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EDITORIAL 
No noses HERE3TAS YO 1 relacionaabo part cipação e o rgani zag aão dos ss tudan- 

O sentido oriEinal da palav hereoiu, teu an ueue DA 'a, entre outros, são lu- 

de eScoiha, com dese jo da que e0 te 
tad oaas e que ten como pon to de par

Bole tiD fosse um canal de expre a na0 do ti da e de chegada a soci edade. Ass in é 

nossa OPsoes OFtus que e fazea TuL mpres 1nd ivel estamos cons trui ndo nog 

espa o de caninhos e cons truçao que 3a crentag oea poli tica3, ben cono nos 

cOntraponbaa e quee ti onen a orden e o valarnoB do noss0 (pequeno) acúnulo de 

es tabele cido . diucusa0eo expre s9o nas esolugoes do ? 

Wa Anéri ca atina en 1930, segundo 

o 1D, 204 1höes de pesaoas (4O da 
popula ào) vivian abaixo do nível de po 

AEreve das thive rsidades Fede reis, o 

descaso do gove rmo estadual con o magis

tério, as nensalidades das escolas par-bre 2a e 4 45 da forga de tribal ho enco 
trava-se desampregada ou subempre ge ia . 
Tais esta tis ti cas colocan en simpl es nü 

me ros a miséria co a qual nós, 1atinc- 

ticula res sao ques toes gue dizem respei 

to dire tanen te a nossa situagao de es tu 

dan tes e correlacionam- se com po1fticas 

6e rais do govemo Collor a de um outro 

(9 papel para o Terceiro hando Nossa 

discussão/a tuação tambén pas sa por a e 

-eme ri canos, convivem0s no nosso dia-a- 

-1ia, nc nosso co tidi ano ; onie dor, fo- 

e 2Orte, rique za, opul enci a. .o to man 
-8e adje ti vos con ti nen tais, aos quais o Feac1AS é ma.s un espago para nes ma 

nos habi tuanos a convive r. Dai a contri nifes ta. rnos . Paça- se presen te, partieipe 

bui çao do texto de dua rdo Gal eano . A COORDSMAÇÃC 

Ba bi tos e convivios apresen tsm a po- 

tencialidade de conduzi ren a me ra rep 

dução, a nao mudança, Da tanbém apos tar *LEIA: * *** 
mos en outras formas de expres sao a cxo 

ni ca, e con teúdo cartosrdfi co- a timide 

(vide pég. 3 )e 
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O desprezo como destino 
O fim da historia? Para nos, isto nao che 1 2nanceira, a sangria de capitai9, 0 monopoli0 

da tecnologia e da informaç ao e_alienaçao cu 

turam eao tijolos que se uperpoe dia apos dia, 
a medida que aumen tan o saque das rique zas 
da sobe rania dos do Sul pelos do Norte 

No que diz re speitO B0 di.nhe iro, Oinver 
90 do que vale para as pes soas maia ele e 11- 

vre, pior fica. 0 neocoloniali smo economico que 
o Norte impoe ao Sul, como fim da historia, co 
mo Bistema unico e derrade iro, con gagra a opres 

sa0 sob a bande ira da 1iberdade . 
O racismo ve-se asaim elevado a categoria 

de doutrina economica. 0 Norte confirma a jug 
tiça divinas Deus re compen sa os povos eleitos 
e castiga as raças infe riore s, biologicamente 
condenadas a indolencia, a violencia e a ine- 

ficiencia. En uma jormada de trabalh0, um ope 
rario do Norte ganha mais do que m ope rario 

do Sul em duae semanas 

ga a ser novidade. Apos cinco seculos, a suro 
pa decretou que a Ame rica Latina, a memoriae 
a dignidade Constituem delitos. 0s nov03 pro 
prietarios de nossas terras nos proi biram de 
nos Lembrarmos de noesa historia e de fa2e-1.8 
Nao n09 restaria senao aceita-La. 

