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EI Salvador: 
A outra face do conflito 

Cumprindo com um projeto que 
cultivamos há algum tempo, oferecemos 
nesta edição uma ampla abordagem da 
situação em E I Salvador. O nosso enviado 
especial a San Salvador, Mark Fried, fez 
uma cobertura da situação do movimento 
de massas, dos sindicatos, das 
organizações de direitos humanos, 
mostrando uma face da realidade 
salvadorenha que, em geral, ficou 
esquecida ou relegada a um segundo 
plano pelo impacto das operações de 
guerra. No entanto, nesse campo da 
atividade civil, está um dos baluartes da 
resistência aos esquadrões da morte e à 
ultradireita e da luta pela instauração de 
uma sociedade justa e livre. É justamente 
o elevado custo humano dessa guerra, 
que já dura quatro anos, que levou a 
FMLN-FDR a levantar o problema da 
pacificação, avaliação com a qual, · 
naturalmente por diversos motivos, o 
presidente Duarte concorda. 
Nesta matéria de capa, incluímos também 
um capítulo do livro do nosso 
colaborador lgnacio González Janzen 
sobre a história do conflito salvadorenho, 

cedido com exclusividade para cadernos 
do terceiro mundo pelo autor. O material 
de capa conta também com artigos 
exclusivos de Horacio Castellanos Moya, 
mostrando a perspectiva dos 
revolucionários salvadorenhos sobre o 
diálogo, e denunciando o até hoje 
não-esclarecido desaparecimento do 
arquiteto Antonio Handal e a falta de 
liberdade da imprensa no país. 
A situação na Bolívia, as perspectivas 
político-eleitorais no Peru, a vitória 
da esquerda na Universidade no Chile e 
as repercussões das eleições na Nicarágua 
completam a nossa cobertura latino
americana. 
No continente africano, os destaques são 
para o documento - que divulgamos 
em primeira mão - encaminhado pelo 
Presidente José Eduardo dos Santos à 
ONU e para a avaliação dos resultados da 
reunião da OUA. 
Finalmente, queremos manifestar aos 
nossos leitores- neste último número 
de 1984 - o renovado agradecimento pelo 
incentivo e apoio deles recebido e 
desejar-lhes um feliz 1985!' Até lá. 
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CPC- UNE 
de Manoel T. Berlinck 
O Centro Popular de Cultura 
(CPC) da União Nacional dos 
Estudantes (UNE) foi um 
movimento realizado nos 
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LIÇÕES DA NICARÁGUA 
- A EXPERffiNCIA 
DA ESPERANÇA 
de Ernesto Cardenal, Fernando 
Cardenal, Ernesto Vallecillo, 
Roberto Saenz, Oscar Jara, 
Marcos A"uda e Carlos 
Brandão (org.) 
Um livro indispensável para 
educadores e importantíssimo 
para quem se interessa pelo que 
se passa na Nicarágua, 
principalmente, no âmbito da 
educação popular e seus efeitos 
no desenvolvimento consciente e 
determinado de um povo. 130 pág. 
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HISTÓRIA DA 
SEXUALIDADE (1)- A 
Vontade de Saber 
de Michel Foucault 
Terá a sexualidade sido 
bruscamente censurada, reprimida 
com o advento do capitalismo, 
depois de ter vivil!lo em liberdade 
de palavras e atos? Segundo 
Foucault, a sociedade capitalista 
não obrigou o sexo a calar-se ou a 
esconder-se. Ao contrário. 150 pág. 
E-49 Cr$ 7 .500,00 
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Cartas 

Carta do Mês 

Comentário sobre o 
conteúdo de "cadernos" 

t propícia a oportunidade para 
cumprimentá-los e desejar-lhes os 
maiores êxitos pela comemoração dos 
1 O anos desta revista, que tem o pa
pel de formar, através da informação, 
os povos dos países do Terceiro Mun
do. L..l Tentei fazer um balanço cri
tico que penso poder resultar no me
lhoramento desta publicação . 

