
APRESENTAÇÃO

Quando se esperava que o presidente Fernando Henrique

Cardoso fosse tratar a greve dos petroleiros através de

negociações, ele usou o exército e ocupou refinarias.

Quando se esperava que ele fosse resolver definitivamente

a questão dos desaparecidos políticos no país, ele vacila e demonstra temor

das Forças Armadas. Esquece-se de que ele próprio foi vítima da ditadura

militar ao ser afastado do corpo de docentes da Universidade de São Paulo

e exilado do país. Enquanto isso, suas propostas neoliberais vão sendo

aprovadas pelo Congresso Nacional, num verdadeiro rolo compressor.

Esta edição da RReevviissttaa Adusp analisa estas importantes questões nacionais

e debate, com Antônio Angarita, membro da equipe do governador Mário

Covas, a falência financeira e de serviços do estado de São Paulo. A revista

traz, ainda, artigos sobre a fome no mundo e no Brasil, as fundações

públicas e suas limitações e um ensaio fotográfico produzido em Havana,

Cuba. Ao editarmos esta terceira revista sob orientação de uma nova

diretoria, fica o agradecimento à diretoria anterior pela dedicação na

implantação e no desenvolvimento deste projeto.
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GREVE DOS PETROLEIROS

Eleito com base em um

programa social democrata,

Fernando Henrique Cardoso

governa inspirado no projeto

neoliberal. Os 31 dias da

greve dos petroleiros

desnudaram o verdadeiro

significado do atual governo.

O professor da Unicamp

Ricardo Antunes analisa, do

ponto de vista político, os

efeitos dessa greve e mostra

porque FHC foi incapaz de

negociar. Marcos Cordeiro

Pires, pós-graduando do

Departamento de

História/USP, conta a

história da Petrobrás e a sua

importância estratégica para

o desenvolvimento do país.

Oscar Cabral/Abril Imagens



C
erta vez, tecendo
considerações sobre
um movimento gre-
vista importante, dis-
se um autor: o que é
uma greve, senão

uma pequena crise na sociedade
capitalista? Essa frase, cuja vali-
dade universal pode ser discutida
e questionada, é magnífica para
ilustrar a recente greve dos pe-
troleiros, que abalou o país por
31 dias, entre maio e junho deste
ano. Isso porque ela nos permite
desvendar tantos aspectos de um
governo recém-eleito que conta-
va, dado o monumental apoio de
todos os grandes veículos de co-
municação de massa, com a rela-
tiva ‘aceitação’ de parcela expres-
siva da chamada opinião pública.

A greve nacional dos petro-
leiros originou-se motivada por
três elementos causais: primeiro,
a enorme dilapidação salarial da
categoria que vem amargando
expressivo arrocho salarial, par-
ticularmente desde o governo
Collor. Segundo, o cumprimento
de um acordo anterior, aprova-
do pelo governo Itamar, com fi-
nalidade claramente politicista,
para garantir um trânsito estável

para o seu herdeiro e, para cor-
roborar a farsa, por este último
rechaçado. É como se, cumprin-
do seu papel, de abrir bom e cal-
mo caminho para o príncipe, pu-
desse ser rasgado como se fosse
um bilhete travesso de uma
criança que escreve um palavrão
para sua professora. Terceiro: a
necessidade de começar a se
preparar para um embate que
seria mais difícil, contra a priva-
tização do monopólio estatal do
petróleo, uma vez que os petro-
leiros tinham plena consciência
da importância da preservação
do papel público e estatal da Pe-
trobrás.

Econômica na sua causação
primeira, política na sua signifi-
cação mais profunda; dotada de
significativo apoio organizacional
dos sindicatos estaduais e de uma
entidade nacional - a Federação
Única dos Petroleiros (FUP); de-
fensiva na sua pauta de reivindi-
cações e dotada de ofensividade
na forma assumida pelo embate
grevista, bem como pela contex-
tualidade política em que ela se
inseriu; dotada de enorme res-
paldo na base assalariada petro-
leira, causa primeira da radicali-

dade e longevidade assumidas
pelo conflito; a greve encontrou,
entretanto, no governo do Pla-
nalto uma prévia e arquitetada
disposição para o pior e mais di-
fícil dos confrontos.

FHC contra-atacou, com tal
virulência que tornou-se possível
vinculá-lo, numa das pontas, ao
conservadorismo ‘nobre’ e trucu-
lento da ministra da Rainha, a
senhora Thatcher (talvez buscan-
do uma certa linhagem palacia-
na) e, na outra ponta, ao autocra-
tismo do pequeno Bonaparte pe-
ruano, o Fujimori. Esta dupla-
mente triste inspiração fez com
que o governo FHC ‘recorresse’
ao Tribunal Superior do Traba-
lho, herança das mais nefastas do
pior do Varguismo, tão criticadas
pelos ‘liberais’ e, ao mesmo tem-
po tão citada como exemplo de
justiça a ser cumprida, quando
cumprí-la convém aos interesses
da Ordem. E coube ao TST dar o
‘respaldo jurídico’ para que o go-
verno militarizasse o confronto e
o convertesse no primeiro emba-
te decisivo para viabilizar o seu
projeto. Era preciso quebrar os
petroleiros - e, com eles, o novo
sindicalismo - para passar sobre o
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LIÇÕES DA GREVE

Ricardo Antunes

“O orgulho é que produz o tirano; e quando tiver
em vão acumulado excessos e imprudências,
precipitar-se-á do fastígio de seu poder num
abismo de males, de onde não mais poderá sair”.

O Coro, em Rei Édipo, Sófocles



conjunto dos trabalhadores, o
servil e submisso neoliberalismo
dos trópicos. FHC usou o Tribu-
nal quando quis e o desconside-
rou, como no episódio da conde-
nação de Humberto Lucena,
quando isso foi necessário para
garantir seu traço clientelista-pe-
felista. E tornou evidente, uma
vez mais, a simbiose que une os
‘dois poderes, um como núcleo e
o outro como apêndice...

É verdade que os petroleiros
sabiam que o governo FHC iria
tratá-los de maneira dura; mas,
acreditando na força e na solida-
riedade desta pujante categoria,
ousaram cobrar de FHC um
acordo assinado pelo governo
que o pariu. A resposta foi, en-
tretanto, muito mais virulenta.

A manipulação global
foi monumental, não
permitindo que a popu-
lação pudesse discernir,
com um mínimo de isen-
ção e de informações,
que qualquer regime mi-
nimamente democrático
deve oferecer: era preci-
so impingir e inculcar,
por todos os poros da
‘sociedade civil’, a tese
do caráter antipopular
da greve e, com isso,
abrir caminho para des-
montar a mais importan-
te empresa estatal brasileira, re-
sultado de décadas de luta e tra-
balho. Como a opinião pública é
a opinião que se publica, da Glo-
bo ao mais reles programa de rá-
dio, o tom era palacianamente
uníssono. Chamou-se de corpo-
rativista um movimento que de-
nunciava, em verdade, o verda-
deiro corporativismo, vindo da
Shell, Esso, Texaco etc, e dos
seus representantes no aparelho
de Estado, ou seja, o corporati-
vismo do capital mundializado
que quer, como na Argentina de
Menen, apoderar-se do petróleo
brasileiro. Chamou-se de ‘extre-
mado’ um movimento que queria
– e se contentava, ao menos nes-
ta sua primeira fase – com um

simples cumprimento de um
acordo com  chancela presiden-
cial. Pretendeu-se vender a ima-
gem de uma categoria (em ver-
dade solidária e combativa), co-
mo se fosse uma “massa de privi-
legiados”, “dependentes e párias
do Estado”, omitindo-se a gran-
de imprensa de dizer, salvo hon-
rosas excessões, que o salário ini-
cial de um petroleiro é algo em
torno de 600 reais... e que a Pe-
trobrás é uma empresa modelo,
científica e tecnologicamente fa-
lando, apesar do constante suca-
teamento que o seu caráter pú-
blico sofre deste estado todo pri-
vatizado. Em suma, tratou-se de
uma campanha odienta, que fez
o ‘cordato’ FHC (quando se tra-
ta de ouvir o ACM, o Roberto

Marinho, o PFL, o PPR, os gran-
des capitais, os grandes proprie-
tários de terra etc) tornar-se
mais duro que Figueiredo, o ge-
neral da ditadura, quando em
1980 quebrou a memorável gre-
ve dos 41 dias, realizada pelos
trabalhadores metalúrgicos do
ABC paulista. Mais um dado pa-
ra o polpudo currículo extra-aca-
dêmico de FHC: foi mais rápido
e mais inflexível que o general
do SNI no trato de uma greve de
trabalhadores.

Mas há, ainda, muitas outras
lições a serem extraídas desta
greve. O projeto neoliberal erigiu
como seu maior inimigo o sindi-
calismo combativo e reivindicati-
vo. Sua expectativa é instaurar,

mundialmente, o que chamei, no
texto “Adeus ao Trabalho” (En-
saio sobre as Metamorfoses e a
Centralidade do Mundo do Tra-
balho - Ed. Cortez/Ed. Unicamp
- 1995), de sindicalismo de envol-
vimento e cooptação, próprio do
modelo toyotista, do chamado
‘sindicalismo de empresa’, aquele
que pensa, labora e age exclusi-
vamente para o capital. Ou esta
alternativa, ou então restaria im-
plementar o modelo (anti)sindi-
cal inglês, que quer destruir o
sindicalismo imputando-lhe ‘le-
galmente’ multas monumentais,
como forma de obstaculizar de
fato o sindicalismo autônomo.
Para preservar a todo custo a
propriedade privada do capital,
destrói-se a propriedade social

do trabalho. Tendo a far-
sesca e mais que corrupta
Força Sindical como aríe-
te. E tem mais: o cami-
nho contratualista, de ti-
po social democrático,
ora mais negocial, ora
mais ‘conflitivo’, mesmo
nas suas variantes mais
moderadas, também está
em des-sintonia com a
ordem do capital neolibe-
ral dos nossos dias e tem
sido por ele duramente
reprimido. O que imagi-
nar, então, de um sindi-

calismo classista, combativo, an-
ticapitalista e socialista.

Esta contextualidade sindical
contemporânea deve merecer
uma aprofundada e densa dis-
cussão por parte do sindicalismo
combativo do Brasil, que nos úl-
timos anos, através de algumas
de suas principais parcelas, acre-
ditou em demasia no caminho
participacionista e na via das ne-
gociações, e que imaginou que
com FHC estas possibilidades
estariam inclusive ampliadas.
Enquanto uma parcela do sindi-
calismo da CUT quis negociação
e foi moderada em demasia,
FHC respondeu com confronta-
ção dura e militarizada. Atuou
inspirado em ninguém menos
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Enquanto uma parcela do

sindicalismo da CUT quis negociação

e foi moderada em demasia, FHC

respondeu com confrontação dura e

militarizada. Atuou inspirado em

ninguém menos que a dama de ferro...



que a dama de ferro...
FHC não conseguiu (e nem

conseguirá) quebrar o nosso me-
lhor sindicalismo. Mas o alertou
para novos embates: a CUT pre-
cisa prepar-se melhor, capacitar-
se mais, resgatar o que de me-
lhor apresentou nos anos 80,
quando lutava contra a ditadura,
para enfrentar os embates mais
difíceis e sutis da era nefasta,
manipulatória, destrutiva e servil
do neoliberalismo.

A greve dos petroleiros, dos
31 dias, entre maio e junho deste
ano, mostrou coesão, solidarie-
dade, força e combatividade. Foi
(parcialmente) derrotada neste
primeiro embate. Mas saberá ex-
trair todas as lições dessa históri-
ca greve. E abriu uma fenda na
atual estrutura de poder vigente
no país. Desnudou o verdadeiro
significado do governo FHC.
Mostrou um governo que ascen-
deu falando em social democra-
cia e vem implementando, sem o
aventureirismo de Collor, mas
com ‘competência’ e ‘racionalida-
de’ burguesas, o mesmo projeto
neoliberal do Fernando das Ala-

goas. FHC propugnava modera-
ção e vociferou autocratismo e ti-
rania; pregava equanimidade e
mostrou-se muito servil para os
proprietários do capital e bastan-
te truculento para os que são
possuidores do seu trabalho. De-
fendia o democratismo civil e
curvou-se desde logo à tutela mi-
litar, indo aqui novamente muito
além de Collor, que só ameaçou
colocar os tanques nas refinarias.

FHC foi incapaz de negociar,
sem recorrer ao poder muito
mais que simbólico dos tanques e
dos verdes, a pretexto de preser-
var o patrimônio que seu gover-
no está dilapidando. Usou de
uma herança arcaica, que diz res-
peito ao poder normativo da jus-
tiça do trabalho (em verdade, do
capital) e desconsiderou um
acordo formalmente lícito, feito
entre as partes e envolvendo a
própria Presidência da Repúbli-
ca. Parecia conciliador na apa-
rência e, em verdade, tem se
mostrado truculento na essência.
Dócil e cordato para os interes-
ses da Ordem e bravio e mesmo
selvagem para os que vivem do

trabalho. Mas foi incapaz de im-
pedir que uma pequena crise fos-
se instalada em seu projeto de
dominação e que também o sig-
nificado mais profundo de que
seu governo deixasse a ser inicial-
mente desvendado por amplos
contingentes que antes viam em
FHC alguma positividade.

O que nos faz concluir, lem-
brando novamente os gregos: Ti-
résias, o sábio ancião, ao consta-
tar as metamorfoses operadas
pelos que galgam o poder e nele
se chafurdam, disse, referindo-
se à imprudência dos governan-
tes: “...os tiranos adoram os pro-
veitos, por mais vergonhosos
que sejam”, (Antígone, Sófo-
cles). Que triste lição, para o
Planalto, da história da greve
dos petroleiros...

Ricardo Antunes é Professor Livre-
Docente em Sociologia do Traba-
lho junto ao Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da UNI-
CAMP e autor, entre outros livros,
de “Adeus ao trabalho?” e “O No-
vo Sindicalismo no Brasil”, ambos
recém-publicados.
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Quando os políticos conservadores e a ‘im-
prensa sadia’ comemoravam a quebra do
monopólio estatal do petróleo (consegui-
da às custas do fisiologismo e da anistia
de R$ 1 bilhão aos latifundiários), sepul-
tava-se o legado de Getúlio Vargas. Ape-

sar das controvérsias que cercam o seu período de go-
verno, Vargas foi um dos poucos dirigentes na história
que possuíram um projeto nacional para o Brasil,
simbolizado por duas grandes empresas: a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Petrobrás.

A história da Petrobrás confunde-se com a do
Conselho Nacional do Petróleo (CNP). Criado por
Vargas em 1938, o CNP tinha por missão coordenar
os assuntos relacionados com a distribuição, pesqui-
sa, lavra e refino do petróleo. Seu primeiro presi-
dente foi o general Júlio Horta Barbosa. Até aquele
momento, duvidava-se da existência de petróleo no
Brasil, posição compartilhada por ‘especialistas’ que
por aqui passaram no início dos anos 30. A pesquisa
era realizada por grupos nacionais sem grande apor-
te financeiro. Destacou-se, na época, o escritor pau-
lista José Bento de Monteiro Lobato, que fundou
várias empresas de petróleo, sem, contudo, obter su-
cesso. Quanto às empresas estrangeiras, verdadeiros
“trustes”, dedicavam-se apenas à importação e dis-
tribuição de derivados.

Na América Latina, um dos principais centros
mundiais produtores de petróleo nos anos 20, os
“trustes” atuavam explorando jazidas de petróleo
com poucas vantagens para as economias nacionais
do México, Venezuela e Argentina. Porém, um fato
surgiu na Argentina, quando em 1922 o general En-
rique Mosconi foi colocado à frente da Yacimientos
Petroliferos Fiscales, empresa estatal encarregada
de estruturar a indústria petrolífera. Ele organizou a
distribuição de derivados, definiu reservas de explo-

ração, aumentou a prospecção e criou uma das pri-
meiras refinarias de petróleo fora do controle dos
“trustes” internacionais.

