia 
me parece ser a convicção de que ela seja 
perigosa. Na Europa, as pessoas 
chegaram a esta conclusão há bastante 
tempo. Eu me limito a lembrar aquele 
famoso filósofo da península Balcânica 
que viveu de 427 a 347antes de Cristo, e 
que, após ter composto alguns versos que 
eram evidentemente bastante diletantes, 
concluiu que esta era uma atividade que 
ameaçava o estado. Estranhamente, este 
ponto de vista sobreviveu até o nosso 
século, e assim ainda podemos registrar, 
aqui e ali, tentativas de sustar as 
(anacronicamente) chamadas Belas Artes 
em geral, e a poesia em particular, através 
da censura, de perseguições judiciais e 
do exílio dos seus criadores, bem como 
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vários outros tipos de coisas 
desagradáveis. E difícil explicar a 
veemência dessas reações. Uma antiga 
justificativa se refere às mentes tenras dos 
jovens ainda não formados moralmente e 
que precisam ser protegidos do veneno 
lento da imaginação literária. 

Seria de se pensar que a tese do caráter 
corruptor da poesia (e de outros produtos 
similares) sobre a juventude já teria 
desaparecido. Afinal de contas, o volume 
médio de vendas de um livro de poesia é, 
atualmente, de quatrocentos a oitocentos 
exemplares. Pouca coisa sugerem que 
nossos estudantes e aprendizes, tomados 
por uma espécie de hipnose em massa, 
possam abandonar seus gravadores 
cassetes e suas motocicletas, 
negligenciando flagrante-mente seus 
deveres esportivos, consumistas e 
copulativos para se entregarem sem 
inibições aos prazeres da lírica. 

No entanto, a superstição associada aos 
poderes supostamente ocultos, e portanto 
traiçoeiros, da poesia (e também de todas 
as outras artes) é tão antiga e está tão 
profundamente enraizadas que resiste 
facilmente a qualquer evidência. 
Atualmente, ela reside menos nas cabeças 
conserva-doras que nas progressistas, e 
o faz em duas variantes que, à primeira 
vista, podem dar a impressão de se 
excluírem mutuamente. 

Por um lado, o caráter inofensivo das 
produções estéticas é negado com a 
referencia ao seu potencial subversivo 
oculto. Essas fabulosas energias críticas, 
que supostamente estariam adormecidas 
em sonatas e sonetos, esse utópico 
surplus apontaria sempre além do péssimo 
estado das coisas existentes, prometendo 
a existência de algo totalmente diferente. 
Esse discurso, que de certa forma 
pretende uma revolucionária salvação 
honrosa para a poesia, depende 
obviamente da crença na sua 
periculosidade; e de fato, seus defensores 
chegam a usar palavras "força explosiva", 
como se, por exemplo, o volume 
Haupostille, de Brecht, tivesse sido feito 

não de papel, mas de dinamite. 
Não menos críticas e nem menos 

veementes são as teorias que pretendem 
difamar a honra revolucionária da poesia, 
ao invés de enaltecê-la. Ela serviria - e 
este cantochão também conhecemos de 
cor, como todos os exercícios artísticos 
burgueses - a única meta; a estabilização 
das relações capitalistas de domínio e 
propriedade. Longe de liberar energia 
crítica, emancipatórias e revolucionárias, 
ela seria uma droga estética que paralisa 
a vontade de resistir; ela seria algo 
superficial, elitista, parasitária; numa 
palavra prejudicial. 

Essa alternância, que há décadas ecoa 
sobre a cabeça dos poetas e dos leitores, 
tal como a antífona no ritual católico, pode 
continuar pelo tempo que se quiser. A 
aparente contradição que se manifesta 
nela na verdade apenas mostra os dois 
lados de uma mesma moeda. De qualquer 
maneira, os dois coros concordam que 
os poemas, tal como outras práticas 
artísticas, são algo extremamente 
perigoso, pouco importando se perturbam 
ou se conservam o sistema, o que explica 
seus gestos exaltados. Acredito que se 
possa ouvir ambos com a maior 
tranqüilidade, uma vez que são ainda mais 
inofensivos que os assuntos cantados e 
falados, se bem que também sejam bem 
mais monótonos e desprovidos de idéias 
que a mais nova canção incluída na lista 
dos maiores sucessos. 

No entanto, eles não têm nada a ver 
com a ciência, e muito menos com uma 
ciência crítica. Suas afirmações 
contrárias quanto aos efeitos da poesia 
são totalmente infundadas. Nem o menor 
vestígio de uma evidência é 
apresentado. No melhor dos casos, 
generalizam-se experiências pessoais de 
leitura ou encadeiam-se estatísticas sem 
sentido: a metodologia limita-se num 
caso a um martelo de madeira e no outro 
à projeção de conclusões individuais aos 
outros. Tudo isso pode ser chamado de 
sociologia da literatura, estética da 
recepção e pesquisa da comunicação; 
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dessa forma, soa melhor e provoca o 
aparecimento de verbas de pesquisa. 