L .. l A análise abrangeu do nC? 54 
( 1982) até o 68 ( 1984). Constatou
se que durante esse per íodo foram 
abordados 28 países (sem incluir as 
seções " Panorama", Cultura, Ciência 
e Tecnologia etc) em cerca de 95 arti
gos. t significativo assinalar que 20 
países tiveram matérias que ultrapas
saram 10 páginas. 

América Latina e Caribe 
Essa região foi coberta com o en

foque em 18 países; destes, 12 em 
matérias com mais de 1 O páginas. 1 sso 
quer dizer que 66,6% dos artigos lon
gos corresponderam a essa região. Por 
outro lado, dos 34 países e /ou colô
n ias que formam essa região, 18 fo
ram analisados no intervalo mencio
nado (52,9% dos paisesl. Dentro des
se contexto, é preciso assinalar que 
coube à Argentina 18,5% de todos os 
artigos regionais, resultando uma mé
dia de 7,3 páginas por artigo . EI Sal
vador e Brasil ocuparam 13,2% dos 
artigos, com 5,2 e 10,8 páginas por 
artigos respectivamente. Coube à re
gião, no conjunto, uma média de no
ve pág inas por artigo. 

África 
Do total de 49 paises africanos, 

cerca de 16 (30,6%) foram abordados 
no período mencionado, dos quais só 
cinco ultrapassaram as 1 O páginas 
(Namtbia, Angola, África do Sul, Mo
çambique e N igérial. Correspondeu a 
esse continente uma média de 4,9 pá
ginas por artigo . Desse total, é neces
sário destacar que Angola abrangeu 
35,3% do número de páginas, a Áfri
ca do Sul 13,7% e Moçambique 
11,5%. Ao Sudão coube 4,2%, ao 
Chade, 1,8% e quanto a países como 
o Mali, Níger, Togo entre outros, não 
foram estudados desde a fundação da 
revista . 

Ásia/Oriente Médio 
Os países desse continente foram 

mencionados 37 vezes, e 13 deles fo
ram analisados no período estudado 
(35%), dos quais só dois ultrapassa
ram 10 páginas, isto é, 5.4% de todos 
os países. Esse continente teve uma 

6 - terceiro mundo 

relação de 4,2 páginas por artigo, des
tacando-se o Ubano com 40,8% de 
todas as páginas /artigos; a Palestina, 
31,6%; 1-ndia, 18,3%; Armênia , 7,1% 
e Vietnã, 2%. Coube a esse continen
te 22.3% de todos os artigos. 

Comentários 

t verdade que no dia-a-dia do 
mundo emergente, durante um perío
do dado, ocorrem fatos que transfor
mam países em notícias, e como ,tais 
devem ser tratados no momento de 
passar a informação. t o caso do Lí
bano , Palestina, E I Salvador, N icarâ
gua, dos paises da África Austral e 
outros, (lUe na década de 80 foram 
importantes fontes de notícias. Mas 
não é menos verdade que uma revista 
como esta deve procurar equilibrar a 
cobertura de maior número de pat'ses 
e colônias, respeitando o fato objet~ 
vo de que alguns são, em um determi
nado momento, mais importantes do 
que outros quanto à definição does
tágio revolucionário, em função da 
emancipação dos povos. Mas, ao lado 
desses fatos informativos inegáveis, 
devem ser abordados outros países 
que, mesmo não sendo notícia de 
primeiro plano, é preciso analisar, 
não com um mínimo de páginas, 
mas sim adequada e suficientemente. 

Também não existe correspondên
cia entre a cobertura da região da 
América Latina e do Caribe com a 
Ásia , por exemplo, redundando em 
que a primeira seja qualitativa e quan
titativamente melhor tratada. E mais, 
dentro de uma mesma região, encon
tramos grandes disparidades, como 
é o caso da América Latina e do Cari
be, onde o Caribe anglo e francófono 
está em grande desvantagem. 