Em terras brasileiras, após inúmeros fracassos de
se encontrar petróleo, um fato pitoresco marcou o
início da indústria petrolífera. Uma desavença de vizi-
nhos, onde um acusava o outro de jogar gasolina num
poço de água, chamou a atenção do comerciante Os-
car Cordeiro sobre a possibilidade de existência de
petróleo no Recôncavo Baiano. Tomado por louco, o
persistente comerciante conseguiu sensibilizar o pre-
sidente da República a emprestar uma das sondas do
Departamento Nacional de Produção Mineral, ligado
ao ministério da Agricultura, na procura de petróleo
na localidade de Lobato (BA). Naquele local, em 21
de janeiro de 1939, apesar dos pareceres contrários
dos ‘maiores especialistas’ estrangeiros, jorrou petró-
leo pela primeira vez no Brasil. Dezoito dias depois, o
governo instituiu uma reserva petrolífera num raio de
60 quilômetros de Lobato, reservando a exploração
ao Conselho Nacional do Petróleo.

Naquela altura dos acontecimentos, o general
Horta Barbosa apenas vislumbrava uma atuação re-
guladora do CNP e uma organização incipiente de
pesquisa e prospecção na área delimitada no Re-
côncavo Baiano. No entanto, após uma visita ao
Uruguai e à Argentina, onde conheceu o desenvol-
vimento das empresas estatais Yacimientos Petroli-
feros Fiscales (Argentina) e Ancap (Uruguai) e,
ainda, encontrar-se com Enrique Mosconi, Horta
Barbosa conscientizou-se da necessidade de o Esta-
do intervir efetivamente no setor, pesquisando, ex-
plorando, refinando e distribuindo derivados, como
forma de viabilizar as atividades menos lucrativas e
de maior risco, como a pesquisa.

Durante o período em que esteve à frente do
CNP (1938 a 1943), Horta Barbosa deu início à ex-
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Marcos Cordeiro Pires



ploração do Recôncavo, à unificação dos preços
dos derivados e à legislação que definiu a conces-
são de pesquisa e lavra de petróleo apenas a brasi-
leiros natos. A YPF, e posteriormente a Pemex,
passaram a ser os modelos para a política petrolífe-
ra no Brasil, interrompida apenas pela presença do
coronel João Carlos Barreto à frente do Conselho,
entre 1943 e 1951.

Com um posicionamento liberal nas questões do
petróleo, o novo dirigente do CNP procurou flexibi-
lizar a rígida legislação implantada pelo seu anteces-
sor, buscando incentivar a participação de grupos
privados — nacionais e estrangeiros — na lavra e re-
fino de petróleo. Esta nova postura justificava-se pe-
la necessidade de atrair, rapidamente, investimentos
para o setor, uma vez que os recursos públicos eram
escassos. Entretanto, sua política não obteve resulta-
dos significativos. A concessão de direitos para a ins-
talação de duas refinarias, com capacidade inicial de
10 mil barris/dia, somente se
concretizou em 1954. Outra
tentativa deu-se com a cria-
ção da Refinaria de Mataripe
(BA), uma empresa de capi-
tal misto. Porém, a iniciativa
privada não subscreveu ne-
nhuma ação. Já a refinaria de
Cubatão, inaugurada em
1955, financiada com créditos
de guerra junto a países eu-
ropeus, foi integralmente
constituída pela União.

Apesar desse fato, os gru-
pos nacionais associados ao
capital externo não se cansa-
vam de tentar mobilizar a
opinião pública contra a par-
ticipação estatal no setor, se-
ja através de lobbies de empresas estrangeiras, ou
influenciando políticos e a opinião pública. Quanto
ao papel da imprensa, a lembrança de Assis Cha-
teaubriand dispensa maiores comentários. Do ou-
tro lado do front, defendendo a soberania nacional
postavam-se militares nacionalistas, estudantes, in-
telectuais, políticos nacionalistas, militantes comu-
nistas e uma vasta camada da população empolga-
da com a campanha ‘O Petróleo é Nosso’. A di-
mensão do movimento forçou a UDN, de forma
oportunista, a apoiar a tese do monopólio estatal
do petróleo, votando a favor da Lei 2004 de
03/10/1953, que criou a Petrobrás.

Recém-criada a Petrobrás, o país vinha enfren-
tando dificuldades com sua balança comercial. O pe-
so dos derivados de petróleo atingiu aproximada-
mente 30% das importações de 1955, tendendo ao
crescimento nos anos seguintes. Por outro lado, tra-
balhando com a hipótese de inexistência da indústria

local de refino de petróleo, este percentual chegaria
a 37%. A presença da estatal possibilitou uma eco-
nomia da ordem de US$ 40 milhões naquele ano, fa-
to que se repetiu nos anos posteriores, quando a ba-
lança comercial apresentou déficits significativos.

Entre 1954 e 1992 a Petrobrás foi responsável pe-
la economia de US$ 182 bilhões em divisas e US$ 80
bilhões em investimentos. Somente no período de
1980 a 1992, durante a década perdida, a empresa
encomendou US$ 13 bilhões em máquinas e equipa-
mentos, dos quais 85% a empresas brasileiras. O in-
vestimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
pode ser mensurado pelo trabalho de capacitação de
técnicos junto a diversas universidades do país. A
Petrobrás é hoje pioneira em prospecção em águas
profundas, assim como em pesquisas sobre fontes al-
ternativas de energia no Brasil.

A atuação integrada da Petrobrás proporciona
um importante mecanismo de política econômica ao

Estado. Exemplos como a
estruturação do Pró-Álcool,
em que pese a concentração
de renda que gerou, foi uma
das maiores experiências de
substituição de derivados de
petróleo do mundo. Subsí-
dios ao gás de cozinha e ao
óleo diesel refletem direta-
mente sobre os índices infla-
cionários; a unificação de
preços dos derivados em
nível nacional, viabilizando
o desenvolvimento de re-
giões atrasadas, somente se
tornam possíveis com uma
política coordenada, priori-
zando o interesse nacional.
Deve ser levado em conta,

também, que a Petrobrás é uma das maiores com-
pradoras individuais de petróleo no mercado exter-
no, o que lhe dá um imenso poder de barganha, tan-
to na negociação de preços como na colocação de
produtos brasileiros no mercado internacional.

Agora, quando o monopólio é quebrado no Con-
gresso e que inúmeras mentiras e bobagens estão
sendo veiculadas na ‘imprensa sadia’, cabe perguntar
se existe a ilusão de que alguma empresa multinacio-
nal irá retribuir ao país o que a Petrobrás vem fazen-
do ao longo da história. Por outro lado, será que os
propalados bilhões em investimentos virão contri-
buir para o aumento da produção nacional, quando
se verifica um excesso de oferta de petróleo e deri-
vados no mercado internacional? Isto talvez nem
mesmo os coveiros da história ousarão responder.

Marcos Cordeiro Pires é pós-graduando em História
Econômica no Departamento de História da USP.
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DESAPARECIDOS POLÍTICOS

A FALTA DE VONTADE POLÍTICA DE FHC
Ivan Seixas

Dados do Projeto Brasil Nunca Mais, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de São Paulo, e da Comissão de Presos Políticos Mortos ou Desaparecidos, 
indicam que entre 50 e 70 mil pessoas foram presas pela repressão militar 
que se instalou no Brasil pós-64, 25 mil delas processadas formalmente, 

383 mortas e aproximadamente 200 ainda estão desaparecidas. 
Enquanto isso, o único presidente com poderes e legitimidade para resolver 

a questão dos desaparecidos políticos vacila ostensivamente.



O
governo presidido
por Fernando Hen-
rique Cardoso mos-
tra uma incrível va-
cilação na solução
do problema dos

desaparecidos políticos durante a
ditadura militar. A falta de von-
tade política em resolver a ques-
tão tem muitas explicações, mas
sempre leva a um dramático sen-
timento de frustração e decepção
com a sua figura. Quem melhor
manifestou essa decepção foi o
presidente da Anistia Internacio-
nal, Pierre Sanné, que ao fim de
sua visita ao Brasil contou que
ouviu do presidente uma confis-
são de medo quanto à reação dos
militares. Isso é inexplicável aos
ouvidos de qualquer cidadão de
qualquer país civilizado, que não
se intimida com caras feias de
fardados ou paisanos. 

O problema dos desapareci-
dos arrasta-se há décadas e atra-
vessou todos os governos milita-
res (os responsáveis) e os vários
governos capengas — de Sarney
a Itamar —, passando por Col-
lor. Este último, verdade seja di-
ta, foi o único a ter coragem de
abrir os arquivos da repressão
política dos Dops estaduais do
Rio e de São Paulo, retidos pelo
governo federal durante uma dé-
cada, nas mãos de torturadores.
Fernando Henrique Cardoso, de
quem se esperava um pouco de
coragem e rapidez na solução do
problema, manifesta uma vacila-
ção enervante para os que tive-
ram familiares presos e desapa-
recidos nos “porões da ditadu-
ra”. É uma decepção!

Não há no governo federal de
hoje um interlocutor à altura do
problema, não apenas das famí-
lias, mas de toda a sociedade. Do
presidente ao chefe de gabinete
do Ministério da Justiça, José
Gregori, passando pelo próprio
ministro, Nélson Jobim, todos fa-
lam pelo canto da boca como se
estivessem em plena clandestini-
dade, alegam medo da reação dos
militares, e nunca assumem isso

em público. Com certeza, se o fi-
zessem em público criariam um
fato político capaz de levar à dis-
cussão e à possível solução. Mas
não há transparência em seus
atos e medos. Ninguém ignora
que é um assunto espinhoso, mas
quem está travando essa batalha
pela solução sabe que os militares
não têm como levantar barreiras
a uma solução.

Em vários países do continen-
te americano, assolado durante
décadas pela praga das torturas
feitas pelos regimes militares, já
foi dada uma solução à altura,
mesmo que não tenha satisfeito
plenamente a todos os interessa-
dos. Foi criada uma Comissão de
Alto Nível, com membros da so-
ciedade civil, que catalogou to-
dos os casos e apresentou uma
proposta de indenização das fa-
mílias, passando pelo justo reco-
nhecimento da responsabilidade
do Estado pelos crimes cometi-
dos. Na Argentina as conseqüên-
cias continuam até hoje, com mi-
litares vindo a público para escla-
recer as mortes.

Um exemplo de que a vontade
política remove obstáculos foi da-
do pela ex-prefeita de São Paulo,
Luiza Erundina, que enquanto
ocupava o cargo bancou politica-
mente a abertura da vala de Pe-
rus e obrigou a realização das
pesquisas nas ossadas. Depois
que ela saiu da chefia da cidade,
o chefe do Departamento de Me-
dicina Legal da Unicamp, Fortu-
nato Palhares, não moveu uma
palha sequer, não escondendo
sua má vontade com relação a es-
se trabalho e se sente em condi-
ções de barrar a solução do caso.

As famílias sabem que Palha-
res e equipe já identificaram as
ossadas de Dimas Antônio Case-
miro, Flávio Carvalho Molina e
Francisco José de Oliveira, mas
não há uma autoridade que o faça
anunciar as identificações. Falta
poder para isso? Claro que falta
vontade política. Erundina já teria
ido pessoalmente até Campinas e
constrangido o arrogante Palhares

a cumprir sua obrigação.
O trabalho da Comissão de

Familiares de Desaparecidos te-
ve um importante impulso quan-
do a Prefeita de São Paulo, Lui-
za Erundina, garantiu a abertura
da vala clandestina de Perus e a
participação de familiares de de-
saparecidos na Comissão de
Acompanhamento das Investiga-
ções da Prefeitura no caso das
ossadas humanas encontradas
em valas clandestinas em cemité-
rios da capital. 

Durante os mais de dois anos
de trabalho, a partir da abertura
da vala clandestina, a procura
pelo paradeiro dos desapareci-
dos no Brasil caminhou a passos
largos e avançou muito mais do
que havia conseguido nos anos
anteriores. A Comissão pôde
ouvir funcionários dos cemité-
rios, dos IMLs, das polícias esta-
dual e federal, acompanhou as
seções da CPI da Câmara Muni-
cipal de São Paulo (criada para
investigar o caso das ossadas en-
contradas em cemitérios da ca-
pital) e da Comissão de Acom-
panhamento da Assembléia Le-
gislativa do Estado (para o caso
da passagem de presos políticos
desaparecidos pelo Manicômio
Judiciário do Estado).

Os membros da Comissão de
Familiares de Desaparecidos sa-
biam da existência da Vala de Pe-
rus desde a década de 70, mas
por falta de governantes com co-
ragem política em cargos impor-
tantes, preferiram esperar o mo-
mento certo para sua abertura.
Esse momento foi provocado pe-
lo jornalista Caco Barcellos, da
Rede Globo de Televisão, que
durante o ano de 1990 fazia pes-
quisa nos arquivos do IML para
seu livro “Rota 66 - A polícia que
mata”. Lá encontrou indicações
de que presos políticos eram en-
terrados no Cemitério de Perus,
com nomes falsos e com a identi-
ficação adulterada. Além disso
descobriu, pelos registros incom-
pletos dos livros do cemitério,
que houve exumação, sem ser
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apontado o destino dado aos cor-
pos das pessoas. Descobriu assim
a vala clandestina do Cemitério
de Perus.

A apresentação do caso ao pú-
blico causou um impacto enorme
na sociedade e provocou desdo-
bramentos que favoreceram as in-
vestigações. A pesquisa, realizada
pelos técnicos da Unicamp e fun-
cionários do Setor de Informática
da Prefeitura, possibilitou deter-
minar que os presos políticos en-
terrados lá eram: Flávio de Car-
valho Molina (enterrado como
Álvaro Lopes Peralta), Frederico
Eduardo Mayr (enterrado como
Eugênio Magalhães Sardinha),
Francisco José de Oliveira (enter-
rado como Dário Marcondes),
Dimas Antônio Casemiro, Dênis
Casemiro e Grenaldo de Jesus
Silva, os três últimos com os no-
mes verdadeiros.

A Câmara Municipal, por
proposta do vereador Júlio Cezar
Caligiuri (PSB), criou uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar a existência
dessa vala clandestina. Como re-
lator foi designado o vereador
Aldo Rebello (PCdoB), que elei-
to deputado federal, passou a ta-
refa à vereadora Tereza Lajolo
(PT). Os demais membros dessa
CPI, que efetivamente participa-
ram das sessões de depoimentos
e diligências, foram os vereado-
res Italo Cardoso (PT) e Vital
Nolasco (PCdoB). Vereadores de
direita, também membros da co-
missão, não se dispuseram se-
quer a participar dos trabalhos.

O impacto, que a abertura da
vala clandestina de Perus causou
no país, levou os governadores de
vários estados a abrir à sociedade
os arquivos dos Dops, responsá-
veis pela repressão política. Per-
mitiram também que a Comissão
de Familiares de Desaparecidos
tivesse direito à pesquisa. 

Os arquivos dos Dops de São
Paulo e Rio de Janeiro só foram
abertos no começo do ano de
1992, após intensa pressão sobre
o Governo Federal, que manti-

nha a guarda do acervo desde
1983. Nessa época os últimos go-
vernadores do período ditatorial
do Rio de Janeiro (Chagas Frei-
tas) e de São Paulo (José Maria
Marin, vice e sucessor de Paulo
Maluf), passaram para a esfera
federal o acervo de quase um sé-
culo de repressão política. Por se-
rem os maiores e mais completos,
esses arquivos continham infor-

mações que poderiam elucidar o
paradeiro dos desaparecidos, co-
mo de fato ocorreu quando de
sua abertura.