Mas com esses meios não possível fazer 
quaisquer declarações significa-tivas 
quanto aos efeitos da poesia. O que nem 
é necessário, uma vez que, na escala da 
sociedade, esses efeitos são 
microscópicos. Mesmo assim, caso 
alguém tenha seriamente a idéia de realizar 
uma pesquisa com eles, ele teria de se 
preparar para um empenho bastante 
diferente. Teria de agir com tanta 
confiança e com tanta modéstia quanto 
um físico nuclear. Estes cientistas não 
acanham em acompanhar milhões de 
ocorrências naturais nas suas câmaras de 
neblina, de nuvens e de bolhas, sempre 
na esperança de conseguirem regras 
significativas em meio ao caos das 
reações mínimas que ocorrem lá. Com 
essa finalidade, eles criam um fantástico 
aparelho teórico e experimental, um 
gigantesco brinquedo intelectual, com o 
qual nossos estéticos nem sequer 
sonhariam, apesar de os sistemas com 
os quais estes se ocupam serem 
incomparavelmente mais complexos, em 
termos de quantidade e de diversidade dos 
elementos e das variáveis envolvidas, que 
qualquer coisa que possa ser observada 
numa câmara de bolhas. Mesmo assim, 
não foram eles, mas sim os físicos, que 
chegaram à idéia óbvia de que existem 
microfenômenos que, por princípio , 
escapam a um prognóstico exato e a 
respeito dos quais, caso ocorram com 
freqüência suficiente, possam ser feitas 
declarações de probabilidade. No caso da 
poesia, não se pode assumir essa 
condição. Também nesse fato baseio 
minha suposição que seus efeitos não são 
mensuráveis. Conseqüentemente, a 
afirmação de que ela seria perigosa, pouco 
importando se isso tenha um cunho 
positivo ou negativo, baseia-se num 
preconceito. 

Se, após essa introdução pouco 
sofisticada, chego à questão principal que 
desejo abordar aqui, ou seja, como os 
jovens poderiam ser protegidos dos 
produtos da poesia, seria possível achar 
que estou me contradizendo. De uma 
maneira geral, eu preferia enfrentar 
diretamente acusação de inconseqüên-cia 
, ao invés de escapar dela; mas nesse 
caso ela é injustificada. É evidente que 
até o mais inofensivo dos objetos pode 
se tornar um perigo público se, para 

mencionar apenas um exemplo, cair em 
mãos criminosas: ma simples faca de 
cortar cebolas empunhada pelo homem 
enlouquecido, o benevolente lápis entre 
os dedos do burocrata, a útil tomada na 
mão do psiquiatra que novamente está 
ministrando um choque elétrico a um 
paciente rebelde - bem como, gostaria de 
acrescentar, a poesia inofensiva na maleta 
do professor de alemão. 

Não que eu tenha preconceito ou até 
simples reservas contra uma profissão 
cujos serviços são inversamente 
proporcionais ao parco reconhecimento 
que lhe é dado por um mundo ingrato. 
Ao contrário do que ocorre com o 
escritor, a influência social do professor 
de alemão é, senão poderosa, pelo menos 
de uma grandeza macroscópica. Seu 
trabalho é correspondente árduo. Ele é o 
verdadeiro Sísifo. Dependendo apenas 
dos seus próprios recursos, lutando por 
uma causa perdida, ele não deve apenas 
defender a habilidade de produzir frases 
em alemão, mas também despertá-la - 
uma habilidade que, na vida pública do 
país, da universidade ao parlamento, da 
imprensa às organizações políticas 
progressistas, praticamente deixou de 
existir. Com as costas apoiadas na parede, 
o professor de alemão luta pelas 
categorias gramaticais, e com elas, pelas 
possibilidades cognitivas de diferencia- 
ção, como entre o indicativo e o 
subjuntivo, ou entre o prefeito, o 
imperfeito e o mais-que-perfeito, cuja 
ignorância é atualmente comprovada pela 
maioria das mais recentes dissertações 
universitárias. Não - ele não deve esperar 
uma rejeição por parte do escritor, mas 
sim uma completa solidariedade nessa luta 
desigual. 

De qualquer modo, recentemente entrei 
no açougueiro da esquina para comprar 
um filé. É uma tarde de sexta-feira. O 
lugar estava apinhado de gente, mas assim 
que a mulher do açougueiro me vê, larga 
a faca, pega um pedaço de papel da 
gaveta ao lado da caixa registradora e quer 
saber se aquele é um texto meu. Dou uma 
rápida olhada e confesso. É a primeira 
vez que a mulher do açougueiro me 
encarava com o eu poderia descrever 
como sendo um olhar passional. Enquanto 
os outros fregueses resmungavam, 
constata-se o seguinte: sem desconfiar 
sem desconfiar em coisa alguma, eu 
interferi na vida da filha do açougueiro. 