No continente africano, ocorre al
go pa recido : deu-se grande cobertura 
aos países que estão na crista dos 
acontecimentos mundiais, em detri
mento de outros que não são grandes 
"focos de notícias". Nesse caso, ocor
re um fato singular : a guerra do Cha
de, apesar de sua importância, não foi 
suficientemente abordada, como tam
bém a vitória de governos progressis
tas e revolucionários na sub-região ín
dico-insular. 

Na Ásia estão os maiores desequi
líbrios e deficiências. Ninguém duvi
da que a situação no Oriente Médio é 
fundamental para a paz mundial, mas 
paralelamente a isso se deixou de la
do, por exemplo, a sub-região indo
chinesa, ignorando·se o seu singular 
processo de desenvolvimento e sua in
fluência regional . Necessariamente, 
tem-se que mencionar o processo ira
n iano, deficientemente abordado, as-

sim como os pa,·ses himalaios, quase 
nunca mencionados. Há o caso das 
duas Coréias, escassamente estudadas, 
da mesma forma que a Mongólia, que 
não foi abordada e nem citada (por 
acaso, não a consideram do Tercei
ro Mundo?). 

A Oceania tem permanecido num 
estado de total abandono. Só foi tra
tada em um ou outro "Panorama" 
deixando de lado notícias tão impor
tantes como a anexação das microné
sias, Marianas, Marshall e outras ilhas 
pelo imperialismo norte-americano. 
Isto, sendo o Pacífico uma região im
portante para ·o futuro mundial, ao 
ponto dos Estados Unidos quererem 
transformá-la em seu mare nostrum. 

Por último, queria destacar a pou
ca referência às lutas das minorias 
nacionais para conquistar uma maior 
democratização da sua situação : cur
dos, baluquistaneses, afro-sudaneses, 
iranianos-árabes etc. 

Em meio a essa crítica, quero lhes 
dar os parabéns pelo excelente traba
lho de divulgação das lutas dos povos 
que brigam por sua emancipação defi
nitiva e, muito especialmente, ao lou
vável trabalho de esclarecimento so
bre as lutas dos povos de Timor-Les
te, EI Salvador, Nicarágua, Angola, 
Palestina, República Árabe Saarauí 
Democrática e outros que formam o 
hoje poderoso movimento de liberta
ção nacional, que junto com o mov~ 
mente pela paz, derrotarão o imperia
lismo. 

Não me resta nada mais do que 
lhes desejar, companheiros, todo êxi
to nessa trincheira da grande batalha 
pela paz, a solidarledade, a amizade, 
o antiimperialismo e o socialismo. 
Adiante! Daniel Aché - Caracas, 
Venezuela. 

Ficamos muito gratos com as suas 
considerações. comentários e suges
tões. Somos conscientes de que ainda 
necessitamos melhorar muito a npssa 
cobertura jornalfstica de algumas re
giões do Terceiro Mundo que são de 
mais diffcil acesso para nós, por mo
tivos diversos, em geral ligados à pró
pria limitação de muitos deles em ge
rar informações a respeito das suas 
realidades. Em suma, todos nós so
mos vitimas desse desequilfbrio no 
fluxo informativo, que desejamos su· 
perar com _ a proposta de uma Nova 
Ordem Informativa Internacional 
(Noii). 

Nesse sentido, despontam os nos
sos planos de desenvolvimento e ex
pansão nessa segunda década que co
meçamos a percorrer. Muito obrigado! 

Ass.: A equipe dos cadernos do 
terceiro mundo. 



Degradação ambiental e 
alternativas energéticas 

Como assinante de cadernos já há 
alguns anos, noto com satisfação que 
cada vez mais os problemas da degra
dação ambiental são incluídos em 
vossos números. Na mesma linha, gos
tei também de um número anterior 
sobre o álcool como alternativa ener
gética. Concordo com a forma de en
carar a degradação ambiental e alter
nativas energéticas como uma ques
tão sbcio-poli'tica e não meramente 
economicista ou ecologista idílica, 
como muitos a querem ver. José A. 
Lopes - Caldas da Rainha - Portu
gal. 