Na pesquisa feita nos arquivos
do IML de São Paulo, que sofreu
uma clara dilapidação intencio-
nal em seu acervo, foi possível a
identificação de três desapareci-
dos: José Maria Ferreira de
Araújo, assassinado sob torturas
no Doi-Codi/SP em 23/09/70, en-
terrado com o nome falso de Ed-
son Cabral Sardinha; Dênis Ca-
semiro, morto sob torturas no
Deops/SP em 18 de maio de
1971, enterrado no cemitério de
Perus e seus restos colocados na
vala clandestina e Antônio dos
Três Reis Oliveira, morto fuzila-
do em 18 de maio de 1970.

O arquivo do Deops/SP estava
sob a guarda do delegado Apare-
cido Laertes Calandra, um tortu-
rador conhecido como “Capitão
Ubirajara”, destacado para essa
tarefa por Romeu Tuma, diretor
da Polícia Federal. Mesmo viola-
do, o acervo ainda manteve do-
cumentos importantes para o es-
clarecimento das mortes de pre-
sos políticos. Lá há a confirma-
ção da morte de vários presos po-
líticos e indicação de que outros
podem ter tido o mesmo fim. 

Num relatório do SNI (Servi-
ço Nacional de Informações) de
1978, dirigido ao então Diretor
do Setor de Inteligência do De-
ops/SP, delegado Romeu Tuma,
que dava o destino de alguns mi-
litantes de oposição ao governo
militar, constava laconicamente a
informação sobre o desaparecido
Ruy Berbert: “enforcado na dele-
gacia de Natividade-Goiás”. Com
esse relatório foi possível saber
que, além dele, Márcio Beck Ma-
chado e Maria Augusta Thomás
foram mortos também em Goiás
e que Jane Vaninni, Wânio José
de Matos e Túlio Quintiliano fo-
ram mortos pela ditadura chilena
do General Augusto Pinochet.

É lamentável, para não dizer
estarrecedor, constatar que Fer-
nando Henrique Cardoso, afasta-
do da Universidade de São Paulo
e do Brasil pela ditadura militar,
ainda esteja tangenciando para
resolver este grave problema.
Uma coisa é, num simples ato de
retórica, dizer “esqueçam o que
escrevi no passado”. A outra, é
agir como se não existisse um
passado. Ele existe e FHC está
inserido nele. É preciso olhar o
país com altivez e resolver os
problemas — todos, e não ape-
nas os dos desaparecidos e mor-
tos políticos — com a seriedade
que eles merecem.

Ivan Seixas é jornalista, ex-preso
político e membro da Comissão de
Familiares de Presos Políticos
Mortos e Desaparecidos durante a
Ditadura Militar.
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No Brasil
O primeiro preso a ser considerado desaparecido no Brasil,

depois do golpe militar de 1964, foi Pedro Inácio de Araújo, lí-
der camponês da Paraíba, que após ser preso no Grupamento
de Engenharia do Exército, desapareceu no dia 10 de setembro
de 1964. À sua esposa, disseram apenas que ele havia sido posto
em liberdade. No mesmo ano desapareceu João Alfredo, outro
líder camponês.

O operário químico Virgílio Gomes da Silva foi o primeiro
militante da oposição organizada ao regime militar a desapare-
cer em São Paulo. Preso em 29 de setembro de 1969, vários pre-
sos, inclusive seu irmão Francisco, o viram sendo torturado e
morto pelos policiais e militares membros da Oban (Operação
Bandeirante - organização paramilitar financiada por empre-
sários e políticos de direita e precursora do DOI-Codi). Com
golpes de porretes, pontapés e murros, teve a cabeça estraçalha-
da pelos agentes da repressão. Os policiais e militares retiraram
seu corpo de dentro da Oban e nunca se soube para onde foi le-
vado. Sua prisão nunca foi admitida, nem sua morte reconheci-
da de qualquer forma. Ele simplesmente desapareceu.

Em 1970 desaparecem em São Paulo, Antônio dos Três
Reis Oliveira, estudante paranaense, José Maria Ferreira de
Araújo, visto sendo torturado no DOI-Codi de São Paulo. No
Rio de Janeiro, desaparecem Celso Gilberto de Oliveira, corre-
tor de imóveis, o engenheiro Jorge Leal Gonçalves Pereira. Em
Goiás desapareceu o estudante de 15 anos de idade Marco An-
tônio Dias Batista.

Em 1971 desaparecem, em São Paulo, Aluísio Palhano Fer-
reira Pedreira, dirigente nacional dos bancários, o operário Dê-
nis Casemiro, o professor Luis Almeida Araújo e Aylton Adal-
berto Mortati, oficial da reserva do Exército. No Rio de Janeiro
foram presos e desapareceram o estudante Stuart Edgar Angel
Jones, o sociólogo Carlos Alberto Soares de Freitas, o salva-vi-
das da marinha Walter Ribeiro Novaes, o advogado Antônio
Joaquim Machado, a teatróloga paulista Eleni Telles Pereira
Guariba, o servente de pedreiro Félix Escobar, o estudante Ivan
Motta Dias, o estudante Joel Vasconcelos Santos, o líder campo-
nês Mariano Joaquim Machado, o jornalista Mário Alves de
Souza Vieira, o advogado Paulo de Tarso Celestino da Silva e o
ex-deputado Rubens Beirodt Paiva. No interior de Goiás desa-
pareceu o estudante Ruy Carlos Vieira Berbert.

Em 1972, no Rio de Janeiro desaparecem os estudantes
Paulo César Botelho Massa e Izís Dias de Oliveira, o engenhei-
ro Paulo Costa Ribeiro Costa e Sérgio Landulfo Furtado. Em
Pernambuco, o geólogo Ezequias Bezerra da Rocha e em São
Paulo desapareceu o estudante Luis Eurico Tejera Lisboa.

Em 1973 desaparecem, em Goiás, Márcio Beck Machado
e Maria Augusta Thomas, estudantes, e Durvalino de Souza,
trabalhador rural. Em São Paulo desaparecem o ex-deputado
Paulo Stuart Wright, Edgar de Aquino Duarte, marinheiro,
que passou dois anos em vários cárceres. No Rio de Janeiro
desapareceram os estudantes Ramires Maranhão do Vale, Vi-
torino Alves Moitinho, Honestino Monteiro Guimarães, pre-
sidente da União Nacional de Estudantes, Humberto Albu-
querque Câmara Neto, o bancário Caiuby Alves de Castro.
Em Brasília desapareceu o líder camponês José Porfírio de
Souza, no dia em que foi posto em liberdade, após cumprir
dois anos de prisão.

No ano de 1974 desaparecem em São Paulo, a professora
da USP Ana Rosa Kucinski Silva e seu marido Wilson Silva, a
advogada Ieda Santos Delgado, o jornalista Walter de Sousa Ri-
beiro, Issami Nakamura Okano, funcionário da Universidade
de São Paulo, o operário metalúrgico João Massena Melo, o ex-
deputado Luis Inacio Maranhão Filho, David Capistrano da
Costa, jornalista e ex-deputado federal e José Roman, corretor

de imóveis. No Rio de Janeiro foram presos e nunca mais vistos
os estudantes Thomas Antônio Meirelles Neto, Eduardo Collier
Filho e Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira. No interior de
Pernambuco desaparece o estudante Rui Frazão Soares.

Em 1975 desaparecem em São Paulo, Elson Costa, o jorna-
lista Hiran de Lima Pereira. No Rio de Janeiro desapareceram
o eletricitário Armando Teixeira Frutuoso, o sapateiro Itair Jo-
sé Velloso, o jornalista Jaime Amorin de Miranda, o estudante
José Montenegro de Lima, o jornalista Orlando Rosa Bonfim
Júnior. No interior de Pernambuco desaparece o líder estudan-
til João Leonardo da Silva Rocha. Em Belo Horizonte desapa-
receu o líder camponês Nestor Veras.

Em julho de 1978 desapareceu no Rio de Janeiro o cidadão
argentino Norberto Armando Haberger.

Em julho de 1980 desaparece o padre argentino Jorge Oscar
Adur, quando acompanhava a visita do Papa João Paulo II.

No exterior
Na Argentina desaparecem em 1973, João Batista Rita,

Joaquim Pires Cerveira e Edmur Péricles de Camargo. Em
1974, os operários Daniel José de Carvalho e Joel José de Car-
valho, o sapateiro José Lavecchia e o ex-militar Onofre Pinto
quando voltavam ao país. Em 1976 desapareceram Jorge Alber-
to Basso, Maria Regina Marcondes Pinto, Walter Kenneth Nel-
son Fleury e Sidney Fix Marques dos Santos. No ano de 1980
desapareceu Luiz Renato do Lago Faria. 

No Chile dasapareceram os estudantes Luis Carlos Almei-
da, Nelson de Souza Kohl e Jane Vaninni, os ex-militares Túlio
Quintiliano e Vânio José de Mattos, todos em 1973, ano do gol-
pe de estado que derrubou o presidente Salvador Allende.

No Araguaia
Um grupo de 70 militantes do PC do B, que tentava im-

plantar um movimento de guerrilhas contra o regime militar,
foi dizimado entre os anos de 1972 até 1974 na região do Ara-
guaia. Toda a operação de guerra montada pelas Forças Ar-
madas nunca teve registro oficial. Até hoje seus familiares exi-
gem o reconhecimento das operações de repressão e a localiza-
ção de seus restos. 

Os desaparecidos na região são: Adriano Fonseca Fernan-
des Filho, André Grabóis, Antônio Alfredo Campos, Antônio
“Alfaiate”, Antônio Carlos Monteiro Teixeira, Antônio Gui-
lherme Ribeiro Ribas, Antônio de Pádua Costa, Antônio Teo-
doro de Castro, Arildo Valadão, Áurea Elisa Pereira Valadão,
Bergson Gurjão Farias, Cilon da Cunha Brun, Ciro Flávio
Oliveira Salazar, Custódio Saraiva Neto, Daniel Ribeiro Calla-
do, Dermeval da Silva Pereira, Dinaelza Soares Santana Co-
queiro, Dinalva Oliveira Teixeira, Divino Ferreira de Sousa,
Elmo Correa, Gilberto Olímpio Maria, Guilherme Gomes
Lund, Helenira Rezende de Souza Nazaré, Hélio Luis Navarro
de Magalhães, Jaime Petit da Silva, Jana Moroni Barroso,
João Carlos Haas Sobrinho, João Gualberto, “Joaquinzão”,
José Francisco Chaves, José Humberto Bronca, José Lima Pi-
auhy Dourado, José Toledo de Oliveira, José Maurílio Patrício,
Kleber Lemos da Silva, Líbero Giancarlo Castiglia, Lourival
Paulino, Lúcia Maria de Souza, Lúcio Petit da Silva, Luiz Re-
nê Silveira e Silva, Luíza Augusta Garlippe, Manuel José Nur-
chis, Maria Célia Correa, Maria Lúcia Petit da Silva, Maurí-
cio Grabóis, Miguel Pereira dos Santos, Nelson de Lima Pi-
auhy Dourado, Osvaldo Orlando da Costa, Paulo Pereira
Marques, Paulo Mendes Rodrigues, Pedro Alexandrino de Oli-
veira, Rodolfo de Carvalho Troiano, Rosalindo Souza, Suely
Yomiko Kanayama, Telma Regina Cordeiro Corrêa, Tobias
Pereira Júnior, Uirassu de Assis Batista, Vandick Reidner Pe-
reira Coqueiro e Walquíria Afonso Costa.

SSAAIIBBAA  QQUUEEMM  SSÃÃOO  OOSS  DDEESSAAPPAARREECCIIDDOOSS
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T
em sido muito freqüente no Brasil, ulti-
mamente, fazer-se referência à fundação
como a solução ótima para problemas
relacionados com a deficiência de recur-
sos, a falta de flexibilidade da adminis-
tração, a necessidade de independência

política, além de outros.

Em grande parte essa visão, quase miraculosa,
deve-se a informações equivocadas, incompletas ou
imprecisas, sendo conveniente e mesmo necessário
esclarecer, ainda que ficando nas linhas gerais, o que
é uma fundação. Assim poderão ser avaliadas, com
mais precisão, suas possibilidades; suas limitações e
os fatores que deverão ser considerados para se jul-
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Dalmo de Abreu Dallari



gar sua adequação a circunstâncias concretas.
Fundação é a vinculação de um patrimônio a de-

terminado fim, dando-lhe personalidade jurídica.
Numa fórmula sintética, pode-se dizer que fundação
é um patrimônio personalizado, o que significa que
o patrimônio adquire a condição de pessoa, passan-
do a ser sujeito de direitos, ao mesmo tempo em que
pode assumir obrigações jurídicas. Em termos mais
concretos, a fundação pode assinar contratos, pode
ser proprietária e receber doações, pode mover
ações judiciais, podendo, em síntese, agir como se
fosse uma empresa legalmente constituída. Além
disso, fica sujeita ao cumprimento de obrigações, co-
mo o pagamento de impostos e o respeito aos com-
promissos que tiver assumido com terceiros; ficando,
ainda, sujeita a algumas regras legais que só se apli-
cam às fundações, como o controle permanente pelo
Ministério Público.

É preciso sempre que haja um instituidor da fun-
dação, que é quem fornece o patrimônio inicial.
Mas, além disso, esse patrimônio personalizado é
vinculado a um fim determinado, estabelecido pelo
instituidor e fixado expressamente no documento
básico da instituição da fundação.

É importante assinalar que, após instituída a
fundação, o instituidor não tem comando sobre ela.
Essa é uma conseqüência da aquisição de personali-
dade, que dá à fundação a condição de pessoa, com
direitos e obrigações próprios. No momento da ins-
tituição, deve ficar estabelecido como serão escolhi-
dos os dirigentes da fundação, pois, como toda pes-
soa jurídica, ela é dirigida por pessoas físicas que,
no entanto, não agem em nome próprio, mas em
nome da entidade.

A par disso, devem ser previstos órgãos de con-
trole e fiscalização, que verifiquem o uso correto dos
recursos e, mais do que isso, se o patrimônio está
sendo efetivamente utilizado para os fins da funda-
ção. No sistema jurídico brasileiro as fundações são
também fiscalizadas pelo Ministério Público, que po-
de, inclusive, pedir ao Judiciário a destituição dos di-
rigentes, se concluir que eles desvirtuaram as finali-
dades ou não geriram adequadamente o patrimônio.

Outro ponto importante é a necessidade de que
o patrimônio inicial produza renda, para possibilitar
o funcionamento da fundação, cumprindo seus obje-
tivos. A fundação poderá obter mais renda através
do desenvolvimento de atividades compatíveis com
suas finalidades ou recebendo doações ou legados.
Entretanto, não é permitido a uma fundação desfa-
zer-se do patrimônio inicial ou de parte dele para
cobrir suas despesas, razão pela qual é indispensável
que seu patrimônio básico seja rentável. Pode mes-
mo ocorrer que, algum tempo depois da instituição,
o patrimônio e as atividades da fundação já não pro-
duzam a renda necessária. Nesse caso, ou o institui-
dor ou alguém por ele faz um reforço do patrimônio

ou, então, a fundação se dissolve, dando-se ao patri-
mônio remanescente a destinação prevista no docu-
mento de instituição.

Além desses pontos, é importante assinalar a
existência de fundações instituídas pelo Poder Públi-
co. Embora seja muito antiga no Brasil, a prática de
instituição de fundações, quase sempre com objeti-
vos de benemerência, há cerca de cinqüenta anos co-
meçaram a surgir fundações instituídas pelo Poder
Público, o que se tornou muito freqüente nos últi-
mos tempos. Houve certa resistência do direito bra-
sileiro a essa inovação, a tal ponto que durante al-
gum tempo sustentou-se que, mesmo instituída pelo
Poder Público, a fundação teria personalidade jurí-
dica de direito privado.