que está quase terminando o curso 
secundário. Na aula de alemão, deram a 
ela um velho poema meu e ela teve de 
tecer alguns comentários sobre ele por 
escrito. Resultado: "D" como nota, 
lágrimas, uma discussão na casa do meu 
açougueiro, olhares acusadores que 
parecem perfurar meu corpo e um filé 
extremamente duro na minha frigideira. 
Minha tímida referência ao artigo 46, 
parágrafo 1° da lei dos Direitos Autorais 
e de Direitos Relacionados, publicado no 
dia 9.9.1965, pelo Diário Oficial, página 
1273 em diante segundo o qual "a 
reprodução e a circulação" são permitidas 
"quando parte de obras, obras faladas ou 
obras musicais de tamanho limitado, 
obras individuais de belas artes ou obras 
fotográficas individuais são incluídas após 
sua publicação em coletâneas que incluam 
as obras de um grande número de autores 
e que sejam destinadas ao uso exclusivo 
para finalidades religiosas, escolares ou 
educacionais" - esta referência que, como 
se pode imaginar, é difícil de ser feita num 
açougue cheio de gente, foi recebida com 
total falta de compreensão e respondida 
com outra pergunta: por que eu escreveria 
coisas como aquela? Minha simpatia pela 
açougueira e, o que é evidente é ainda mais 
importante, a simpatia dela para comigo, 
por sorte não sofreu danos duradouros 
por causa desse incidente. Por outro lado, 
infelizmente, minha solidariedade com os 
professores de alemão acabou sendo 
afetada. "Eu gostaria" - afirma uma carta 
de 427 Dorten - "de lhe pedir um rápido 
favor. Estou prestes a fazer meu exame 
final de professor e gostaria de discutir 
seu poema 'Noticiário da noite' na aula 
de demonstração. Eu lhe ficaria muito 
grato se o senhor pudesse me enviar 
materiais referentes a este poema ( 
interpretações, intenções, etc), gostaria 
de receber isto tudo logo porque a data 
do exame já está bem próxima". 

Uma professora de coração cálido, 
interessada em "manter ou despertar nos 
alunos um interesse pela poesia", me 
escreve de 8543 Hiltpoltstein: 

Na aula de alemão com os alunos da 
1 l°série discuti o poema "A um homem 
no bonde", ou melhor tentei fazê-lo. 
Desenvolveu-se um intenso debate 
quanto ao conteúdo, a quem se dirigia o 
poema, à visão de mundo, estilo e diversos 
outros detalhes. Os alunos realizaram um 
sério esforço para entenderem o poema. 

"Que tempos são esses, em que falar de árvores é quase um crime pois 
implica silenciar sobre tantas barbaridades?" B.Brecht 



dedicaram tempo, inteligência e muito 
trabalho para a defesa da interpretação 
deles que, apesar de coerente, não me 
parece correta. Eles prepararam longos 
trabalhos de várias páginas para 
justificarem sua interpretação, ma não 
conseguiram me convencer. Por este 
motivo, fiz a proposta de perguntar ao 
senhor, que seria a única pessoa 
competente para isto. 

Finalmente (tudo isso me foi trazido pelo 
correio no decorrer de três semanas), um 
pedido de socorro de 504 Bruhl, escrito 
com letra tremula: 

Sou estudante, tenho dezesseis e 
freqüento o curso secundário. 
Recentemente no curso de alemão 
tivemos de fazer um trabalho sobre o seu 
poema "certidão de nascimento". Por 
causa da minhas interpretação do texto 
tive uma discussão com o meu professor. 
Tenho plena consciência dos limites 
lingüísticos do ensaio que escrevi. Mas 
acho injusta a conclusão genérica dele, 
segundo a qual minha interpretação não 
faz justiça ao poema. Eu ficarei muito 
agradecido caso o senhor possa informar 
se a minha interpretação do seu poema 
está de fato completamente errada. 

Esta carta veio acompanhada por uma 
fotocópia do trabalho entregue na classe. 
Nos comentários escritos na margem pelo 
professor, pode-se decifrar as seguintes 
mensagens: "Não corresponde aos 
fatos!", "Isto é estrito demais e desvia a 
problemática", "Em momento algum isto 
é mencionado.", "Nada disso existe no 
texto.", "Não está certo desta forma", 
"Esta situação não aparece no poema", 
"A sexta estrofe foi completamente 
ignorada", "Isto não pode ser tomado 
desta forma no texto", "Não corresponde 
aos fatos", "Repetição do que já foi 
afirmado acima", "Não corresponde aos 
fatos. Esta utilização do 'se' ocorre 
apenas na última estrofe. Mas neste caso 
deveria ter sido mencionada antes.", "A 
interpretação não faz justiça ao poema", 
"Inadequado (nota E)." 

O corpo docente que aparece nesses 
depoimentos está longe de ser 
homogêneo; seus métodos vão da 
intimidação sutil à clara brutalidade e suas 
motivações vão da mais pura 
benevolência ao sadismo evidente. 
Deixando-se de lado todas essas nuances, 
esse corpo docente dá a impressão 
generalizada de uma associação criminosa 

que comete atos imorais contra 
dependentes e menores. Por vezes - estou 
pensando principalmente nos comentários 
marginais vindo de Bruhl - esses atos 
podem se tomar casos patentes de abuso 
de menores. Em cada um dos casos, a 
arma usada é um objeto cuja natureza 
inofensiva, pelo menos do ponto de vista 
teórico, eu já demonstrei: o poema. Mas 
como um objeto assim frágil pode se 
tomar um perigoso instrumento criminal? 
Medidas especiais são necessárias para 
isso. Afinal de contas, quantos de nós se 
lembram que é possível cometer 
assassinatos com uma parte do nosso 
corpo da qual raramente nos lembramos: 
a parte lateral da mão. Para se conseguir 
isso, no entanto, é preciso aprender uma 
técnica especializada. Seu nome é caratê 
e na Alemanha existem escolas 
específicas em quase todas as esquinas. 
A habilidade análoga, que permite que um 
poema se torne uma clava, chama-se 
interpretação. 