Fele ne gra, peruca branca, fantasias lu- 

TOupas de seda e pe dras precio sa3" 
no carnava do Ri0, 08 que norrem de fome so 
nham juntos e tornam-se rei s por un dia. Du- 

rante quatro dias, O povo mais musical do pla 

minosas, 

neta viveu seu delirio coletivo 
Na quarta-feira de cinzas, ao mei0-dia, a 

festa termina. A po1icia da voz de prisao aos 
que continuam fantasiado9. Os pobres de spem 
suas plumas e sua maquiagen, re ti ran as masca 
ras; e stas mascarae de uma 1iberdade 

sa0 9ubstituidas por outras, invisiveis, que 
escondem o seu ro3tot as mascaras da rotina 
da ob1diencia e da miseria. Ate o proxim0 car 
naval, as rainhas retorman à oondiçao de vas- 

salas e as prince sas vao limpar as ruas. Eles 

vendem jornais e nao sabem ler, Costuram rou- 

pas que nao vestirao jamais, dao brilho em au 

tomovelB que jamais lhe s pertencerao, constro em 
edificios onde nunca viverao Com seu8 braç08 
barat8, eles ofere cem produto8 baratos ao mer 

cado mundial . Eles con struíram Brasilia e de 
la foram expulsos. Bles constroem o Brasil to 
dos o8 dias e o Brasil é para eles uma terra 

de ex1. . 10 

fugaz 

Salarios de fome, custoB, preços ridieul os 
no mercado mndial. 0 açucar e um de stes pro du 

tos latino-ameri cano s condenados a instabili- 
dade e a queda. Durante nume ro so s ano s, ele era, 

entretanto , uma exceção neste campot a Uniao 
Sovietica pagava-paga ainda hoje- preço equi 

tativo para o açuar de Cuba. 

Hoje, em plene euforia, o capitali smo 

triuntan te esf re ga as maos. De acordo c om al- 

guns, e gte pacto nao durara por mui to tempo. 

Ninguem ousa imaginar que esta exceçao exem- 

plar poderia anun ciar a poseivel criaçao de 
uma orden inte rnacional mais justa, de uma al 

ternat1va a p1l hagen eietemati.ca que os espe- 

c1alistas bat1zaran de "a deterioraçao dos ter 

mos da troca". 

Eles nao podem construir a historie a Es- 

tao condenados a sofrë-la. 0 fin da historia. 

de O tenpo retira-se de cena e o mundo para 

girar, Amanha e apenas un outro nome para o 
dia de hoje A me sa esta servida: a civiliza-

çao oci dental nao nega a ninguem o di re i to de 

mendigar os restos 

A ordem em vigor e a unica poseivel; o 

comereio de rapina equivale a0 fim da historia. 

Preocupado com o colesterol, negligente com a 
1 ome, 0 Norte pratica, entretan to acaridade. 

Ronald Reagan retormou e dizt "A guerra 
fria acabou. Nos a ganhamo s". E Francis Fuku- 
yama, fun cionario do Departamento do Estado, 

adquire de un so golpe, Buce sso e celebri dade, 

afirmando que o fim da gue rra fria e igual ao 

Fim da historia. 0 capitalismo, que pretende 

se chamar democracia 1i beral, eo porto de che 

gada de todas as viagenst "a forna fina do 

govermo humano" 

Madre Tere za de Calouta é mais eficaz que 
Karl Marx. A ajudoa do Norte ao Sul e bem infe 
rior as esmoLas que ele se oomprome te a dar 

perante a ONU, mas lhe Berve para vender suas 

bugigangas de guerra, seus exedentes e geus 

projet0s de de senvolv1men to que subde senvol-

ven o Sul e provo cam hemorragia para sanar a 

anemia 
Bnquan to ist, no curso dos ultimos cinco 

anos, Sul faz doaçao 2o Norte de uma soma in 

ini tamente mais inportante, equivalente a doie 

plano e Marshall em valor constante, atraves de 

Juro s, royalties e diversos tributoa coloniain, 

enquan to que s bancos cre dore s do Norte san- 

Bran os Estados devedores do Sule roubam nog 

sas enpre sas publ.icas sem nada dar em troca, 

eliznente, o 1mperialigmo nao exi ste mais. 