Hoje é aceita a existência de fundações de direi-
to público, como órgãos da administração descentra-
lizada, mas a situação jurídica de tais fundações ain-
da não é totalmente clara. Assim, por exemplo, uma
fundação pode ser instituída com base numa dota-
ção destinada pelo Poder Público, o que quer dizer
que o fundo inicial é dinheiro público. E, no entan-
to, o poder instituidor não deve ter controle sobre os
dirigentes da fundação e a destinação de seus recur-
sos, ficando tudo isso sujeito às regras estabelecidas
no ato inicial de instituição, que no caso das funda-
ções públicas deverá ser, obrigatoriamente, uma lei.

Relativamente às fundações de direito público,
tem sido comum a destinação de patrimônio insufi-
ciente ou inadequado, incapaz de produzir a renda
exigida pelas finalidades declaradas na instituição.
Para compensar essa deficiência é costume assegu-
rar-se a participação da fundação na distribuição da
renda tributária, como a garantia de uma porcenta-
gem no produto da arrecadação de um imposto de-
terminado. Embora, em alguns casos, isso tenha ga-
rantido o bom funcionamento da fundação, essas, na
realidade, são falsas fundações, que, por não terem
um patrimônio rentável, ficam na dependência per-
manente do Poder Público para obtenção dos recur-
sos indispensáveis ao seu funcionamento e, até mes-
mo, à sua sobrevivência.

Por esse motivo, tais fundações apresentam mui-
ta semelhança com as autarquias, que são órgãos da
administração descentralizada gozando de certa au-
tonomia e, por definição, dependentes de dotações
orçamentárias da administração central, que devem
ser renovadas na lei orçamentária de cada exercício.
A diferença, que às vezes é apenas aparente, reside
no fato de que as fundações são mais independentes
do que as autarquias e, menos sujeitas a interferên-
cias políticas. 

Aí estão os traços fundamentais das fundações,
com base nos quais já será possível analisar algumas
das distorções mais freqüentes e advertir para expec-
tativas exageradas, responsáveis por dificuldades e
fracassos de fundações criadas pelo Poder Público. 
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Fontes milagrosas de recursos

Por vários motivos criou-se no Brasil a imagem
da fundação como fonte milagrosa de recursos eco-
nômicos. Assim, quando um setor da administração
pública funciona mal por falta de recursos, ou quan-
do os governos querem cortar despesas, é comum
acenar com a instituição de uma fundação, como se
isso já garantisse a existência de fartos recursos, dis-
pensando a ajuda dos cofres públicos. Não se pensa
na absoluta necessidade de que haja um patrimônio
rentável, capaz de produzir a renda suficiente para
que a fundação cumpra seus objetivos. O esqueci-
mento ou a ignorância desse aspecto explica iniciati-
vas infelizes, que não levam a resultado concreto por
faltar um elemento essencial: a existência real de
uma fonte de recursos, explicando também o fracas-
so de fundações instituídas formalmente e que ja-
mais saíram do papel.

Um exemplo claro de iniciativa infeliz é a pre-
tensão de transformar as universidades federais em
fundações, utilizando os edifícios em que funcionam
essas entidades como o patrimônio básico da funda-
ção. Por maior que seja o valor econômico de tais
edifícios eles não produzem renda, a menos que seja
instituído paralelamente o ensino pago. Mas neste
caso seria necessária uma emenda constitucional,
além do que não haveria recursos suficientes para a
modernização dos equipamentos e a realização de
pesquisas; sem falar na elitização que resultaria dis-
so, reservando-se o acesso ao ensino superior às ca-
madas mais ricas da população. E se for imaginada a
colaboração da iniciativa privada para complemen-
tar os recursos financei-
ros, não se poderá esque-
cer que não existe no
Brasil a tradição de doa-
ções de empresas ou de
famílias ricas às universi-
dades, como existe nos
Estados Unidos. E em
termos de contratos as
empresas darão apoio
apenas às atividades que
lhes proporcionarem al-
gum proveito econômico
imediato, só conseguindo
funcionar aqueles setores
da Universidade que pos-
sam relacionar-se ime-
diatamente com o merca-
do e, ainda assim, res-
tringindo-se aos temas
que possam produzir lu-
cros para as empresas. 

Portanto, é ilusória a
imagem da fundação co-

mo fonte milagrosa de recursos. Como regra, a fun-
dação deverá ser instituída com base num patrimô-
nio rentável, capaz de produzir o suficiente para
atingir os objetivos pretendidos. 

Flexibilidade administrativa

Outra razão pela preferência pela forma funda-
cional foi a possibilidade de uma administração
mais flexível, sem as limitações impostas à organiza-
ção do serviço público em geral. Entre outras vanta-
gens haveria a possibilidade de um regime jurídico
próprio para os servidores da fundação, fugindo à
exigência de concurso público para ingresso, estabe-
lecendo faixas de remuneração superiores às do ser-
viço público em geral e, além disso, escapando à
proibição de acumulação de cargos, funções e em-
pregos públicos.

Essas vantagens foram praticamente eliminadas
pela Constituição de 1988. Com efeito, ao fixar as
regras para a Administração Pública, no artigo 37,
a Constituição estabeleceu um conjunto de princí-
pios básicos e de preceitos de organização e funcio-
namento, dizendo expressamente que todos eles se
aplicam, igualmente, à “administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional, de qualquer dos pode-
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios”.

Entre tais preceitos encontra-se no inciso II a
exigência de aprovação em concurso público para
investidura em cargo ou emprego. Além disso, ficou
estabelecido também, no mesmo artigo, inciso
XVII, que “a proibição de acumular estende-se a

empregos e funções e
abrange autarquias, em-
presas públicas, socieda-
des de economia mista e
fundações mantidas pelo
poder público”.

Quanto ao regime ju-
rídico houve também
uma limitação constitu-
cional, que eliminou a
possibilidade de regime
próprio diferenciado pa-
ra os servidores das fun-
dações. Isso consta do
artigo 39 da Constitui-
ção, segundo o qual “a
União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Muni-
cípios instituirão, no âm-
bito de sua competência,
regime jurídico único e
planos de carreira para
os servidores da adminis-
tração pública direta, das
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autarquias e das fundações públicas”. Como fica evi-
dente, a maior flexibilidade administrativa, que tor-
nava mais atraente a forma de fundação para a exe-
cução de certos serviços públicos, praticamente de-
sapareceu com a Constituição de 1988.

Liberdade de contrato e de gestão

Outro motivo para a preferência pelas fundações
foi a liberdade para contratar, pois não haveria a
exigência de licitações. A par disso, não haveria rigo-
roso controle administrativo, pois a fundação não
poderia sofrer a interferência do poder público insti-
tuidor nem ficaria sujeita aos mecanismos de contro-
le utilizados para a Administração Pública, inclusive
o Tribunal de Contas. Acrescente-se, ainda, que o
controle pelo Ministério Público, normal em relação
às fundações de direito privado, era duvidoso quan-
to ao setor público e não se exercia de maneira per-
manente e sistemática.

Também quanto a esses dois pontos a Constitui-
ção de 1988 contém disposições expressas, que não
permitem mais a antiga
liberdade. Com efeito, o
já referido artigo 37 dis-
põe, no inciso XXI, que
“as obras, serviços, com-
pras e alienações serão
contratados mediante
processo de licitação pú-
blica. Essa exigência é
muito clara e não deixa
qualquer dúvida, sendo
certo, portanto, que tam-
bém as fundações instituí-
das ou mantidas pelo po-
der público estão sujeitas
ao processo licitatório
obrigatório para todo o setor público.

Quanto ao controle das fundações públicas, exis-
tem, igualmente, normas constitucionais muito pre-
cisas. O artigo 70 da Constituição estabeleceu que “a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ope-
racional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade e economicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida pelo Con-
gresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder”. Pelo ar-
tigo 71 foi dada competência ao Tribunal de Contas
para auxiliar no controle externo e pelo artigo 75 fo-
ram estendidos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios os mesmos critérios, donde se con-
clui que as fundações públicas estão sempre sujeitas
a controle pelo Tribunal de Contas respectivo. Isso,
sem prejuízo de uma espécie de tutela exercida per-
manentemente pela administração direta interessa-

da no bom desempenho da fundação, inclusive por-
que lhe destina recursos.

Por tudo quanto foi exposto pode-se concluir
que a fundação pode ser mais uma forma utilizada
pelo Poder Público para persecução de seus objeti-
vos, mas de modo algum se justifica a mitologia cria-
da em torno das fundações. Elas não realizam o mi-
lagre de dispensar o recebimento de recursos finan-
ceiros para cumprimento de suas finalidades e, como
é tradicional no Brasil, certamente fracassarão se
dependerem de recursos privados para a realização
de objetivos públicos.

A utilização da forma fundacional no âmbito
público foi inspirada no desejo de se ter maior flexi-
bilidade na organização e nos procedimentos admi-
nistrativos, bem como na busca de mais liberdade
para gerir o patrimônio e celebrar contratos. A par
disso, o exemplo das fundações privadas, indepen-
dentes e auto-suficientes, quando dispõem de patri-
mônio rentável, criou a ilusão de que bastaria ado-
tar a forma de fundação para que desaparecessem
os problemas da insuficiência de recursos ou da per-

manente dependência de
dotações orçamentárias.
Entretanto, a prática lo-
go demonstrou a necessi-
dade de constante aten-
ção da administração di-
reta, que é responsável,
em última análise, pelos
objetivos visados pela
fundação. E isso acabou
gerando o enquadramen-
to das fundações públi-
cas nas normas aplicáveis
a toda a administração.

Da mesma forma, a
experiência já demons-

trou que a simples adoção da forma fundacional
não realiza o milagre da dispensa de recursos finan-
ceiros ou da atração de abundantes recursos priva-
dos. E quando se cria e se mantém uma entidade
que, para sobreviver e realizar suas finalidades, de-
pende permanentemente de verbas orçamentárias
ou de recursos provenientes da administração dire-
ta, já não se tem uma fundação. Isso não quer dizer
que tal entidade não poderá funcionar bem, mas é
indispensável pensar previamente, e com seriedade,
na garantia permanente de recursos suficientes, sem
deixá-la dependente de fontes duvidosas ou sabida-
mente precárias. 

Dalmo de Abreu Dallari é advogado e professor titular
da Faculdade de Direito da Universidade de São Pau-
lo. Foi secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura
de São Paulo (administração Luiza Erundina) e presi-
dente da Comissão Justiça e Paz (SP).
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O ENDIVIDAMENTO DE SÃO PAULO

Secretário de Governo do
Estado de São Paulo, Antônio
Angarita, tem experiência em
administrar massa pública
deficitária. Primeiro como

presidente da Vasp, na gestão
Franco Montoro, e agora

como secretário de Estado.
Nesta entrevista, concedida
aos professores Bernardo

Kucinski, da ECA, e Otaviano
Helene, da Física, ele fala das
dificuldades que os tucanos

estão enfrentando à frente do
maior e mais rico estado da
Federação. Angarita diz que

uma das soluções para a
recuperação financeira do

Estado passa, necessariamente,
pela implantação de um

sistema de parceria com a
iniciativa privada.
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Bernardo - Olhando de fora,
a impressão que se tem é que vo-
cês tomaram um grande susto ao
assumir o governo. Parece que
não imaginavam que o rombo fi-
nanceiro era tão grande. Isso é
verdade?

Angarita - Foi um grande sus-
to, realmente. Vocês devem se
lembrar que os últimos dois me-
ses de campanha do Covas fo-
ram organizados em cima de um
diagnóstico da administração
passada e que levava em conta
informações que chegavam ao
comitê de campanha. Portanto,
os últimos meses de campanha
foram feitos em cima desse dia-
gnóstico, a partir do qual eram
propostas algumas ações de go-
verno. Quando se inaugurou o
regime de transição, após 15 de
novembro, com o Covas já elei-
to, passamos a estabelecer rela-
ções formais com o governo
Fleury, pedindo os relatórios de
toda a administração. Foi a par-
tir do recebimento desses dados
que se começou a pensar, ou me-
lhor, a repensar as ações de go-
verno. Quando se chegou no pa-
lácio dos Bandeirantes, e aí eu já
tinha sido indicado secretário de
Governo, passamos a viver o
grande mapa da realidade. Aí
apareceram as surpresas... uma
atrás da outra.

Bernardo - Quais surpresas?
Angarita - Uma delas é que o

Covas achou no caixa do Estado
R$ 36 milhões e, cinco dias de-
pois, vencia a folha de pagamen-
to do funcionalismo, que custava
R$ 600 milhões. Uma surpresa
negativa de R$ 564 milhões. Lo-
go em seguida ficamos sabendo
que a Cesp tinha para vencer um
empréstimo de debêntures, que
é uma dívida líquida e certa, um
título executório, e que éramos
obrigados a saldar. No segundo
dia após a posse, apareceu o se-
cretário de Segurança, o José
Afonso, e disse: “estamos sem
combustível para as viaturas po-
liciais porque não pagamos os

fornecedores”. Daí, a primeira
medida, muito penosa tanto do
ponto de vista político como de
marketing, foi partilhar (dividir
em duas vezes) o pagamento da
folha de funcionários. Isso não
se fazia no estado de São Paulo
há 25 anos e fomos obrigados a
adotar esta medida.

Bernardo - Como se explica
que o estado de São Paulo che-
gue a uma situação tão dramáti-
ca e não se sabia de nada? Segu-
ramente não foi uma ação de fim
de governo, isso é uma coisa es-
trutural. Como a Assembléia Le-
gislativa, o próprio Covas, que
era senador, e a própria mídia
não tinham conhecimento dessa
falência?

Angarita - Acho que essa sua
pergunta é grave, porque só o fa-
to de você fazê-la implica em ad-
mitir que um conjunto de insti-
tuições não funcionaram.

Bernardo - Exatamente.
Angarita - Um conjunto enor-

me não funcionou.

Bernardo - E toda a informa-
ção que vocês tinham não valeu
para nada.

Angarita - Você fica, em al-
guns casos, paralisado. Seja por-
que se tratava de um ano eleito-
ral muito intenso, ou qualquer
outro motivo, tudo acabou sendo
escondido. Na pergunta você
mostra que nós fomos surpreen-
didos e, na verdade, não podería-
mos ser surpreendidos.

Bernardo - O Covas era sena-
dor, os empréstimos passaram
pelo Senado. Como é que se ex-
plica essa surpresa?

Angarita - No Senado, Ber-
nardo, passa a autorização para
os avais.

Otaviano - O que significa de-
bater o limite de crédito e o limi-
te de dívida.

Angarita - Por exemplo, o go-
vernador Fleury e antes dele o

Quércia negociaram com o Ban-
co Central, passando pelo Con-
selho Monetário Nacional as fa-
mosas antecipações de receitas
ordinárias. Isso foi feito à luz do
dia, até porque tem que passar
por instituições desse tipo. E as
operações foram consagradas.

Otaviano - E isso aprovado
pela Assembléia Legislativa.

Angarita - Essas instituições
todas, se você quer ouvir de mim
que elas falharam, falharam mes-
mo. E isto não é julgamento, é
constatação.

Bernardo - O Tribunal de
Contas, a Assembléia Legislativa
e o Senado?

Angarita - O Tribunal de Con-
tas tem um ritmo diferente. Mes-
mo se levarmos em consideração
alguns conselheiros militantes,
que acompanham todos os con-
tratos etc, o tribunal julga contas
de governos passados. Não é on
line. É sempre posterior aos fatos
que vão ser julgados do ponto de
vista formal. Mas a Assembléia
Legislativa, que é a casa da vigi-
lância política diária, estava
acompanhando os fatos. Mas nós
sabemos o que aconteceu na As-
sembléia, onde a maioria foi pe-
sadamente construída pelo go-
verno passado. Tudo que era en-
caminhado, era aprovado.