Os professores, evidentemente, são 
inocentes do desenvolvimento dessa 
técnica. Em primeira instância , ela é 
praticada e refinada nas universidades 
onde, por motivos desconhecidos, 
existem acadêmicos contratados 
exclusivamente parar esse fim. A "recusa 
filistina de se deixar obras de arte em paz" 
se espalha depois a partir desses centros, 
abrangendo todo o aparelho cultural. A 
citação vem de um ensaio intitulado 
Against interpreta-tion, escrito em 1964 
por Susan Sontag. Como esse texto ficou 
famoso, apesar de não ter tido outros 
efeitos, eu gostaria de citar todo um trecho 
dele: 

Obviamente, não me refiro à 
interpretação no sentido mais abrangente, 
a respeito do qual Nietzsche (com razão) 
constatou: "Não existem fatos, apenas 
interpretações". Eu me refiro aqui a um 
ato consciente da mente, que ilustra um 
certo código, certas "regras" de 
interpretação. 

Quando direcionada para a arte, a 
interpretação significa colher um conjunto 
de elementos (X, Y,Z e assim por diante) 
da obra total. O trabalho da interpretação 
é, praticamente uma tarefa de tradução. 
O interprete afirma: você não está vendo 
que X na verdade é (ou significa) A? Que 
Y está no lugar de B e que Z no lugar de 
C?... Nos nossos tempos, a interpretação 
muitas vezes não é provocada pelo 

respeito por um texto problemático (o que 
também poderia disfarçar uma agressão), 
mas sim uma agressividade declarada, um 
desprezo evidente pelas aparências. O 
estilo Antigo da interpretação [...] montava 
outro significado sobre o significado 
literal. Mas o estilo modemo escava, e 
enquanto escava destrói; esse trabalho de 
perfuração, atravessando o texto, procura 
um subtexto que seria o único 
verdadeiro... Atualmente, o projeto de 
interpretação se tomou em larga escala 
algo reacionário, sufocante. Tal como a 
fumaça expelida pelos automóveis e pela 
indústria pesada, que deixam a atmosfera 
poluída, a produção em massa de 
interpretações de obras de arte atualmente 
envenena nossas sensibilidades... 
Interpretar significa explorar o mundo em 
que vivemos e tomá-lo ainda mais pobre. 

Utilizando o material que tenho comigo, 
gostaria de acrescentar algumas 
observações á brilhante polêmica de Susan 
Sontag. No mercado das interpretações 
- talvez por causa da crescente pressão 
da concorrência, o que sugere uma 
permanente crise de excesso de produção 
- pode-se notar uma mudança cada vez 
mais rápida de "esquemas" e "modelos". 
Em intervalos que podem ser calculados 
a partir da data dos cursos feitos pelos 
professores, eles são depositados no 
curso de alemão, comprimidos como os 
anéis anuais de uma arvore. O mais 
recente sucesso acadêmico geralmente 
somente aparece nas escolas quando já 
foi substituído pelo próximo nos 
seminários. No entanto, existem algumas 
constantes nessa permanente mudança de 
guarda-roupa e de jargão. O mais 
importante delas é a obsessão com a 
"interpretação correta". Essa ilusão é 
defendida com uma tenacidade 
incompreensível, apesar de sua 
inconsistência lógica e de sua falta de base 
empírica serem óbvias. Se dez pessoas 
lêem um texto literário, o resultado será 
dez leituras diferentes. Todos sabem 
disso. Inúmeros fatores, completamente 
incontroláveis, influenciam a leitura: a 
história social e a psicologia do leitor, suas, 
suas expectativas e interesses, seu estado 
de espírito no momento, a situação na 
qual está lendo - fatores que não apenas 
são absolutamente válidos e que por isso 
deveriam ser levados a sério, mas que 
simplesmente representam as condições 
que permitem que permitem que algo 
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como a leitura ocorra. Conseqüen- 
temente, o resultado não é determinado 
pelo texto e não é determinávei. Nesse 
sentido, o leitor sempre tem razão e 
ninguém pode lhe tomar a liberdade de 
usar o texto do modo que lhe for mais 
conveniente. 

Essa liberdade inclui o direito de folhear 
para frente e para trás, de saltar passagens 
inteiras, de ler frases ao contrário de 
compreendê-las de forma errada, de 
remoldá-las, de continuá-las enfeitando- 
as com todas as possíveis associações, 
de tirar conclusões do texto que não 
existem nele, de se irritar com o texto, de 
ficar satisfeito com ele, de esquecê-lo, 
de plagiá-lo e de jogar o livro em que o 
texto está impresso num canto a qualquer 
momento. A leitura é um ato de anarquia. 
A interpretação, principalmente à única 
correta, existe para frustrar esse ato. 

Sua expressão, conseqüentemente, 
sempre é autoritária, produzindo 
subordinação ou resistência. E quando 
ocorre resistência, a interpretação é 
forçada a impor sua própria autoridade 
teórica ou institucional. Como seus pés 
são de barro - o que ocorre, felizmente, 
com freqüência cada vez maior -, ela tenta 
tomar emprestado em outros lugares o 
que lhe falta. O que explica a procura do 
autor, que é friamente considerado como 
estando sempre disposto a se tornar 
cúmplice da interpretação e a trair seu 
leitor, explicando como instância final o 
que quis dizer e, assim, como tudo deve 
ser entendido e ponto-final. 