Ninguem mais fala nele: portan to, ele nao exie 
te. Esta historia tan bem chegou ao fin, 

Horas de gloria, Nao ha mais luta de class 
se s, nao ha mais inimigps a Leste, somente a- 
11adoa 0 mercado 1ivre e a s0ciedade de con su 
mo obtem um con.senso unive real, que 1foi apenas 
re tardado pelo de avio historico da miragen co 
muni sta. Como de se java a Revolugao Fran ce sa, 

somo s ho je todos 1ivreB, 1guaiE e irmaoS. 

todos proprietarios. 
Reino da cobiça, parai so sobre a terra 

Da me sma forma_que Deus, o capitalismo tem 
uma exX celente opiniao de s1 me smo e nao duvida 

de sua eternidade Vava a quede do Muro de Ber 

1im, eacreve o diplomats peruano, Carl os Alz 

Mas se o8 imperios e Buas colonias embe 

1ezam as vitrines dos museus de 2ntigui dade s, 

7Orque OB pai se s dominan tes continuam a se ar 
nar ate os dente s? Por causa do perigo 30vie- 

tico?Este pre text0 1a0 Convence mais nem me 

mo 09 80vieticos. 

mora, que acre scenvas O outro mur0, este 

se para o mundo pobre do rico, e hoje mais al to 

do que nunca. Ë um aparthe i d universal. A 0- 

fensiva do racismo, da intoleranoia e da dis 

erininação sao mais e mais frequente s 2a Eu- 

ropa, punindo os intrus0 8 que 0usaram saltar 
e ste muro para entrar na cidade da pro sperida 

que 

O orçamento da Aeronau ti ca dos Eetados 
Unidos emais elevado que o con junto de tados 
08 orgamento s para educagao do elhanado Terce 

ro Mundo, De spe rdi oio de recurso s? Ou recur- 
80s para defender o de sperdi0i0? A organi2aç ao 
de eigual do pl. ane ta, que aparen ta 3er eterna, 
poderi& funeionar mais um dia se 08 paised e 
classe a que compraran o plane ta se de sarma89en? 

de 

É flagrante . 0 Muro de Berlim esta em po 
antes de atingir 08 8eus trin ta ano 8, enquan-
to que o outro muro fe sta jara en breve seus 
cinco Be culos, A troca desigual, extorsao 



POLITICCA I EREGE 
ste ó o programa do II EREG3 

aprovado duran te o XI 8EPG em San 
ta Nari&, en assenbléia dos estu 
dan tes o A data do encon tro es tä 

Este si stema doentio de con suno e de ar- 

rogancia, que se apropria com voracidade de 
terras, mare s, ares e ceus, monta guarda a0 
pe do alto muro do poder. Ele dorme com O 
Lho aberto e tem razao. 0 1in da hi storia e 
sua mensagen de morte . 0 sistema que sacral1- confirnada. igua rie maio res infor 

magoes para breve. Desde jé 
MO BT LI 8-SE para parti ci par 

za a ordem internacional canibal nos diz: Eu 

sou tudo. Apos mim, o nada," 

Sobre a tela do computadow, decide- se a 
sorte de milhoe s de seres humanos. Na era SAUDAÇËB8. das super-empre sas e da super-te cnologia, uns 

poucos s80 08 mereadore se nos somos as mer 

cadorias. A magia d0 mercado fixao valor das 
Coisas das pessoaS 

08 produtos latino-ame ricanos valem cada 
Vez menos. NoS, 0S atino-ame ri.cano B, tam bem. 