Otaviano - O Ministério da
Fazenda não dispunha de infor-
mações mais detalhadas sobre
as contas públicas paulistas? O
então ministro Fernando Henri-
que Cardoso não tinha essas in-
formações?

Angarita - Aí, Otaviano, você
tem uma linha que não é fácil
apagar, que é a autonomia do
Estado.

Otaviano - Eu digo apenas
quanto às informações.

Angarita - Talvez. Por mais di-
ligente que fosse o ministro, o
governador simplesmente pode-
ria responder: “não tenho nada a
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responder a você, o estado de
São Paulo tem autonomia asse-
gurada na Constituição”. Não sei
se isso foi feito. Estou apenas
conjecturando.

Bernardo - Quanto tempo
ainda vai levar para vocês vence-
rem essa etapa do susto, da reor-
ganização financeira, e se senti-
rem mais livres para executar o
programa de governo que vocês
se propuseram a cumprir?

Angarita - O governo Covas
se armou de um programa de go-
verno e todos devem se lembrar
daquele livrinho, como diziam,
que assegurava ao eleitor o que o
futuro governador queria fazer.
Agora, quando o Covas assume o
governo, a questão muda de figu-
ra. O problema é como ele vai fa-
zer para implantar o que ele que-
ria (pretendia) fazer. São duas
pedagogias. A primeira passa por
um exercício intelectual de pes-
quisa, de investigação etc. E a
boa regra dessa primeira pedago-
gia é a realidade: ninguém vai
querer resolver os problemas do
mundo. Agora,
a segunda peda-
gogia, que é o
como fazer, im-
porta na instru-
mentação que
nós encontra-
mos e que é
muito difícil.

Bernardo -
Qual a sua pers-
pectiva?

Angarita - A
despeito dessas
dificuldades, es-
tamos fazendo
uma reforma
bastante signifi-
cativa, que eu
chamo de refle-
xão estratégica e
que implica no
enfrentamento
da falta de ver-
bas, no enfren-
tamento de gre-

ves, na demissão de funcionários
etc. Este é o cotidiano de ações
negativas devido à crise, mas há,
efetivamente, uma ação estraté-
gica que não é visível, que não é
palpável. Ocorre que esta ação
está acontecendo com muito me-
nos visibilidade, com muito me-
nos ressonância. O que motiva a
mídia é a manchete, não as pe-
quenas ações do dia-a-dia.

Bernardo - Quais os princi-
pais problemas a serem atacados
pelo governo do Estado?

Angarita - Nós estamos discu-
tindo 27 pontos já propostos ao
governador para mover o Estado.
São coisas que não podem mais
ser propostas em nível de debate
livre. Elas passam, agora, por um
debate administrativo no qual vo-
cê encontra adversários dentro
da própria casa. É a máquina, a
corrupção, as alianças, as carrei-
ras, as acomodações etc.

Bernardo - A máquina existia
muito antes de existir a nação, a
sociedade.

Angarita - Sem dúvida ela
pré-existia a tudo isso.

Bernardo - No aspecto políti-
co, qual o grau de harmonia exis-
tente entre o Covas e o presiden-
te Fernando Henrique Cardoso?

Angarita - Vou emitir uma
opinião muito pessoal. Em pri-
meiro lugar o governador de São
Paulo tem interesses que são do
próprio Estado e que não repro-
duzem, necessariamente, os inte-
resses da União Federal. O go-
vernador de São Paulo tem um
mandato buscado nas urnas, em
cima de compromissos eleitorais
assumidos durante a campanha e
que devem ser respeitados. Em
segundo, a federação é uma enti-
dade jurídica tal qual o estado
membro o é. Portanto, no que diz
respeito à política nacional é bas-
tante fácil admitir que os dois es-
tejam sempre de acordo. Porém,
em alguns momentos a política
da federação pode não ser exata-
mente aquela política que deseja
um dos membros da federação.
Isso não quer dizer que as diver-

gências não se-
jam administrá-
veis. Eles têm
mais afinidades
que desafinida-
des, afinal, são
membros do
mesmo partido,
tem uma histó-
ria de vida mui-
to parecidas,
conviveram no
Senado etc. A
divergência en-
tre o Mário e o
Fernando é algo
que nós temos
que aplaudir,
porque seria
muito ruim se os
dois rezassem li-
teralmente na
mesma cartilha,
no mesmo cate-
cismo. Acho que
um pouco de
conflito resulta
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em coisa boa para o estado de
São Paulo e para o próprio país.
Ressalto, novamente, que estou
emitindo uma opinião muito pes-
soal e que não falo nem em no-
me do governador Covas, nem
do presidente da República.

Otaviano -Os recursos públi-
cos do Estado devem estar na or-
dem de U$ 12 bilhões. Isso é algo
em torno de 6 a 7% do PIB esta-
dual, que deve estar na ordem de
U$ 180 a U$ 200 milhões. Esses 6
ou 7% são muito pouco se compa-
rados com o que ocorre em qual-
quer país organizado e que o Es-
tado absorve 50% do PIB. Vive-
mos, portanto, a situação que não
é sequer o paradoxo do cobertor
do pobre — que cobre um lado e
descobre o outro — e chegamos à
situação do guardanapo que não
cobre sequer a cabeça. Existe al-
guma preocupação do governo
Covas frente a essa situação?

Angarita - Existe, porém,
acho que o grande interlocutor
para essa pergunta deveria ser o
governador Covas. Trata-se de
uma pergunta de muito boa qua-
lidade, mas é preciso levar em
consideração que o Estado capaz
de financiar tudo, o Estado pro-
duzido pela Revolução Indus-
trial, provavelmente se exauriu
em termos de capacidade de se
auto-financiar.

Otaviano - Exauriu sem ja-
mais ter existido.

Angarita - Eu concordo conti-
go. Quer dizer que não existem
recursos de financiamentos etc.
Depois a gente inaugura um ou-
tro tipo de Estado, que pretende
ser uma espécie de trégua entre
as forças da sociedade e que se
dedica a prover os mais humil-
des, os mais necessitados. Esse
Estado, que muita gente sente
saudades, aquele das experiên-
cias bem sucedidas, é bem prová-
vel que tenha se exaurido. O que
nós estamos inaugurando é o Es-
tado que tem de se associar com
a parte mais rica da sociedade

para desenvolver espaços públi-
cos. Esta conjunção de interesses
pode vir a beneficiar a sociedade
como um todo.

Bernardo - Esse não é o Esta-
do neoliberal?

Angarita - Na minha visão
não é. Você tem, hoje, manifesta-
ções institucionais nesse sentido
que são muito ricas, ainda a nível
de experimentos, a nível de labo-
ratórios, mas que podem prospe-
rar. Hoje o poder da sociedade é
múltiplo e posso citar como
exemplo a grande audiência pú-
blica que o governador Covas fez
com o setor da educação e que
foi provocada pelas Associações
de Pais e Mestres (APMs). Não
foi a Secretaria da Educação que
provocou o encontro, nem mes-
mo os sindicalistas. É claro que
os sindicatos estiveram presentes
e ocuparam espaço durante me-
tade da audiência, lutando contra
os baixos salários etc. Mas, na
outra metade do tempo, cuidou-
se de uma agenda que foi provo-
cada pela APM, na qual se criti-
caram os salários, mas também
os descuidos dos diretores, os
equipamentos físicos etc. De-
mandas, portanto, que não eram
estritamente sindicais. São en-
saios que podem estar a dese-
nhar alguma coisa muito nova.

Otaviano - Enquanto o dese-
nho não se define, como é que a
sociedade fica?

Angarita - Talvez eu nem de-
vesse dizer isso, porque não é um
método científico, mas é tentati-
va e erro mesmo. O cidadão que
quer imaginar que tem nas mãos
a solução para os problemas de
um estado do tamanho de São
Paulo vai morrer de frustrações.
Ele vai encontrar uma realidade
que é muito difícil.

Otaviano - Se essa liberaliza-
ção externa das relações do Esta-
do com a sociedade fosse um bom
caminho, Paraguai e Haiti seriam
potências mundiais. Será que não

é o caso de mudar um pouco o ru-
mo e seguir o padrão europeu,
onde o Estado leva 50% do PIB?

Angarita - Não é tão lógico
como você coloca. Se você pega
alguns indicadores conhecidos,
os ganhos que esses riscos de ten-
tativa e erro promovem são líqüi-
dos e estáveis, ao passo que nu-
ma contabilidade e num Estado
mais forte, provedor, podem ser
ganhos líqüidos em alguns seg-
mentos, mas são ganhos instá-
veis. É certo que a acumulação
privilegia certos segmentos, e is-
so é uma verdade sociológica, ao
passo que em outras regiões os
ganhos são distribuídos por toda
a sociedade. Se existem cem mu-
seus em Nova Iorque, Paris ou
Londres, 90 deles são das funda-
ções privadas, que acumularam,
enriqueceram, mas que estão de-
volvendo. No Brasil isso pratica-
mente não existe.

Bernardo - Certamente temos
uma elite muito difícil.

Angarita - A nossa elite, que
vem desde Antônio Feijó, é só o
chamado “venha a nós o nosso
reino”.

Bernardo - Resolver o proble-
ma das crianças de rua não é
uma coisa tão complicada. Aliás,
porque o governo Covas não
adota uma ação mais eficaz nes-
ta área?

Angarita - O próprio governa-
dor foi para a rua recentemente e
não saiu uma linha na mídia. Foi
feita uma varredura na região
metropolitana e em uma tarde
foram dados RGs (Cédulas de
Identidade) a 1.500 crianças de
rua. Isso é emblemático e, para a
criança, significa matriculá-la
num processo de cidadania.

Otaviano - Não é possível dar
junto uma carteira escolar?

Angarita - Isso é um dos gran-
des problemas que temos de en-
frentar. Claro que o ideal seria
pegar estas crianças e colocá-las
na escola, ou seja, tentar resgatar
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o grande débito que temos com
essa meninada.

Otaviano - Nossas crianças
deveriam ter primeiro uma car-
teira de vacinação, depois uma
escolar e mais além a carteira de
identidade.

Angarita - Nós não estamos
em desacordo, o que estou mos-
trando é que houve uma ação pú-
blica e ninguém ficou sabendo.

Bernardo - Não é possível o
estado de São Paulo fazer algo
parecido com o Distrito Federal,
onde se paga para as famílias de
baixa renda mandarem as crian-
ças para a escola?

Angarita - Conheço muito o
Cristóvam Buarque (governador
petista do DF), considero-o uma
pessoa muito inteligente e essa
experiência é muito estimulante.
Mas tenho ponderado que as
possibilidades do Distrito Fede-
ral são outras. Ali o Governo Fe-
deral tem todo o interesse que
funcione. Mesmo com todas as
dificuldades, efetuamos mudan-
ças em várias áreas que já estão
surtindo efeitos. Aplicamos ações
exemplares no Detran, modifica-
mos a Secretaria da Educação,
mudamos os Ersas na área da
saúde e nenhum deputado, esta-
dual ou federal, tem à sua dispo-
sição funcionários do Estado.

Bernardo - O Covas não corre
o risco de sanear o Estado, como
fez a Luiza Erundina na cidade
de São Paulo, e depois entregá-lo
ao Maluf?

Angarita - Mas isso é um risco
da República. Ele é permanente
e não dá para deprimí-lo.

Bernardo - Quais as grandes
transformações propostas pelo
governo Covas?

Angarita - Nós selecionamos
quatro grandes problemas para
atacar: a reforma institucional, a
valorização dos recursos huma-
nos, a informatização do Estado e
uma política de parcerias. Quan-

do falamos em parcerias, não
quer dizer que elas devam ser fei-
tas a toque de caixa ou esponta-
neamente. Elas devem ser amar-
radas a uma política de planeja-
mento que leve em consideração
o próprio adversário, as restri-
ções, os aliados, as circunstâncias

etc. Se essa política de parcerias
for bem executada, ela ajuda a re-
solver as dificuldades de financia-
mento do Estado.

Bernardo - E com relação ao
ensino superior, existe alguma
proposta? 

Angarita - As universidades

têm a sua participação no orça-
mento beirando os 10% (9,57%).
Não sei se a universidade, a inte-
ligência universitária, os reitores,
os pró-reitores e assim por diante
estão satisfeitos. Eles pegam esta
parte do orçamento e resolvem
onde vão investir.

Otaviano - O número de va-
gas públicas no ensino superior
coloca o estado de São Paulo nu-
ma situação precária. Existe al-
guma preocupação específica do
governador Covas com relação a
essa questão?

Angarita - Se houver eu não
conheço. Mas isso não quer dizer
que não exista essa preocupação,
que não haja pessoas interessa-
das em colocar a questão em
pauta dentro do governo. A se-
cretaria à qual estão vinculadas
as universidades é a de Ciência e
Tecnologia e Desenvolvimento,
que tem uma relação muito pró-
xima com os reitores da USP,
Unesp e Unicamp. Eu, por acaso,
tenho, mas são pessoais e esse ti-
po de agenda não passa pela mi-
nha secretaria. Agora, de fato os
números de vagas são preocu-
pantes e me custa crer que este
assunto não esteja presente nu-
ma agenda de médio prazo.

Otaviano - No campo da sone-
gação fiscal, o que se deve espe-
rar do governo Covas?

Angarita - Neste campo é
provável que surjam os bons
pontos do Governo. O secretário
da Fazenda está fazendo um
exercício muito voltado para is-
so. Ele escolheu um grande tri-
butarista, o Clóvis Pazarini, que
é o responsável pela receita e pe-
la arrecadação, depois muda-
ram-se as Câmaras do Conselho
de Contribuintes e posterior-
mente ajustou-se com o Tribunal
a cobrança zerada da dívida ati-
va. Por outro lado, a fiscalização
está cada vez mais ativa. Isso tu-
do pode ser constatado na incli-
nação positiva da curva de arre-
cadação do Estado.
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Selecionamos quatro
grandes problemas

para atacar: a reforma
institucional, a
valorização dos

recursos humanos,a
informatização do

Estado e uma política
de parcerias.Quando
falamos em parcerias,
não quer dizer que elas

devam ser feitas a
toque de caixa ou
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uma política de
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A FOME, DE ALIMENTOS E DE JUSTIÇA SOCIAL

A professora Maria Elisa Marcondes Helene, pesquisadora do Núcleo de Apoio à
Pesquisa em Economia, Sociedade e Meio Ambiente da USP, analisa a fome no mundo
e a conseqüente falta de democracia de acesso à alimentação. Mostra que 16 milhões
de pessoas morrem de fome aguda anualmente e que antes de você atingir o terceiro
parágrafo deste artigo, 24 pessoas terão morrido de fome, 18 das quais crianças com
menos de cinco anos de idade. Recentemente, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho,

presidente da ABI, afirmou à RReevviissttaa Adusp que, democracia marcada pela fome não
é democracia, mas apenas um ensaio... uma experiência.



E
mbora vivamos num mundo que produz
muito mais alimento do que necessita,
todos os anos milhões de pessoas mor-
rem de fome. A principal razão é que o
mundo é injustamente dividido, tornan-
do essas pessoas vítimas da pobreza e da

política de alimentos.
Não há no mundo nenhum desastre que se com-

pare à fome. O número de pessoas cuja morte resul-
ta da má-nutrição é equivalente aos efeitos de uma
bomba de Hiroshima a cada três dias. A maioria das
vítimas da fome são crianças, mulheres grávidas ou
em fase de amamentação. São esses seres humanos
que mais necessitam de alimento.