Poder-se-ia dizer que as coisas não são 
tão ruins assim. Ninguém dá qualquer 
atenção a essas interpretações de poemas 
a não ser que seja forçado a isso para 
ganhar a vida. no que diz respeito aos 
germanista, ninguém os pressionou à 
difícil tarefa que eles realizam ano após 
ano em nome da sociedade; trata-se de 
um assunto sobre o qual consenting adults 
se entendem entre si; nessas condições, 
como se sabe, alei anglo-saxônica 
considera quase todas as perversões 
permissíveis. Quanto à literatura, ela deve 
seu charme inclusive ao fato de que todos 
têm a liberdade de ignorá-la - um direito 
usado pela maioria dos cidadãos e cuja 
defesa deve ser importante para todos os 
escritores. Teoricamente, seria imaginável 
a adoção de uma leitura compulsória de 
todos os produtos poéticos, análogo à 
educação compulsória, e existem colegas 

que esperariam um momento de suas 
rendas como resultado disso, mas existem 
poucos motivos para temer uma tal 
medida. Quão poucos os poetas seriam 
ajudados portal situação é demonstrado 
pelo exemplo dos arquitetos que, de uma 
maneira geral, certamente ganham 
melhor, mas que são perseguidos pelo 
ódio constante de todos que são forçados 
a morar em suas obras. Todos os que 
vivem numa cidade sabem que a 
arquitetura, ao contrário da poesia, é uma 
arte terrorista. 

Na nossa sociedade, o direito da livre 
escolha do material de leitura é inválido 
somente para os menores de idade. Além 
de serem mantidos presos todos os dias 
em Bunkers de concreto que a 
comunidade construiu especificamente 
com essa finalidade, eles são forçados a 
ler e, o que ainda é mais assustador, a 
interpretar poemas intermináveis, pelos 
quais, na maioria dos casos, não 
demonstram qualquer tipo de interesse 
anterior. 

Eu sei muito bem que os professores 
de alemão não criaram essa desagradável 
situação, que provavelmente também lhe 
causa preocupações e sofrimento. Os 
verdadeiros responsáveis devem ser 
procurados nas instituições, tão distantes 
de uma escola normal quanto o Castelo 
de Kafka. Trata-se de uma horda de 
burocratas e de pesquisadores de 
currículos extremamente difíceis de 
serem identificados. Suas verdadeiras 
intenções são obscuras. O que os impele 
em direção ao projeto de criar centenas 
de milhares de subgermanistas nas nossas 
escolas secundárias e de infligir a 
interpretação de poemas como trabalho 
forçado é algo que não sabemos. E que 
provavelmente jamais descobriremos. 
Não deve causar espanto que nessas 
circunstâncias surjam as mais malucas 
teorias de conspiração. Duas delas eu já 
mencionei. Pessoas que vivem sob a 
ilusão de que a poesia é um ato 
revolucionário de extraordinária força 
explosiva, querem chegar a conclusão de 
que a discussão do assunto nas aulas de 
alemão equivalente a uma espécie de 
vacina; a sociedade se protegeria da 
subversão pelos poemas destruindo-os 
cuidadosamente. As habilidades dos 
professores de alemão poderia ser 
comparadas às equipes especializadas em 
desativar bombas: com a ajuda da 

interpretação praticamente desatarraxa-se 
o estopim desse produto tão perigoso. 

O dogma oposto, segundo o qual a 
poesia parece ser suspeita por motivos 
contrários, acredita, por outro lado, que 
os estudantes devem ser cevados com 
poemas para que se reconciliem com as 
situações existentes: o doce veneno é 
calculado em tal dose para sufocar 
qualquer resquício de rebelião neles e 
transformá-los em suaves e meigos 
defensores do estatus quo. As duas 
hipóteses me parecem ser tão destituídas 
de sentido quanto o fenômeno que elas 
procuram explicar. Certamente seria 
maravilhoso se o capitalismo estivesse tão 
mal das pernas que fosse necessário 
"estabilizar" seu domínio pela 
interpretação de poemas, mas temo que 
sua persistência depende de outros fatos 
bem mais tangíveis. E por que justamente 
os poemas? Por que as classes inteiras 
não são forçadas a assistir consertos de 
música pop, depois dos quais, como 
exercício, escrevessem textos sobre a 
interpretação "correta" de Pink Floyd? 