ISTATESGRAPI 

Tesa ue Par o Praricaenal en cesrratias Conf'i s tos Bntr a rora 
0 nse rod otisasonal O papa de Roma condenou energicamente o 

Lecale Pundag ie Unzvert dnie da Bio trande, Rto drande, 13 bioque io efe me ro ou antes as ame aças de blo- 

gue io contra a Lituani a; mas o Santo-Padre nao 

declarou uma palavra 
que pe se, ha trinta anos 90 bre Cuba nem sobre 
que pe 8a sobre a Nicaragua, que dura há dez 
an0 8 

eta: 01 03 de de 1992 

regra 
quer rca do bloque 10 

01 te ovR m3Ho 02 de s dae 01 te bde 
sa td-101r2 ornr 

Das 8hjoin-Credamesavenle aids de Canpe -Plenária Pinal 

E normal . E assim normal poie es1atino 
americanos valem tao pouco Vivos, que seus mor 
tos sao cem vezes menos cotados do que as vi- 
ti.mas do Imperio de Mal, ho je desin tegrado 

Eles nos impuse ran o desprezo como habi to . 

E agora vendem-nos o de epre zo como unico des 

tano. Ate hoje, a Ameri.ca_Latina era a terra 
do futuro. Magra conBolaça0 mas que vale mais 

do que nada. 

Eopo al qbs 

an 14h 
27h 

-Paleotrai o 
ARACRd1LS 
92 11sa Pratca de 

da-1 USP 
rlate 

Loysen Rodriie 
URTCANP Vlrgl- 

AgOra ele s nos dizem que o futuro e o Pad 
pre sente . 

Da 198 
an 22n rupan de atate-rupes de Delatai 

EDUARDO GALE ANO fasuiantl 

Artigo publicado originelmente no jornal 
"En Tempo", n 251, Jun ho/91. 

2h 
-Gaslasta Cmin 

PO ETICo PO ETICO 

NAO PENSES QUB sOU U ALI EN ADO 
SO PORQUE SOU U SUBO RDIN ADO SEU, 
BU SOU UN GEIO QUE AINDA CAMIN HA 
NO ESCURO QUB VOc8 DEIXOU. 

SO QUBRIA DIZBR, DETXAR CLARO 
MAS VARO A NOT TE, VI RO O DIA 
B NAO SEI COM0 CESSAR 
O AGOITE DES TA AGONIA 
SAO D8Z GADAVERES DE ANGUSTIA 

(JORCE SOUZA) PARA DAR VIDA 
A UMA BO RBOLE DA DE ALBG RIA 
B BU NAo SET SB TSTO SEMEADURA 
OU AN TRO PO FAGIA. 

EROS 

O MEU OLHAR DESCIA COMO Ue fAN 
AO CE TRO AIS ARDE Ts DO 2E0 

CORPC (CARLOS DUARDO BRAN CO) 
CI Lad ES DE CTAM GAS CHO HAN D0 NA NOI T8 NA NOT TE SPERI CA. 
TAO SAO BLA QUB CHORAM; 

0 FUTU RO 

(ALBBR2O DE LACBRDA) 

A CARBTI CE ULA DOEN ÇA 
TIFI CAM TE IN TELBC TUAL (CASSTATo RICA DO0 (RO BERT X. FIRSIG) 

0S HOM3 NASC LIVRES M T0DOS 05 LUGAR3 CCN2RAM=SE 
A FRa0S. 