Enquanto isso, os meios de comunicação de massa
nos permitem conhecer a fome de nosso semelhante e
quando ela se torna um furo de reportagem, a televi-
são e os outros meios de comunicação a trazem para
dentro de nossas casas. Ironicamente, as ferramentas
do progresso do século XX permitem ao rico testemu-
nhar, em primeira mão, a morte do pobre. A fome da
nossa época é aquela que pode ser localizada e quanti-
ficada pela sofisticação da informática, e descrita num
artigo como este, mas que não pode ser erradicada,
pois é parte integrante do sistema econômico centrali-
zador. Nessa situação, o alimento está disponível ape-
nas para aqueles que têm dinheiro para comprá-lo: so-
mente os que têm renda para transformar suas neces-
sidades biológicas em ‘demanda efetiva’, como dizem
os economistas, é que comem o suficiente para aten-
der essas necessidades. Nesse jogo social, pessoas que
ganham US$ 100 por ano competem pelo mesmo ali-
mento com aqueles que ganham US$ 100 por mês,
por semana, por hora, ou até mesmo por minuto. 

A fome crônica atinge hoje de 500 milhões a 1 bi-
lhão de pessoas pobres do mundo, enquanto a fome
aguda mata 16 milhões de pessoas por ano. Isso é o
mesmo que 24 pessoas por minuto, 18 das quais são
crianças com menos de cinco anos de idade. A fome
crônica é o degrau mais baixo para o qual uma socie-
dade pode descer. A fome em massa mata milhões e
é um evento diário, um evento que ocorre todos os
anos em muitos países do mundo.

Nos países em desenvolvimento de baixa renda,
onde a renda por pessoa é inferior a US$ 400/ano,
uma em dez ou uma em oito delas está tão seriamente
subnutrida que aqueles que nascem sofrem grande ris-
co de morrer. Nesses países, a mortalidade infantil
chega a 150 ou 200 por mil, índice extremamente alto.
Aquelas crianças que conseguem sobreviver quando
adultas têm dificuldades em trabalhar e problemas de
saúde decorrentes da fome que passaram na infância.

Na África, Ásia e América Latina, encontram-se
os países de baixa renda. Eles abrigam a maior parte
da população pobre do mundo, mas não toda. De
acordo com o Banco Mundial, mais de 1,1 bilhão de
pessoas vivem na pobreza e, destas, 630 milhões são

extremamente pobres, tendo uma renda anual menor
que US$ 275. Outras estimativas referem-se a 2 bi-
lhões de pobres numa população mundial, em 1990,
de 5,3 bilhões de pessoas.

Há em todo mundo: 1 bilhão de analfabetos; 1,5 bi-
lhão de pessoas sem água potável; cerca de 100 mi-
lhões de pessoas sem teto; 1 bilhão de pessoas passan-
do fome; 150 milhões de crianças com menos de cinco
anos (uma em cada três) subnutridas; e 12,9 milhões
de crianças que morrem a cada ano antes de comple-
tar cinco anos.

Esses são os pobres do mundo, os que não podem
comprar alimentos porque não têm dinheiro para isso.
O alimento é produzido e está disponível para cada
um deles, mas eles não têm acesso ao alimento. Essa é
a palavra chave: acesso. Existe comida em seu redor,
mas o pobre não têm acesso a ela.

Muitas vezes o trabalhador rural não pode com-
prar a sua própria alimentação e a de sua família,
pois não ganha o suficiente para isso, e então passa
fome. A comida que ele produz é para ser vendida
no mercado, com o preço determinado no mercado
internacional de commodities e negociado entre as
grandes corporações.

E em muitas fomes agudas — aquela que ocorre
em uma comunidade, quando é extremamente baixa
a quantidade de nutrientes — a maioria das vítimas,
ironicamente, está diretamente ligada à produção de
alimento. Em países pobres, os trabalhadores rurais,
quando bóias-frias, não têm direito à colheita, nem
direito especial ao alimento, mesmo sendo eles quem
o produz. Assim, o salário recebido é convertido em
alimento nos centros urbanos. Quando não há salário,
ou não há trabalho, ou ainda quando o salário sobe
menos que o custo do alimento, o trabalhador passa
fome. Também são vítimas da fome os pequenos pro-
dutores de alimentos. Esses trabalhadores rurais com
plantio em pequena escala e, portanto, sem poder im-
por preço ao mercado, só podem vender seus produ-
tos nos centros próximos à sua plantação. Nesses ca-
sos, quando o alimento produzido não é vendido com
valor satisfatório para que possam trocar seu dinheiro
pela alimentação, também passam fome. Paradoxal-
mente, eles produzem alimento e passam fome.

Atualmente, os alimentos são commodities, mer-
cadorias negociáveis no mercado internacional. As
commodities alimentícias incluem as bebidas (café,
cacau, chá), cereais (milho, arroz, trigo e sorgo), gor-
duras e óleos (óleo de babaçu, de coco, de amendoim,
de soja, pasta de amendoim, pasta de soja), além de
outros alimentos (açúcar, carne, bananas e laranjas).
Commodities não-alimentícias incluem o algodão, a
juta, a borracha e o tabaco.

Esse comércio internacional é dependente do tipo
de uso que se dá ao solo e do preço do produto. O
alimento é considerado commodity e o aumento ou a
diminuição de seu preço no mercado internacional
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acompanha o de outras commodities. Em termos glo-
bais, a produção de grãos é tão grande que tem até
feito o preço deles cair sistematicamente no mercado
internacional.

O cacau é o exemplo clássico de uma commodity de
exportação que atinge altos preços para o consumidor
às expensas do pobre. Um trabalhador do cacau, na re-
gião cacaueira do Brasil, começa sua atividade profis-
sional ainda criança. O valor de um mês de seu traba-
lho, porém, é inferior ao preço de uma pequena caixa
de chocolate em Londres. O cacau gera um comércio
lucrativo, mas o lucro fica no processamento que ocor-
re nas fábricas do Brasil e em outros países. Pouco do
lucro atinge os trabalhadores, que nem podem usar o
solo para plantar seu próprio alimento. Este tem que
ser trazido de centenas de quilômetros de distância.

A cadeia alimentar humana está nas mãos dos gran-
des produtores, das grandes corporações. Elas domi-
nam a produção, a distribuição e a venda dos alimen-
tos. E, nesse grande negócio, tudo ocorre conforme o
interesse dessas corporações. Produzem os fertilizan-
tes, os agrotóxicos, os maquinários e, principalmente,
as sementes, dando a este setor industrial um domínio
ainda maior sobre as decisões do mercado. Eles têm o
poder sobre as safras, pois são proprietárias da terra
que produz alimento, ou a arrenda ou ainda garante a
compra de toda a sua produção. Essas corporações
também distribuem os alimentos. São as grandes redes
internacionais de supermercados. Por essa razão, mer-
cearias, quitandas, peixarias, açougues espremem-se
num pequeno espaço que ainda lhes sobra, já que não
têm capital para fazer frente aos grandes estoques e
por isso não podem garantir preço tão baixo. Mas,
mesmo com os preços mais baixos dos alimentos, o nú-
mero de famintos do mundo é de centenas de milhões.

No mundo de hoje há mais quantidade de alimento
do que a necessária para alimentar a todos. Apenas a
América do Norte produz um terço a mais de alimen-
to do que necessita. Na Europa, a história se repete.
Frigoríficos são lotados com milhões de toneladas de
carne bovina. A Comunidade Econômica Européia
gasta semanalmente US$ 330 milhões para manter seu
estoque, ou até mesmo destruí-lo, quando é o caso.

Existem cerca de 3.500 calorias por quilo de grãos
de cereais, de modo que uma tonelada de grãos con-
tém 3,5 milhões de calorias. Um adulto necessita de
2.300 a 2.400 calorias por dia; supondo que as crianças
alimentem-se das mesmas quantidades que os adultos,
a produção anual de grãos, em 1989, —1,8 bilhões de
toneladas— alimenta uma população de 7,2 bilhões de
pessoas (40% maior que a população de 1989 e próxi-
ma àquela que se projeta para o ano 2015).

Na América Latina também não há falta de ali-
mento para quem pode comprá-lo. Esse é o caso do
Brasil, que, assim como a Europa e os Estados Uni-
dos, produz abundância de alimentos, mas pouco che-
ga ao pobre e, com isso, milhões passam fome. A ini-

qüidade no Brasil é tal que, mesmo com uma renda
per capita média anual por volta de US$ 2.000, o po-
bre do Brasil representa facilmente 60% da popula-
ção. Aqui, cerca de 2/3 da população não tem uma
alimentação adequada em termos de calorias ingeri-
das, ou seja, não come o suficiente.

A dívida externa é um grave problema para os paí-
ses do Terceiro Mundo, não apenas para o Brasil. A
dívida tem um enorme impacto na qualidade de vida
das pessoas e é um fator determinante da fome em
muitos países. No Brasil, a dívida é um pouco acima
de US$ 100 bilhões, com pagamentos de cerca de US$
15 bilhões/ano pelos juros e amortizações. Para conse-
guir todo esse dinheiro, o governo diminui os seus gas-
tos, fazendo principalmente três coisas: reduz drastica-
mente as importações, aumenta as exportações com a
finalidade de se obter moeda forte e corta subsídios.
Com isso, os pobres não podem mais contar com os
serviços sociais e o número de empregos diminui. To-
dos esses fatores têm impacto na vida das pessoas po-
bres, nas ruas e nas favelas das grandes cidades.

Os grandes produtores brasileiros de alimento, que
têm em suas mãos 82% das terras agricultáveis e pas-
tagens, não controlam a venda, nem o preço de com-
modities no mercado internacional, como fazem os
grandes produtores norte-americanos. Embora esteja-
mos entre os cinco mais importantes exportadores
agrícolas de oleaginosas, os produtores brasileiros per-
dem muito no jogo de poder internacional. Liberadas
pelas corporações norte-americanas, as grandes cor-
porações estrangeiras que vieram plantar em território
nacional, ou industrializar o produto agrícola, contro-
lam o preço no mercado interno e o próprio mercado
internacional de alimentos.

Hoje, 9% dos proprietários de terra, no Brasil, são
donos de 82% da terra agricultável ou de pastagens.
Essa política de terra — monocultura para exporta-
ção — extensivamente adotada nas últimas décadas,
apesar de servir para regular a balança comercial, de-
terminou que a terra mudasse de mãos, deixando de
ser o pequeno produtor o responsável pela produção
de alimentos de consumo interno. Disso decorreu o
aumento da migração, os conflitos de terra e, portan-
to, a fome, uma vez que os expropriados não tiveram
garantido seu poder de compra.

Assim, podemos dizer que a fome não é falta de
alimento, é falta de democracia, de um tipo de demo-
cracia cujas leis reflitam a ética, dizendo que todos nós
temos direito a uma alimentação digna, compatível
com as nossas necessidades. É preciso que a produção
seja distribuída nos centro de abastecimento e que,
evidentemente, todos tenham poder de compra, que
tenham acesso ao alimento.

Os dados deste artigo foram extraídos do livro “A Fome
na Atualidade”, ed. Scipione, de autoria de Maria Elisa
Marcondes Helene, Beatriz Marcondes e Edelci Nunes.
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P
reocupa-nos o entu-
siasmo de alguns edu-
cadores pela introdu-
ção da informática no
ensino. É o mesmo en-
tusiasmo, já tantas ve-

zes ocorrido entre nós, sobretudo
nos níveis elevados da tecnoburo-
cracia, por inovações que trans-
formam-se em modismos, sob
pressão cultural do ‘efeito de-
monstração’. A eles se deve a
acumulação de resíduos para des-
continuidade das políticas de go-
verno, que inibe a tomada de
consciência de nossas realidades
e, conseqüentemente, bloqueia
tomadas adequadas de posição

no sentido de soluções racionais
de nossos problemas socio-cultu-
rais e socio-econômicos, refleti-
das na ausência de um projeto
nacional como política de Estado.

Capistrano de Abreu chamava
a essa predisposição de imitar de
‘emoção de inferioridade’, que,
segundo ele, explicava-se pela se-
dução exercida pelas criações em
sociedades, que suponhamos do-
tadas de superioridades culturais
e racionais, ou seja, uma atitude
própria da mentalidade colonial.
Cem anos depois dele, a geógrafa
Suzan Cunningham, da Oxford
University, que aqui veio estudar
o ‘milagre brasileiro’, perguntada

sobre o que considerava nosso
maior erro, na entrevista coletiva
que concedeu, respondeu: “imitar
soluções dadas em países desen-
volvidos como os Estados Unidos,
Inglaterra ou Alemanha, só por-
que lá deram certo, esquecendo-
se das especificidades do Brasil”.

Todavia, o quadro dramático,
que se desenha nos países líderes
do industrialismo, nos permite
concluir que esse ‘deu certo’ é de
valor relativo. Aí estão esses
mesmos países, com massas cres-
centes de desempregados e su-
bempregados; os primeiros so-
mando em alguns casos, mais de
12% da força de trabalho. No
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campo da saúde, como produtos
emocionais de caráter compulsi-
vo, vemos os médicos ingleses
preocupados com o aumento as-
sustador dos índices de doenças
depressivas. Nos Estados Unidos,
além do aumento em dois anos
de 14% dos que vivem abaixo da
linha de pobreza, totalizando
34,3 milhões de pessoas, em 93 a
comunidade médica se confessa
despreparada para enfrentar a
obesidade epidêmica, enquanto,
do outro lado, a desarmonia na
distribuição da renda: apenas 1%
dos ricos e muito ricos detêm o
equivalente à renda dos cem mi-
lhões mais pobres.

Na Alemanha, há quinze
anos, saudava-se os trabalhado-
res originários de países pobres,
como Portugal e Turquia. Hoje,
são eles pressionados a deixar o
país, inclusive pelos grupos nazis-
tas que tiveram vitórias nas últi-
mas eleições. No Japão, o stress
generalizado pela coercitiva polí-
tica social da eficiência e produti-
vidade crescentes, que, não raro,
leva adolescentes ao suicídio.

Não obstante esse quadro, que
mostra sociedades ditas avançadas
em processo de autodestruição,
continuamos amarrados ao ‘efeito
de demonstração’ nos termos pos-
tos por Gino Garmani, ao desdo-
brar os conceitos originais de
Duesenberry, para expressar a
pressão cultural das áreas desen-
volvidas sobre as subdesenvolvi-
das. Pressão que desperta ansieda-
de e emulação, que, atendidas por
soluções de fachada, transferem às
elites dirigentes prestígio junto às
massas. Isso entrava a mobilização
destas e dilui a vontade nacional.

Torquato Di Tella, em cima
desses conceitos, formulou o que
ele mesmo chamou de ‘efeito fas-
cinação’, que teve em Ragnar
Nurkse a melhor definição. Di
Tella falou do fascínio com que
os intelectuais dos países perifé-
ricos postam-se em relação ao
que é dito e feito nos considera-
dos desenvolvidos.

É nesse contexto que paira, à

superfície, o entusiasmo pela in-
formatização do ensino, sem que
se dê conta mais uma vez, de estar
acrescentando às elites dirigentes
mais poder, para salvaguardar-se
do status quo parasitário e conser-
vador e ampliando-lhes as facilida-
des para servirem aos interesses
externos, os quais não são nossos.
Os nossos são de desenvolvimento
autonomizado; os deles são os de
nos manterem em estado perma-
nente de dependência, ou seja, co-
mo área de reserva estratégica do
poder hegemônico no continente.

O raciocínio linear cartesiano
é insuficiente à elaboração de
juízo sobre as relações de poder
no processo histórico. Em nosso
caso, tem levado à passividade,
ao conformismo, ou ao entusias-
mo pelo mito da modernidade
da ‘aldeia global’. Só que de um
único cacique todo-poderoso
após a decantada destribalização
nacionalista: renúncia à sobera-
nia e ao Estado-nação, e, conse-
qüentemente, negação da cida-
dania. Isso porque, tais renún-
cias e conseqüência implicam
adoção do ‘moderno’ Estado-re-
gião: o Brasil dividido em repu-
bliquetas departamentais do Pri-
meiro Mundo.