Nesse caso, não há muito o que se possa 
ganhar com explicações crítico- 
ideológicas. Aliás, isso já fica claro no 
fato de que o ritual de "passagem, da 
"classificação e da interpretação de 
poesias na sala de aula não se atem a 
algum determinado conceito de literatura. 
Nessa perspectiva, não faz qualquer 
diferença se as aulas de alemão sejam 
tradicionais ou progressistas. Os prefixos 
ideológicos são bastante diferentes em 
Munique e em Bremen, em Graz e em 
Weimar, mas em todos os lugares os 
textos terão de ser submetidos ao moinho 
da interpretação correta até serem 
reduzidos a um pó homogêneo. Desde que 
a função tecnocrática desse trabalho se 
mantenha constante, os conteúdos e 
métodos podem ser substituídos sem 
grandes dificuldades. E o fato de os 
poemas serem considerados a melhor 
matéria-prima para essa finalidade não 
passa de um mero acaso histórico. Em 
primeiro lugar, eles são baratos e, em 
segundo, estão sempre à disposição em 
quantidades suficientes. Por trás do ritual 
da interpretação sempre existe outro, o 
dos exames, que determinam a vida futura 
dos estudantes, uma vez que regulam o 
acesso às universidades e também a 
muitas profissões. Mas "o conteúdo 
essencial do exame continua sendo o 
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próprio exame... Os conteúdos dos 
ensinamentos que o procedem não tem 
importância nenhuma, uma vez que 
representam valores arbitrários que são 
usados para a aquisição de notas, que sã, 
em última analise, o que realmente 
importa". É claro que os estudantes mais 
espertos já compreendem isso há muito 
tempo. Eles sabem que o tema do ensaio 
que devem escrever não é o poema, que 
muito mais importante é que eles 
rigorosamente evitem qualquer leitura 
própria e que devem adivinhar a 
"interpretação correta" na cabeça dos seus 
professores, para reproduzi-la de maneira 
mais exata possível. 

Uma recente publicação, o assim 
chamado Livro de normas - alemão, 
demonstra com toda a clareza que se 
poderia desejar o que precisaria ser feito 
para transformar um poema inofensivo 
num porrete tecnocrático e para usá-lo 
com o intuito de atingir as jovens cabeças 
com a maior exatidão possível. O 
documento o seguinte título completo; 
Decisões da Conferência dos Ministros 
da Educação e Cultura. Exigências 
unificadas dos exames para o certificado 
de conclusão do curso de Alemão. O 
jargão no qual esse livro de normas foi 
escrito revela que os próprios ministros 
não podem ser autores; esses senhores 
são políticos profissionais e, nessa 
capacidade, eles sempre tomam todos os 
cuidados para não abandonarem o nível 
da mais monótona compreensibilidade. 
Por outro lado, a obra à qual estou me 
referindo é o resultado de uma cooperação 
interdisciplinar, cuja meta principal é a 
mais monótona incompreensibilidade. 
Centenas de ocupantes de cargos nos 
setores da psicologia educacional e 
comportamental, de pesquisas de 
currículo e nas hierarquias burocráticas 
doa ministérios, se esforçam para que os 
objetivos fossem alcançados. 

Apesar de uma intensa ânsia de vômito, 
não resisto à tentação de citar algumas 
das metas e intenções que os autores 
pretendem, usando para isso suas 
próprias palavras. Acima de tudo, eles 
querem regulamentar, suplementar, 
acelerar eficientemente, proteger, 
padronizar, integrar, revisar, incorporar e 
alocar. 

Na opinião deles, também é urgente 
desenvolver descrições de metas de 
aprendizado específicas para as disciplinas 

e sistema de metas de aprendizado, além 
de classificar as metas de aprendizado em 
áreas-alvo de aprendizado, descrever os 
níveis de metas de aprendizado co 
exatidão suficiente, e diferenciar 
cuidadosamente os vários níveis de 
controle de metas de aprendizado. 

Além disso, sentem comichões para 
"descrever determinados problemas 
centrais, contextos de determinação e 
também possíveis soluções". 

E até o último suspiro dos professores 
e alunos, estão determinados a "integrar 
as necessidades dos indivíduos em termos 
da estrutura da declaração e da 
terminologia num plano básico gerai"; a 
ampliar as exigências padronizadas dos 
exames, "em particular no que diz 
respeito à padronização interdisciplinar e 
a adequação dos procedimentos de 
avaliação incluindo a aplicação de unidades 
de avaliação"; "a ponderar elementos 
distintos da performace geral num 
relacionamento específico entre eles, 
reservando - onde for apropriado - 
unidades de avaliação ou percentuais à 
partes individuais da tarefa ou à 
performace obtida pelo aluno"; e a 
garantir que a maior padronização possível 
seja conseguida no futuro "através da 
descrição da informação, da performece 
e das habilidades esperadas por parte do 
aluno em uma disciplina, através das 
declarações de estágios de metas de 
aprendizagem, de controle de metas de 
aprendizagem e de critérios de avaliação". 

Isso está longe de ser tudo. Mas é 
suficiente. "No caso de uma performace 
insuficiente na área de exigências da tarefa 
de independência do 'uso de linguagem', 
é assim que os autores se expressam 
numa sentença que prova o fato de eles 
serem imunes a qualquer ironia 
imaginável,"," a nota final não pode ser 
melhor do que insatisfatória". Como, ao 
contrário da Conferência Permanente de 
Ministros da Educação e Cultura dos 
Estados da República Federal da 
Alemanha, "um total de 36 unidades de 
avaliação", que "estão distribuídas 
igualmente em 12 unidades de avaliação 
entre os níveis de controle de metas de 
aprendizado", não se encontra à minha 
disposição, talvez eu não esteja qualificado 
para chegar a uma conclusão equilibrada. 
O único som que consigo distinguir nas 
frases citadas acima é zurro de jumentos. 