3 (J. J ROUSSBAU) 
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CARTOGRAFIA DE UMA TIMIDEZ 
Aula de Biologia, 0 tema e a origem da 

Vida e O prote ssor apre sen ta a te se de Oparin- 
Buller 9obre como do inanimado surge a vida-
aque la historia dos quatro gases da atmosfera primitiva que sofren descargas ele tricas, se 
Combinam e se precipitam 8obre o8 Oceanos priL 
mitivoB. 0s prine irOs nucleos precipitados se 
agrupam formando oS c0acervados. Sao estes a 
1orma prinal de vi da? o que sa0 08 Coacerva-
dos? E estes nucleo8 que precipi tavam, 0 que 
eram? Como se desenrola o process0 evolutivo 
dos nucleos ate os coacervados? Todas e stas 
duvidas surgiram na minha cabeça durante e de 
pol8 da explanaçao do profe ssor e vieram a di 
ficultar ninha compreençao a re speito do tema 
Forque nao o interrompi e coloquei as minhas 

que stoe s? A timidez. Este foi o motivo . 

capaz de amar e trabalhar, ao que Raul Seixas, 

mui tos anos depoi s, acre scentaria: "que gosta 
de ao domingo, ir com a familia ao Jardim Zoolo 
g1 co dar pipoca aos macacos". Para mim, a ide 

1a de no rnali dade é um tanto questionave le pa 
Ta a p31colog1a me pare ce sempre m mode le ada 
ptativoe que nem sequer corre sponde a "curva 
normal" dos tipos de con junçoes psicologicaa 
da maioria da populaçao. 

Se e ve rdade que, muitas veze s, a timidez 

atrapal ha, como nos exemplos iniciais e mui- 
tos outros, tamben ha os aeus aspectos pos1 t 
vos Geralmente os timido9 sao mais re i Lexi.VoS, 
nao se precipitam e quando sentem-se se guro s, 

para exporem-se, sa0 muito sinceros. Mas nao 

6e trata de aqui eriar uma polemi ca- fal sa tal 
ve Z- de que ser tinido se ja pior ou me l. hor, 
se ja normal ou patologico. 0 fato e que somos 
t2midos e na maio ria das veze s gostamo s de ser 

assim, Se o mundo não fosse dos extrove rtidos, 
ou melhor, se a soiedades nao valorizassem 
tanto 0 diecurso e a frequeneia das aparigoe s 

i.ndividuai s, talvez o nosso modo de ser iosse 
mais valorizado e ate considerado "normal". 

0 que reivindicamo 9e que respeitem n0 ss0 
modo de ser, nao atropelando nosso s di scurso s, 

nao interrompendo nossas reflexoes e jamai s 
soltando as ve Lhas e execraveis charadas do ti 
po muda de assun to " ou "não vai ficar rouco 

de tanto falar", pois ai voces- 0s extrovert2 
dos e/ ou normais- estao re jeitando o nosso na0- 

produto discursivo , que voces tanto valori zam, 
e deste modo difici Lmen te terao ace aso a08 n09 

Outra 8ituaçao: num bar una guria, in teres 
san te, na mesa ao 1ado olha para min com ingis 
tencia. A ma0 Sua, ?ico sem jei to e na0 vou 

Conversar com ela. Por que? A timidez, nova-

mente 

Em toda a minha estrada de tinido, Cons-

trui para mim uma definiçao para a tinidez 
ela e una in segurança estrutural. No di ciona- 
rio a definiçao e mais cruel: fraque za, imbe-
CLlidade, nedo. Sera que ser timido e tao hOr 
rendo e execravel assin? 

Outro dla, lendo un texto de psicologi a, 
de scobri uma teoria intere ssante de Freud a 

re spelt0 do desenvo lvimento psicologico. Para 
ele senpre ha organi zaçoes biologi cas de base 

so bre a3 quais 0s modelos psicologicos sa0 or 
Ean1zados. A la bido, energia que mo bili zamos 
na busca do prazer 9empre organiza-se en tor 
no de alguna parte do corpo hunano, as quais 

correspondem e tapas suce ssivas do de senvolvi-
mento ps1colog co(fases oral, anal, falica e 
geni tal). Pols nao e justamente na fase anal 

Que pode estar a origem da timidez? Por favor, 

2ao tem nada a ver com o dito popular de que 

"cachorro mordido por cobra tem medo ate de 

s08 pro dutos inte ri ore s . 