Ano Internacional da Juventude 
O ano de 1985 será dedicado à ju

ventude. será o " Ano ! nternacional 
da Juventude". Assim sendo, gostaria 
de sugerir que cadernos abordasse 
esse tema sob d iversos aspectos: o jo
vem como força de trabalho, o jovem 
e o consumo, o jovem e a participa
ção pai (tica etc. Fernando Lemos Pa
checo - Porto Alegre - RS - Brasil. 

"Papo furado" 
"Você trabalhou e o Brasil mu

dou": esse é o slogan que o governo 
vem usando pela rádio e pela televi 
são para provar o que não pode ser 
provado, ou seja, que os últimos anos 

1 ntercâmbio 
• Aldori Romalino da Cunha 
Desemb. Pedro Silva, 196 - Coqueiros 
Florianbpolis - SC - CEP.: 88.000 
Brasil 
• Paciente Afonso 
a/c Santos Agost inho - C. P. 6505 
Luanda - Angola 
• Antonio Carlos Moraes 
Rua José M . Correia das Neves, 85 / 
403 - Farol - Maceió - AL 
CEP.: 57.000 - Brasil 
• A/age Baldé 
a/c A . Rod r igues - C. P. 49 - Bissau 
Guiné-Bissau 
• Ivan Bernardo Nenevê 
A rtefama - Ox ford - C. P. 50 - São 
Bento do Sul - se - CEP. : 89.290 
Brasi l 
• Jorge H. F. de A ssis 
C. P. 1136 - Benguela - Angola 
• Danielson-Bond " Deniux" 
Bairro Hoji-Ya-Henda - C. P. 2055 
Luanda - Angola 
• Alfredo Luís Roque 
C. P. 5740 - Bairro Cazenga 
Luanda - Angola 
• Armando Manuel Alves Bento 
C. P. 6103 - Luanda - Angola 
• Crisnacumar Jaientilal 
P. O. Box, 74 - 1 nhambane 
Moçambique 
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foram "bons", foram "anos de pro
gresso". Nijo sei me expressar melhor, 
porque sou de família pobre e não ti 
ve condições de me ilustrar melhor, 
mas deixo registrado aqui meu mais 
puro sentimento humano de revolta. 
Não admito uma propaganda dessas 
na TV e rádio! Estão deturpando a 
realidade brasileira! Não sei onde vão 
parar ... Acho que eles querem que o 
Brasil vire um país de mendigos e es
farrapados. Maurinho - Santos - SP 
- Brasil. 

Guia: também em espanhol 
Demorou! Mas aí está! ... e muito 

bom . Parabéns a vocês pelo Guia do 
Terceiro Mundo, almanaque que pre
tendo divulgar entre alguns amigos 
pequenos produtores da região. Gos
taria de adquirir dois em português e 
dois em espanhol. Guillermina de 
Montero - Juazeiro - BA - Brasil. 

Guia: grata surpresa 
Recebi hoje, o Guia do Terce iro 

Mundo, depois de esperar todo esse 
tempo. Achei muito legal o mapa. O 
texto, claro, não li, mas deve estar 
bom . Eu já tinha desistido de esperar, 
um pouco acostumado às sacanagens 
"capitalistantes" que existem mundo 
afora. ( .. . ) Mas valeu a surpresa! Luiz 
Claudio Madeira - São Paulo - SP 
Brasil. 