Trata-se do projeto da Nova
Ordem Mundial apoiada na tese
do Fim da História, que admite o
neoliberalismo como a última
etapa da evolução da Humanida-
de, ou seja, a contra-ideologia da
ideologia utópica marxista.

É preciso, pois, bloquear o de-
senvolvimento autonomizado do
Brasil, porque geopoliticamente é
o único país do Terceiro Mundo
com potencialidade de romper a
estrutura hegemônica do poder da
Nova Ordem Mundial e abrir es-
paço para ascensão das sociedade
periféricas. E isso se deve à men-
talidade aberta e versátil de nosso
povo, produto da rica miscigena-
ção de raças e culturas, a qual já
vinha da gente lusitana, mestiça
dos negróides de Cro-Magnon, su-
cedidos pelos celtas arcaicos a
quem se juntaram fenícios, depois

godos e visigodos, tendo de per-
meio, vândalos e mouros.

A informatização do ensino há
de ser examinada no contexto da
evolução da comunicação social
até se transformar em arma do po-
der das minorias sociais em cada
país e da minoria dos países que
detêm capacidade de comando
nos centros de decisão do sistema.

A tecnologia eletro-eletrônica
dos meios de comunicação, prin-
cipalmente o rádio, a televisão e o
cinema, acoplada às dos computa-
dores binários, compõem sofisti-
cado dispositivo da dominação à
distância e o alvo dessa domina-
ção, nos limites do nosso conti-
nente, são os países periféricos la-
tino-americanos (ao sul do rio
Grande) como históricos quintais
dos Estados Unidos. Dentre eles,
o Brasil é, sem dúvida, o mais im-
portante, dado seu incalculável
potencial de recursos minerais es-
tratégicos e críticos, de que care-
cem todos os países do Primeiro
Mundo, acrescidos daqueles da
biodiversidade, como matéria-pri-
ma da indústria química fina, da
indústria farmacêutica e da pro-
dução de energia responsável e
não-poluente. Indispensável, por-
tanto, que permaneça como reser-
va estratégica dos Estados Uni-
dos, para garantir-lhe a presença
hegemônica nos antagonismos
com seus atuais sócios, que pode-
rão amanhã ser seus inimigos.

A informatização e a comuni-
cação social têm sido objeto de
acuradas pesquisas, coordenando
conhecimentos de psicologia, de
sociologia, de antropologia, de
economia e política. Nos Estados
Unidos, essas pesquisas têm sido
em boa parte financiadas pelas
grandes organizações econômicas
do complexo Pentágono. O Soció-
logo Wright Mill, em “Imaginação
na Sociologia”, escreveu que tais
financiamentos funcionam como
processo de cooptação das comu-
nidades acadêmicas, interessado
no jogo do poder, repassado a
congêneres dos países periféricos
pela via do ‘efeito demonstração’.
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Os computadores digitais ser-
vem de suporte à estratégia de de-
sinformar informando dos referi-
dos meios, sobretudo a televisão,
por alcançar simultaneamente mi-
lhões de receptores de mensagens,
condicionando-os aos objetivos do
transmissor, conjugando som,
imagem e efeitos especiais. Nesse
processo são empregadas as três
categorias de imagens: a represen-
tativa, a afetiva, mais relacionada
com o inconsciente, e a imagem
motora que exerce a pulsão para.

O fascínio da informatização,
com possibilidade de utilização
em fração de segundo de milhares
e milhares de informações, dissi-
mula o propósito de bloqueio da
faculdade reflexiva do receptor.
Por isso, Newmann, ampliando os
conceitos de Watson a respeito da
modificação do comportamento
na sua teoria behaviorista, basea-
da na possibilidade de formular
leis para o inconsciente, já que pa-
ra o consciente isso seria impossí-
vel, afirmou poder-se condicionar
o comportamento, segundo pro-
gramas preestabelecidos.

Skinner, por outro lado, com
a teoria do Reforço e Estímulo
(RE), evidente desdobramento
da reflexologia filosófica de Pa-
vlov e de Bechterev, chegou a fa-
zer experiências bem sucedidas
com grupos de soldados, na últi-
ma guerra mundial.

Tanto Newmann quanto Wei-
ner, o criador da Cibernética
(1948), que puseram em destaque
a analogia da lógica humana com
a dos computadores digitais (uma
curiosa inversão, que explica por-
que o ‘homem do ano - 1991’ foi,
nos Estados Unidos, um robô)
omitiram que suas idéias ciberné-
ticas lhes vieram dos trabalhos de
Sechenov (1863), demonstrando
que o cérebro era a representa-
ção do mundo exterior e funcio-
nava, acionando o tecido muscu-
lar responsável pelas reações or-
gânicas, através de circuitos neu-
roniais (elétricos) captadores e
transmissores de sensações tal co-
mo um sistema cibernético. O

próprio Watson, talvez se tenha
valido, para afirmar a unicidade
da mente e corpo, contrariando a
tese da dicotomia entre eles.

Nas referidas pesquisas, antes
mencionadas, todas as teorias e
sistemas psicológicos foram revis-
tos e aproveitados no que não se
contradiziam. Nem mesmo as fan-
tasias matemático-estatísticas de
Fechner para concluir a equação:
“a sensação cresce como logarit-
mo da excitação”. Isto porque, é
milenar o conhecimento de que o
aumento das sensações, além de
certos limites, provoca dor e sofri-
mento, o que vale dizer que o cé-
rebro chega ao ponto de total ini-
bição, quanto à recepção de men-
sagens, da reflexão. Daí, por dosa-
gens adequadas de excedentes de
excitação, impregna-se o cérebro
com imagens virtuais das coisas e
fatos, que desvanecem a imagem
real do meio, de acordo com os
objetivos do transmissor, implíci-
tos na estratégia de dominação.

Nesse particular, relativo ao
uso dos computadores da forma
referida, é interessante lembrar
que o sistema binário em que ope-
ram, do sim e do não, tem suas
raízes na lógica binária de George
Boyle, que, no final do século
XIX, ao desenvolver a Teoria dos
Conjuntos de Cantor, demonstrou
que qualquer elemento pode ter a
alternativa, e não outra, de estar
ou não estar dentro de conjuntos,
isolados ou interseccionados.

Estamos caminhando para a
robotização do homem e fazer
realidade o Admirável Mundo
Novo, de Huxley. É o que trans-
parece, em termos políticos, no
Programa Democrático, redigi-
do por Samuel Huttington, teó-
rico da Trilateral. Depois de re-
comendar entre outras medidas
de controle a substituição das
culturas nacionais dos países la-
tino-americanos pela cultura
norte-americana, conclui : “o
que queremos é um fascismo
com cara de democracia”. De
outra parte, Will Marshall, pre-
sidente do Progressive Institute

(Washington), referindo-se aos
meios de comunicação de massa,
afirma que os Estados Unidos
são nisso privilegiados, porque a
propagação de suas idéias tem
suporte na demanda da música
(norte-americana), na televisão,
em filmes e outros recursos da
cultura de mídia.

Na Holanda, os educadores
mostram sua preocupação. As
crianças já falam com entoação e
ritmo dos computadores instala-
dos em ‘robôs’ e estão perdendo a
sensibilidade afetiva, essa riqueza
da alma humana, que até em al-
guns animais é manifestada. Será
o mundo novo de Huxley, não
resta dúvida. A ele poderemos ser
levados, à medida que se der o
condicionamento da felicidade da
dependência aos poderes exter-
nos, para nos colocarmos ‘sob a
proteção benevolente do mais for-
te’, conforme explicitado na Nova
Estratégia do Poder Norte-ameri-
cano, da qual resultou o Consenso
de Washington e, em seguida, a
Cúpula da América. Esta pôs, ge-
nuflexos diante do cacique todo-
poderoso, os chefes de Estado e
de governo do Continente.

A dificuldade de inter-relacio-
nar os fatos e suas circunstâncias
nos lembra Djacyr Menezes, em
“Perspectiva Antropogênica da
História”, de um lado, e, do ou-
tro, Normam Birnbaun. O primei-
ro ao afirmar que falta ruminação
intelectual para transformar a
erudição em cultura, o que, tam-
bém, acontece com os especialis-
tas, que se isolam nas áreas de
suas preferências e perdem os vín-
culos comunicativos com a Histó-
ria, indispensável à cultura e ao
enriquecimento da personalidade.
O segundo, em “A crise da socie-
dade industrial” (conferências no
Trinity College) resume a crise
atual do mundo na crise da cultu-
ra, exatamente no sentido exposto
por Djacyr Menezes.

F.C. de Sá e Benevides é jornalista,
colaborador do Jornal do Com-
mercio/RJ.
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“Até Cuba está privatizando e a
nossa esquerda se recusa a acei-
tar a modernização”.

Esta frase era comum ouvir-se
durante as discussões havidas no
Congresso Nacional, quando se
preparava a votação da entrega
de nosso patrimônio público. Es-
ta é uma das afirmações vazias,
entre as inúmeras argumentações
absolutamente irresponsáveis
que se podia ouvir de parlamen-
tares que defendiam a “flexibili-
zação” dos monopólios das tele-
comunicações e do petróleo,
atendendo a pedidos do Fundo
Monetário Internacional.

Este difícil período que esta-
mos vivendo em nosso país, de
perda de soberania, remete-nos à
discussão do que realmente está
ocorrendo naquele país do Cari-
be que, embora pequeno, suscita
apaixonados debates em todo o
mundo. Afinal, caiu o muro de
Berlim, o socialismo no leste eu-
ropeu ruiu e a antiga URSS des-
milingüiu como um merengue
deixado fora da geladeira.
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Cuba mantinha estreitas relações econômicas
com a URSS e os países do leste europeu. Não
eram simples relações comerciais, mas um processo
de integração econômica de um mercado comum e
as inversões que se faziam em Cuba tinham como
objetivo suprir as necessidades definidas por este
mercado e possibilitar o cumprimento das respon-
sabilidades cubanas frente a este mesmo mercado.

Estas relações foram desenvolvidas em função
do bloqueio americano que dificultava incrivel-
mente a comercialização entre Cuba e os países
ocidentais, além da total impossibilidade de obten-
ção de crédito. No mercado dos países socialistas
era possível obter crédito e equipamentos para os
mais diferentes ramos da economia. Assim, nas
condições dadas, esta era não apenas uma opção
razoável, mas a única opção para o desenvolvimen-
to do país. Desta forma, foram introduzidas técni-
cas e produtos advindos daqueles países, assim co-
mo era possível obter petróleo nas quantidades ne-
cessárias e a preços condizentes com aqueles pagos
pela exportação de açúcar e outras mercadorias.

Com o desmonte da antiga União Soviética e do
socialismo nos países do leste europeu, aquelas re-
lações econômicas romperam-se abruptamente.
Praticamente, da noite para o dia, Cuba viu-se com
as importações de petróleo reduzidas em mais da
metade, com dificuldades de reposição de peças,
sem matérias-primas para a indústria, sem trans-
porte; enfim, enfrentando o rompimento de rela-
ções econômicas construídas ao longo de mais de
trinta anos. As novas condições exigem um reorde-
namento econômico, novas estratégias de desen-
volvimento, busca de novos mercados. E tudo isto
diante de um recrudescimento do bloqueio dos Es-
tados Unidos.

A situação que vive a economia cubana hoje é
realmente dificílima. Para se ter uma idéia, Cuba
exportava mais de 4 milhões de toneladas de açúcar
para a antiga União Soviética e de um ano para ou-
tro esta exportação caiu a apenas um milhão de to-
neladas. Cerca de 70% do níquel, segundo princi-
pal produto de exportação cubano, era exportado
para os países socialistas. Esta exportação foi redu-
zida praticamente a zero. A agricultura cubana que
estava altamente mecanizada, está hoje trabalhan-
do com tração animal por falta de combustível. 

A criminosa política norte-americana em rela-
ção à Cuba, se já trouxe enormes prejuízos, calcu-
lados em torno de 40 bilhões de dólares no passa-
do, agora pretende conseguir a rendição da Revo-
lução pela fome de 11 milhões de cubanos. Cuba
iniciou um processo de abertura econômica e tem
buscado capital, tecnologia e mercados, e os Esta-
dos Unidos procuram colocar obstáculos de toda
ordem para impedir o desenvolvimento da econo-
mia cubana.

Qualquer país já teria sucumbido diante de si-
tuação tão difícil. Os motivos da resistência cubana
podem ser encontrados na essência de sua revolu-
ção: a participação popular. Desde os primeiros
momentos da crise, foram realizadas inúmeras reu-
niões com os mais diferentes segmentos da socieda-
de cubana, através de suas organizações de massa.
Nestas reuniões a situação era, clara e abertamen-
te, discutida e delas resultavam propostas a serem
implementadas tanto pelo governo nos seus dife-
rentes níveis, como pelas organizações de massa,
envolvendo praticamente toda a população cubana. 

Optou-se, de início, por manter as grandes con-
quistas da Revolução como a seguridade social uni-
versalizada, a organização e a qualidade dos servi-
ços de saúde e educação. Foi assumido o compro-
misso coletivo de manter esses serviços, mesmo nas
condições mais difíceis, não deixando uma só crian-
ça fora da escola, um só cidadão sem assistência
médica e nenhum cidadão desamparado.

Muitas fábricas pararam ou diminuíram suas
atividades por falta de matéria-prima e de energia.
Decidiu-se pela manutenção dos empregos, dimi-
nuindo a jornada de trabalho, ou mantendo-se o
trabalhador em casa recebendo parte de seu salá-
rio. É evidente que com a diminuição da produção
e a manutenção dos salários acumulou-se um ex-
cesso de dinheiro e estabeleceu-se um mercado pa-
ralelo. Legalizou-se a posse do dólar que já circu-
lava ilegalmente e estabeleceu-se o trabalho por
conta própria.

Hoje, depois que o país conseguiu enfrentar de
maneira organizada a grave situação econômica,
depois de dividir igualmente as dificuldades, de-
pois que a grande maioria da população percebeu
que nenhum cidadão cubano havia ficado ou fica-
ria abandonado a sua própria sorte, depois que os
esforços de recuperação econômica começaram a
mostrar sinais positivos, resolveu-se aplicar medi-
das para restabeler o necessário equilíbrio das fi-
nanças internas do país.

Como havia pessoas com diferentes possibilida-
des de acesso ao dólar, isto trouxe desigualdades
que antes não havia. O peso foi-se desvalorizando
rapidamente, chegando-se a pagar 150 pesos por
um dólar. Algumas indústrias, que por sua impor-
tância estratégica, como a indústria elétrica, para a
qual conseguiu-se algum financiamento, estabele-
ceram-se estímulos em dólar. Em numerosos cen-
tros de trabalho, além do turismo, os trabalhado-
res estão recebendo dólares e é cada vez maior o
número de trabalhadores cubanos que recebem o
peso conversível que podem ser utilizados nas lojas
de turistas e equivalem a um dólar. As medidas até
agora tomadas tendem a conduzir à valorização e
convertibilidade da moeda, mas trazem desigual-
dades e impõem sacrifícios também desiguais.
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Em Cuba não se tinha a menor idéia do que
fossem impostos. Tudo se resolvia no orçamento
com o lucro das empresas comerciais e das empre-
sas da produção. O país tinha recursos para man-
ter o regime de impostos em níveis mínimos. Hoje,
além de incentivar o trabalho por conta própria,
discute-se as perspectivas de desenvolvimento da
pequena e média empresa, o papel do Estado e sua
participação na economia.

Houve muitas festas pelo desaparecimento do
campo socialista, principalmente da antiga URSS.
Hoje a realidade da Rússia é simplesmente de as-
sustar. O louco processo de privatização não passa
de um assalto à propriedade pública pelos antigos
dirigentes do PCURSS, de lavagem de dinheiro
das diferentes máfias que tomaram conta da socie-
dade russa, incremento assustador da violência,
tanto por parte do Estado (vide o caso da Chechê-
nia), como pelas gangs que se organizaram e pelo
crescimento acentuado da prostituição, principal-
mente da prostituição infantil.