Qe ro dlzer ainda, que ape sar da timidez 

ser uma caracteri stica quase que constan te na 

nosea personalidade, 1sto nao quer dizer que 

se janos lesna8 dentro de nossos caramu jos en 

todas as 91tuaçoe s. En mui tas de Las, me smo sen 
tlndo-nos inseguro s, assumimo s nossa timi de z 
e ag enirentano S. Tanbem, em Locais onde nos 

sentimos amb1entado 3, dasandamo 8 a 18L&r. 0 que, 
ne stas gi tuaçoes, nos Leva a perguntar se s0 

nos ti mzdos assumido s ou extrovertidos enrus- 
ti.dos. oo 

Linguiça". Na0 e por ai 
Onegocio e o seguinte: as fe ze s sao 0- 

bjetos produzidos pela criança com prazer e 
Tereci das a08 pais como premi0 Se estes de 

algana forma as rejeitan, dizendo "eca", na.9 

que cagao", torcendo 0s narizes ou se irri tan 

do todas as ve zes que trocan as fraldas, a 

Crianga passa a crer que 08 ses produtos sao 

maus e destrutivo s.E uma defe sa usual expe-

L2r tudo que ha en n0s e que sentimo s que e 

mau. Atiramo s n08s09 produto s destrutivoe no 

mando como depo si tario de nossas agre ssoe s, 
o Tund o 8e tornara mau e de struidor". Bsta lo 
E1 ca e a paranoica Mas nao e esta estrutura 
psicologica que carac teri za o timido. Bste e 
apenas un pritneiro momento . Nun segundo momen 
to o9 produto3 re jei tados sao retidos e Contro 

1ados. Se estes geran angustia "nece ssito exer 
cer un Erande controle sobre que po Sso 1iber 
tar e sobre as pe ssoas para quem 11 be rtarei a CALVIN 

minha produça0"Isto e a neurose obse s9iva, 
o nome teonico da timi de z- a manha, a0 menos3. 

Que 1oucura, nao? B tudo começando com 
uma nerda de un coco- Con todo direi to ao ple UELA LNHA 

S2.m, s0mos capazes de amar e de trabalhar 

e sobre tudo, por caracteristica reilexive, 
gue stionar as pipo cas, os macacos, as famílias 
eos cocos d0 mundo contenpo rane0. 

Dificil e saber em que trabalham os timi 

do9. Segundo pesqui sa re ali zada pela "Punda-
gao Lui8 Fermando Verissimo de Estudos Sobre 
a Tinidez" em colabo raç ao com o "Down Byes 

Institute", de Boise, Idah0, EUA, 5 dos en 
trevistado s sao eseritore s, 3% tocam um ins- 
trumento musica1 e 92 não responde ram. Por 
timidez? Nao. E que prefe rem nao gastar as 
suas pal.avres em pe squi sas 1mbe01s. 

CRLOS DUARDC BR ANCC UPRGS 

Bill watterson
pIGAMOS oUE A V0AAGORa EGTAMOS EMNOSSA EXPLRIEN E ESTE PeDApA NAALGUM LLDGAR DEN CIA NA TERRA NAD 
GALÇADA e O DO,SURDRAD0 TeM SENTIDO 
NS NAS: ENO PROC ESSO DEUE FAZEMOS AL 
CEMOS NA, 

EREEe GTA OMO9 
Onasm0 TA TEMPO Aqui 

E EFEMERO 

IMO 0 
Por tudo o que foi dito a timidez parece 

algo al tamen te nocivo, negativo , B de fato, pa 

ra a psicologia freudiana, ou pela pequena a- 
mostra de que dispomo S, eme smo Freud defi 

niu o homem adulto no rinal como aquele quee 

MEPRECI 
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