Gostaria de encerrar meu memorando 

com algumas palavras conciliatórias. 
Joguem todos os exemplares do Livro de 
normas - Alemão que encontrarem 
imediatamente no cesto de lixo mais 
próximo! Façam sabotagem contra as 
decisões da Conferência Permanente dos 
Ministros de Educação e Cultura sempre 
que possível! Lutem contra o vício ainda 
mais horrível da interpretação correta! 
Nunca forcem um ser humano indefeso 
a abrir a boca e engolir um poema do qual 
não goste! Pratiquem a virtude da 
compaixão em relação aos jovens que lhe 
forem confiados! E lembrem-se também 
dos meus colegas e de mim. Pois, além 
das inúmeras vítimas menores de idade, 
contra as quais o Livro de normas - 
Alemão está direcionado, ele também 
menciona o nome de uma dúzia de autores 
evidentemente previstos para servirem 
como fornecedores de porretes: Brecht, 
Benn, Frisch, Durrenmatt, Arp, 
Gomringer, Bender, Solzhenitsyn, Eich, 
Domin, e Enzensberger. Isso é uma 
impertinência. Para cada um de nós, para 
você, para a filha do açougueiro e para 
mim mesmo, esses tecnocratas, incapazes 
de comporem uma única frase inteligível 
em alemão, preparem um patíbulo de 
mártires. Será que devemos nos amarrar 
voluntariamente neles? No que me diz 
respeito, ninguém tem nada a temer. E, 
nesse tom conciliador, eu imploro: 
abaixem a mão erguida antes que seja 
tarde demais! 
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Resenha 
Jornal dos Sem Terra, Número 210 - Maio 2001 

A generosa luta da guerrilha do 
Araguaia 

Já houve quem dissesse que a 
justeza de um fato político não se 
mede pelo seu êxito ou seu 

fracasso ocasionais, mas pela sua 
necessidade histórica. Este elemento de 
reflexão me vem ao pensamento ao 
escrever sobre a guerrilha do Araguaia, 
movimento político e militar. 

Para configurarmos o significado 
global da guerrilha do Araguaia, temos 
de considerar vários aspectos para não 
nos limitarmos a uma visão parcial, 
setorizada ou distorcida dos fatos. Não 
quero comentar aqui as diversas 
opiniões que acharam a guerrilha 
precipitada, inoportuna, e, em 
conseqüência, antecipadamente 
derrotada. 

O conceito de oportunidade, parece- 
me, é, indubitavelmente, um conceito 
político. Não podemos, por isto, julgara 
oportunidade ou não da guerrilha por 
alguns aspectos conjunturais da época 
em que ela eclodiu (como o do "milagre 
brasileiro") ou à falta de um apoio mais 
significativo da massa urbana em seu 
favor. Temos de ver a essência do 
momento político e as suas contradições 
fundamentais e, a partir daí, analisar, não 
apenas a sua oportunidade, mas a sua 
inevitabilidade. 

A guerrilha do Araguaia teve início 
num momento em que todos os canais 
de respiração política da sociedade 
brasileira estavam trancados. A classe 
operária impedida de reivindicar os seus 
mínimos direitos, imprensa censurada, 
livros apreendidos, um aparelho 
repressor transformara a tortura em 
hábito cotidiano, os estudantes 
impedidos de reivindicar, protestar ou 
mesmo estudar, prepostos do governo 
norte-americano assessorando os 
torturadores brasileiros e a 
intelecualidade aderindo ou pelo menos 
silenciando ante o massacre quase que 
diário de patriotas que morriam, ou nas 
câmaras de tortura do sistema, ou em 
lutas desiguais com os órgãos de 

Cl o vis Moura 

repressão. 
É por volta de dezembro de 1967 que 

ela começa a se organizar. Surge em 
decorrência da necessidade de se 
enfrentar a ditadura terrorista pela luta 
armada. Solução extrema, quando as 
contradições chegam a um grau tão 
agudo que não há outra possibilidade, a 
luta armada se apresentava para todos 
aqueles que desejavam o fim da ditadura 
como o único caminho viável. A partir 
desta data o grupo guerrilheiro começa 
a se aglutinar, liga-se às massas 
camponesas da região do Araguaia, 
palco de sangrentas lutas entre 
camponeses e donos de terra, grileiros 
e representantes do fisco. Os 
guerrilheiros, vindos de várias partes do 
país procuram tomar contato com os 
camponeses, vivem com eles, partilham 
de sua situação de oprimidos. 

Durante esse tempo, tendo iniciado 
com 69 membros, chegam a organizar 
86. No entanto, com a ligação que tinham 
com os habitantes, realizam ações 
armadas nas quais participam 
camponeses que não faziam parte da 
guerrilha. Esta força, indubitavelmente 
pequena, deixa o sistema militar em 
pânico. O problema não era apenas a 
existência desses poucos guerrilheiros 
na região, mas a sua importância 
política. Sabedores das proposta 
concretas que os guerrilheiros apresen- 
tavam à discussão e reflexão daquelas 
populações oprimidas, os órgãos de 
segurança da ditadura se estruturam 
numa verdadeira operação de guerra. 
Daí ter sido mobilizado um conjunto de 
forças que demonstra, por si só, a 
importância que a ditadura dava à 
existência dos guerrilheiros do Araguaia. 