Um país enorme, com enormes recursos natu-
rais, uma população com alta escolaridade e no en-
tanto, desorganizando-se a cada dia, em função da
aplicação de políticas irresponsáveis que desman-
telam o Estado, e perdendo sua soberania, apesar
de seu forte aparato militar. Aliás, seu arsenal nu-
clear representa hoje um enorme perigo para a hu-
manidade, pois a desorganização do Estado é sufi-
cientemente grande para permitir que armamentos
nucleares caiam em mãos do crime organizado.

O processo cubano é muito distinto. Não está
havendo desorganização do Estado e nem da so-
ciedade. As mudanças estão ocorrendo planejada-
mente e com total preservação da soberania. Não
há entrega da economia e muito menos a aplicação
de uma política neoliberal. Em primeiro lugar, ne-
nhuma escola foi fechada, nenhum hospital foi fe-
chado e não há um só professor ou profissional de
saúde na rua. Apesar de todas as dificuldades, não
há um só cidadão cubano abandonado à própria
sorte. O governo cubano está, como já dissemos
anteriormente, buscando capitais, tecnologia e
mercados. Apesar do bloqueio americano, tem
conseguido êxito em sua política e já constituiu vá-
rias empresas mistas em importantes ramos da
economia, como por exemplo, nas telecomunica-
ções, na pesquisa, exploração e refino de petróleo,
na produção de cimento, na exploração do níquel e
no turismo. A formação destas empresas leva em
consideração os interesses dos associados, mesmo
porque se não fosse assim eles não se associariam,
mas leva em conta também e, principalmente, os
interesses nacionais.

O mundo mudou, Cuba tem que mudar para se
adaptar à nova realidade. Estas mudanças, no en-
tanto, estão se dando de maneira responsável, de-

mocrática, mantendo-se as conquistas do socialis-
mo. O povo cubano construiu sua sociedade socia-
lista com imensa participação popular. Produziu
um processo educacional formidável, que o mundo
inteiro reconhece e que criou uma mentalidade
nova, carregada de solidariedade, de preocupação
com o coletivo, de respeito ao indivíduo e apesar
da presença inevitável de posturas dogmáticas em
certos momentos, no geral prevaleceu a visão críti-
ca que pode ser encontrada na maioria de sua pro-
dução cultural.

Esta formação do povo cubano, sua consciência
forjada no processo de construção de uma socieda-
de sem explorados e sem exploradores, de indigna-
ção em relação à injustiça estará submetida à pro-
va neste processo que Cuba enfrenta hoje, segura-
mente a mais difícil, desde que iniciou sua luta pe-
la independência no século passado. O povo cuba-
no não vai enfrentar apenas as dificuldades de ho-
je, agravadas pelo bloqueio americano, vai enfren-
tar também as dificuldades de conviver com as de-
sigualdades decorrentes da introdução dos meca-
nismos de mercado, com a presença da produção
privada, embora ela já existisse na agricultura; mas
agora, necessariamente, crescerá em vários ramos
da economia, porque o bom senso mais elementar
aponta este caminho.

Novamente, a educação jogará um papel decisi-
vo na formação dos jovens que não conheceram a
situação social anterior à revolução e viverão as
desigualdades decorrentes do processo de introdu-
ção de mecanismos de mercado, como também as
gerações que construíram a nova sociedade terão
que dar seu exemplo diante da nova situação.
Aliás, elas têm sido muito claras no seus propósi-
tos. Afirmam que não se pretende criar uma socie-
dade capitalista e nem vai se estabelecer um gover-
no de burgueses e de ricos para os burgueses e ri-
cos. Afirmam que têm e continuarão tendo um go-
verno de trabalhadores e para os trabalhadores. 

Independentemente do caminho que cada povo
escolher para seu desenvolvimento, ele somente
será possível se for seguido com soberania e justiça
social. É fundamentalmente o que Cuba tem re-
presentado nestes mais de 35 anos de revolução.

A tentativa de isolar Cuba, sufocar a Revolução
pela fome de seu povo, é um ato que atenta contra
os direitos humanos. A luta contra o bloqueio à
Cuba significa a defesa do nosso direito à autode-
terminação, faz parte de nossa luta contra a políti-
ca neoliberal ditada pelo chamado Conselho de
Washington. Faz parte da mesma luta por um de-
senvolvimento soberano e com justiça social.

Carlos Eduardo Malhado Baldijão é professor aposenta-
do da USP e assessor parlamentar da liderança do Par-
tido dos Trabalhadores na Câmara Federal.
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U
m convite para
uma viagem à Cu-
ba, no início deste
ano, levou-me a fi-
car mais atento às
notícias que chega-

vam daquele país através da im-
prensa. O material era farto: bal-
seiros, médicos e engenheiros
com salário de quatro dólares
mensais, embargo econômico, e
muito choro via satélite.

Chegando em Havana Velha,
fiz um primeiro passeio de reco-
nhecimento: olhos arregalados,
dinheiro dentro do tênis, segu-
rando firme a bolsa para evitar
aqueles incidentes típicos de paí-
ses em crise. Com minha cara de
turista evidente, não tardaram as
primeiras abordagens: crianças
pedindo balas, homens e mulhe-
res oferecendo charuto e rum a
preços especiais, e alguns perso-

nagens que às vezes me acompa-
nhavam pelas ruas contando suas
histórias, perguntando das mi-
nhas, mas que geralmente saíam
sem pedir nada com o mesmo
sorriso com que haviam chegado.

Pode-se tomar tudo isso como
uma espécie de malandragem
que começa a surgir nas ruas em
função da crise e da expansão do
turismo, mas nitidamente com
suas peculiaridades. A simpatia
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das pessoas imediatamente que-
bra qualquer ar de ameaça que
se esteja esperando. Não foram
poucos os que chegaram pedindo
alguma coisa e terminaram con-
vidando-me para uma rodada de
rum em suas casas. Também as
crianças que se aproximam são
saudáveis e muito rapidamente
transformam a situação num jo-
go, divertindo-se com as novida-
des dos turistas: um penteado di-
ferente, roupas, o idioma etc.

Ainda fiquei esperando ver as
famílias atirando-se ao mar, as
crianças raquíticas, os assaltan-
tes, e todos os resultados da fa-
lência de Cuba, amplamente su-
geridos pela mídia eletrônica.

Naturalmente, os problemas
existem: prostituição, mendigos
que, ao longo de um mês, pude
contar nos dedos de uma mão, e
drogas que ninguém oferece, mas
sabe-se que se pode comprá-las.
Enfim, situações que o socialis-
mo também não consegue resol-
ver, que se agravam com o turis-
mo, e que chocam os estrangei-
ros como se em seus países essas
coisas não ocorressem com uma
gravidade infinitamente maior. 

Cuba é um país pobre. Mas
não deixa de ser espantoso ver os
noticiários brasileiros sensibiliza-
dos com o desabastecimento da
geladeira alheia. Quando falo de
“pobre”, deve-se tomar essa pa-
lavra num sentido que talvez já
não conheçamos mais: os salários
são baixos, não é raro ver casas
em condições  precárias, a comi-
da subsidiada pelo governo não é
suficiente para todo o mês, fal-
tam produtos de primeira neces-
sidade e, ainda assim, tudo isso
me parece muito distante da mi-
séria que vejo no Brasil. Vale
acrescentar ainda, que nosso sa-
lário mínimo não compra mais
do que um cubano consegue com
sua média de quatro dólares.
Existe ainda uma circulação de
dólares promovida por uma teia
de serviços informais, que garan-
te aos cubanos (em Havana, pelo
menos) uma complementação

em seus orçamentos.
Para quem consegue superar o

impacto da propaganda estran-
geira, Cuba tem alguns modelos a
oferecer. O acesso à educação e à
saúde são exemplares. A produ-
ção artística é estimulada e valo-
rizada, inclusive financeiramente,
através de ateliês comunitários,
museus e fundos que custeiam,
empresariam e divulgam a produ-
ção no país e no exterior. Há tam-
bém em cada município (em ge-
ral, menor do que os nossos bair-
ros) as Casas de Cultura com
uma participação efetiva da co-
munidade nos eventos oferecidos,
onde crianças e jovens podem ini-
ciar sua formação junto de nomes
importantes da arte cubana, e on-
de delinqüentes e deficientes re-
cebem uma complementação de
suas terapias. Outras coisas tam-
bém me chamaram a atenção:
não pude ver em Havana nenhu-
ma família com mais de três fi-
lhos, isso sem que haja qualquer
tipo de imposição por parte do
governo. O que ocorre é que
qualquer adolescente pode pro-
curar um médico e conseguir an-
ticoncepcionais sem pagar nada.
Abortos também são legais e po-
dem ser feitos em hospitais muito
bem equipados. 

Se prossigo discorrendo sobre
as boas surpresas que tive em
Cuba, repito, não é porque os
problemas não existam, mas sim
porque eles já são suficientemen-
te exibidos pela imprensa, e vale
a pena olhar para onde as câma-
ras dificilmente chegam, e apre-
sentar alguns poréns que nem
sempre interessam.

No ano passado, milhares de
pessoas deixaram Cuba em dire-
ção ao sonho que a propaganda
americana faz chegar a todo o
mundo, inclusive lá. Mas, ainda
que me despertasse uma curiosi-
dade particular, não encontrei
nenhum balseiro. Nem mais e
nem menos satisfeitos, muitos cu-
banos com quem conversei se de-
ram conta de que os Estados Uni-
dos já não oferecem os privilégios

dos tempos da Guerra Fria aos
refugiados do comunismo. Con-
cluíram que existe uma vasta la-
cuna entre a realidade dos cuba-
nos que enriqueceram nos EUA,
naquela época, e a dos que foram
direto para a Base de Guantána-
mo, recolhidos pela marinha nor-
te-americana. Além disso, não
são poucos os que reconhecem
suas raízes culturais e preferem
lutar pela superação da crise no
próprio país a disputar os vistos
que se oferece para a emigração
legalizada. Há os que amam e os
que odeiam Fidel Castro, mas
quando se trata de discriminar os
culpados pela falência de Cuba, o
embargo norte-americano e o pa-
ternalismo soviético são lembra-
dos consensualmente.

Um dos traços marcantes da
cultura cubana é o fato de ter tro-
cado competição por solidarieda-
de. Em geral, quando se pergunta
sobre suas dificuldades, falam em
sacrifícios pelo crescimento do
país, mais do que no desejo de
montar seu próprio negócio e en-
riquecer. Em resposta, o mundo
capitalista encara a dignidade e a
afetividade do povo cubano mais
como um produto de consumo do
turismo, do que como um bem hu-
mano que merece ser preservado.

Isso pode ser ilustrado com
uma outra história de um de
meus últimos dias de viagem.
Comprando alguns presentes nu-
ma barraca de artesanato, mos-
trei à artesã que o que ela me pe-
dia pelo que havia me interessa-
do era exatamente a quantia que
levava em minha carteira. Tentei
comovê-la dizendo que, se não fi-
zesse um desconto, não me so-
braria dinheiro para o almoço.
Ela pediu licença, espiou alguma
coisa dentro de sua casa e voltou:
“está resolvido! O almoço já está
servido aqui em casa, você paga
as peças e vem comer conosco”.

Constrangido, agradeci a ofer-
ta, paguei e deixei Cuba com a
certeza de que ainda deveria vol-
tar para aprender mais com essas
pessoas.
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É fácil encontrar coisas belas e

feias em Cuba. Nitidamente a

mídia fez a sua opção. Poucos se

preocupam em mostrar o que 

foi construído. Um dos maiores 

e mais importantes ateliês de

gravura do mundo, que funciona

na forma de cooperativa, 

as escolas, e tantas outras

imagens, nem boas e nem más,

mas que revelam uma identidade

cultural muito marcante.

Compreender aquele país se

torna um desafio fascinante

quando se descobre que há

outras coisas para serem vistas.
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Previdência

“A entrevista com Waldir Pi-
res, publicada na edição passada
desta revista, é de uma importân-
cia singular no momento atual
do Brasil. Inicialmente porque re-
força em nós a convicção de que
é possível e necessário fazer polí-
tica com dignidade e compromis-
so com as causas do nosso povo.
Não menos importante, é o alerta
que faz uma das mais relevantes
figuras do PSDB em relação a
forma com que Fernando Henri-
que vem tratando a reforma
constitucional. Lúcido, Waldir
Pires denuncia o modelo previ-
denciário chileno e a manipula-
ção que sempre cercou as infor-
mações oficiais sobre a segurida-
de social brasileira.

Roberto Campos, ventríloquo
das iniqüidades, costuma encon-
trar prazer quando diz que a es-
querda busca o monopólio da
compaixão. Sem presunção, Wal-
dir mostra outro caminho — é
preciso fugir ao consenso da ca-
nalhice.

Em tempo — parabéns pela
excelente revista”.
Paulo Tadeu Silva D'Arcadia
Membro do Conselho Deliberativo Es-
tadual do PT - MG, Poços de Caldas,
MG.

•

Sindicalismo

“Parabéns pela excelente re-
vista produzida por esta associa-
ção. A qualidade gráfica e edito-
rial devem ser ressaltadas. Pou-
cas publicações de categoria
prezam estes princípios. Para as
próximas edições sugiro artigos
de análise do Movimento Sindi-
cal Brasileiro. A Academia não
deve restringir suas considera-
ções sobre este importante as-

sunto e as lamentáveis declara-
ções do ‘cientista político’ Leôn-
cio Martins Rodrigues”.
Carlos Roberto de Gaspari
Presidente do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região

•

Qualidade editorial

“A Diretoria da Adufrgs e sua
Assessoria de Comunicação saú-
dam esta entidade pelo lança-
mento do número 2 da Revista
Adusp. Queremos registrar o su-
cesso obtido na escolha dos tex-
tos apresentados e o excelente
tratamento editorial e gráfico da-
do à revista. Parabenizamos, por-
tanto, toda a equipe pelo bom
trabalho realizado”. 
Associação de Docentes da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

•

O Rei Tor e os cavaleiros

“De volta, há
pouco, de meu curso de pós-gra-
duação, em Barcelona, chegaram-
me às mãos artigos publicados

pela Revista Adusp, como por
exemplo, o de José Marcelino de
Rezende Pinto - “O Rei Tor e os
Cavaleiros da Távola Quadrada”.
Nisso existe seriedade. Assim de-
veriam ser nossas “Re-vistas”.
Diante do exposto, gostaria de
continuar a receber a Revista
Adusp”.
Hélio R. Hartmann
Maringá -PR

•

Pesquisa

Em resposta aos questionários
encaminhados aos docentes, por
ocasião da pré-pauta da primeira
edição e de avaliação do número
1, a RReevviissttaa Adusp recebeu elo-
gios quanto ao projeto gráfico e à
linha editorial. Recebeu, também,
crítica/sugestão afirmando que a
revista é “cara e feia”. Diz o texto
que, na ECA e na FAU existem
doutores em artes gráficas que
poderiam ter contribuído para
melhorar a qualidade gráfica.

Não haveria, portanto, neces-
sidade de buscar um artista
gráfico fora da USP, o que se
insere na máxima de que “em
casa de ferreiro, o espeto é de
pau”, referindo-se à matéria
“Espeto de Pau” publicada na
primeira edição nº 1.

Queremos, em nome da dire-
ção da Adusp, agradecer os pro-
fessores que responderam aos
questionários e reafirmamos nos-
sa disposição de produzir, a cada
número, uma revista melhor tanto
do ponto de vista editorial como
gráfico. As críticas são bem vin-
das e servem para nortear nosso
trabalho.
Marcos Cripa
Editor da Revista Adusp
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