A este pequeno contingente militar 
guerrilheiro opõe-se todo o poderio da 
ditadura que se mobiliza numa operação 
equiparada por eles mesmos ao corpo 
expedicionário que combateu na II 
Guerra Mundial. 

Em setembro de 1972, na segunda 

campanha contra a guerrilha, são 
empregados cerca de 10 mil homens sob 
o comando dos generais Vianna Moog 
e Antônio Bandeira. Segundo notícia 
veiculada por um jornal paulista, as 
unidades que acompanharam a 
operação contra os guerrilheiros do 
Araguaia eram: Batalhão de Guarda 
Presidencial; 8o Grupo de Artilharia 
Antiaérea; Regimento de Cavalaria de 
Guarda; Polícia do Exército de 
Brasileiro; 10° Batalhão de Caçadores 
de Goiânia; 6o Batalhão de Caçadores 
de Ipameri; e 36° Batalhão de Infantaria 
de Uberlândia. Além destas, havia, 
também, forças do comando Militar da 
Amazônia e da 12a Região Militar. 

Afirma a notícia que, da Aeronáutica, 
havia unidades da Ia Zona Aérea do Rio 
de Janeiro. Da Marinha participou um 
grupo de fuzileiros navais de Brasília. 

A violência, o terrorismo e a rapina 
se abatem contra as populações do 
Araguaia. Prisões, torturas, espanca- 
mentos, humilhações de camponeses 
pobres, destruição das suas lavouras são 
praticados, tudo isto para intimidar 
politicamente os habitantes daquela 
área. Das duas primeiras operações os 
guerrilheiros conseguem se esquivar, na 
velha tática de fugir e atacar, mas 
somente atacar para ganhar. 

Do outro lado, a repressão também 
procura se adaptar à situação: contrata 
"bate-paus", recruta informantes, 
procura isolar os guerrilheiros da 
população local. Além disto, prepara-se 
para uma nova campanha. Decide 
construir mais cinco quartéis, sendo 
quatro na Transamazônica: Marabá, 
Altamira, Itaituba, Humaitá. Outro em 
Imperatriz, no Maranhão. Todo este 
aparato bélico, evidentemente, não foi 
mobilizado apenas para exterminar 
fisicamente menos de cem guerrilheiros, 
mas para exterminar o que eles 
simbolizavam politicamente para 
aquelas populações oprimidas do 
Araguaia. 
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Não podemos, nem é nossa intenção 
aqui, fazer um levantamento sistemático 
das razões militares que obrigaram os 
guerrilheiros a se dispersarem, dois anos 
depois de terem iniciado o movimento. 
Segundo o Relatório Ângelo Arroio, 
chacinado na Lapa, em São Paulo, 
morreram em combate quinze membros 
da guerrilha; desapareceram sem outras 
referências cinqüenta e um; e feridos e 
presos em combate, quatro. Um total de 
setenta entre mortos e desaparecidos. 

O saldo de mortos da parte do inimigo 
não foi computado. Mas, o que precisa 
ser registrado aqui, é a importância que 
o movimento guerrilheiro do Araguaia 

teve como detonador político da 
elevação do nível de consciência dos 
seus habitantes. Depois da dispersão da 
guerrilha, os camponeses do Araguaia 
compreenderam que não eram mais 
simples joguetes em um sistema de 
exploração iníquo e desumano. 
Continuam lutando organizados, tendo 
na consciência o exemplo daqueles 
heróicos precursores que plantaram as 
raízes de uma consciência crítica e 
revolucionária entre os explorados do 
Araguaia. 

*Clóvis Moura é historiador, estudioso e 
autor de diversas publicações sobre 

rebeliões populares no Brasil. 
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"O Brasil não estava "deitado 
eternamente em berço esplêndido" á 
espera de Cabral para ser "descoberto". 
Sem dúvida, uma terra ainda não vista 
nem visitada estava aqui. Mas Brasil é 
uma invenção histórica e uma 
construção cultural"(...) 

A construção e o desenvolvimento 
dessa idéia, segundo Marilena Chaui, 
constitui o mito fundador do Brasil. 
Uma representação ideológica que 
serve aos interesses dos que mandam e 
sempre mandaram em nosso país. (....) 
cujas raízes foram fincadas em 1500." 
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Música 

Musica: HINO NACIONAL DO BRASIL 

Um posto da IPIRANGA, as margens plácidas, 
De um VOLVO heróico BRAHMA retumbante, 

SKOL da liberdade em RIDER fúlgido 
Brilhou no SHELL da pátria nesse instante 

Se o KNOR, dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço FORD 

Em teu SEIKO, ó liberdade 
Desafio o nosso peito a MICROSOF 

Ó PARMALAÍ, MASTERCARD, SHARR SHARP 
AMIL um sonho intenso, um rádio PHILIPS 

De amor e LUFHANSA a terra desce 
GILLETE pela própria natureza 

És belo ESCORT impávido colosso 
E em teu futuro espelha essa GRENDENE 

CERPA gelada! Entre outras mil és SUVINIL 
COMPAQ amada, 

Do PHILCO deste solo és mãe DORIL 
COCA-COLA BOMBRIL 

PS: Isso é uma sugestão do autor para FHC, que quer privatizar até o Hino Nacional. 

José Simão 
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