• Hernanio Venâncio Luimbi 
C. P. 16695 - Luanda - Angola 
• Catarina Adriano Rufino 
C. P. 3878 - a/c de Francisco Rufino 
Luanda - Angola 
• Neori Rafael Krahl 
Rua Ana Maria Nunes, 36 - Bairro 
Cbrrego Grande - Florianópolis 
SC - CEP. : 88.000 - Brasil 
• Bruno Ricardo Z. O. de Lavras Anna 
Praça Lopes T revão, 142 - C. P. 36 
Angra dos Reis - RJ - CEP.: 23.900 
Brasil 
• Luciana Filomena 
Rua Bento Banha Cardoso, casa 38 
Bair ro Maculoso - Luanda - Ango la 
• João Cesar Alfândega 
C. P. 81 - Norte - Nampula 
Moçambique 
• Felisb ino Silvestre Joaquim 
Bairro Rangel - 8 - Ra - 88 - Rua 
de Ambaka - C. P. 6043 - Luanda 
Angola 
• Luis Paulo Maria 
C. P. 1665 - Benguela - Angola 
• Neto Matessane 
Av. Eduardo Mondlane, 1571 
109 A - apto. 29 - Maputo 
Moçambique 
• André Mesquita Gomes 
C. P. 1184 - Benguela - Angola 
• Sandra de Oliveira 

Cartas 
Ouvir os jovens negros da América 

( ... ) Porque razão nunca fizeram 
um trabalho com jovens negros da 
América? Para nbs, africanos, é mui
to importante saber e acompanhar 
de perto a vida desse pedaço da Á fri
ca Negra no continente Americano. 
Penso que eles têm muito para contar 
sobre sua vida e sobre a maneira 
como spo tratados. Penso que entre 
eles deve existir aqueles que julgam 
que sua mãe África os esqueceu to
talmente, mas não é assim. ( .. .) A 
ideologia que nos une é mais forte 
que o oceano que nos separa. João 
Nambuesso José - Luanda - Angola. 

Prevenir o maltrato de crianças 
Por meio desta, quero felicitar

lhes pela ampla e verdadeira informa
ção que vocês fornecem sobre os pai'
ses em desenvolvimento . Desejamos 
comunicar que foi formado o " Comi
té Latino-Americano para a Preven
ção do Maltrato à I nfãncia". Por isso, 
fazemos um chamado a todos os lati 
no-amer icanos a fim de que nos escre
vam para enviar-lhes mais informa
ções e iniciar trabalhos para a preven
ção desse problema em suas respecti 
vas entidades. Dr. José R. Silva- vice
presidente do Comité - Rua Marquês 
de Maricá, 62 - Belo Horizonte -
MG - CEP. : 30.000 - Brasil. 

Rua Joaquim Catramby Filho, 14 
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ 
CEP.: 22. 700 - Brasil 
• Luiz Rubem Alcântara Bonfim 
Rua D r. Tomé Di as, 159 - Casa 
Amarela - Reci f e - PE 
CEP.: 50.000 - Brasi l 
• Sérgio Luiz Souza Araújo 
Rua Ludgero Dolabela, 65 - Bairro 
Gutiérrez - Belo Horizonte - MG 
CEP.: 30.000 - Brasil 
• Lázaro Rafael Sitoe 
C. P. 272 - Maputo - Moçambique 
o Carlos Gil Lemos 
C. P. 1371 - Rio de Janeiro - RJ 
CEP.: 20 001 - Brasil 
• Mar/lia Kubota 
C. P. 228 - Paranaguá - PR 
CEP.: 83.200 - Brasil 
• Agostinho B. Paixão Pimenta 
C. P. 18303-VilaAlice- Luanda 
Angola 
• José Albino da Silva 
Rua Nilson Sabino Pinho, 141 / 204 
Bairro Casa Caiada - OI inda - PE 
CEP.: 53.000 - Brasil 
• António Ngoca (Quito) 
C. P. 1153- O - 2- ECOMO 
Maputo - Moçambique 
• Maria Eliane Moura 
Rua Jacob F rantz , 316 - Antenor 
Navarro- PB- CEP. :58.910- Brasil 
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Panorama Tricontinental 

Uruguai: 
A reconquista da democracia 

D Depois da vitória eleitoral 
do dia 25 de novembro pas

sado, o presidente eleito Ju lio 
María Sanguinetti e seu vice, En
rique Tarigo, reivindicam agora a 
antecipação da data prevista para 
a entrega do governo. Para Tari· 
go, a antecipação da data "per· 
mitirá colocar em andamento, 
no menor prazo possível, um 
programa de recuperação do país 
que teria como base um governo 
de unidade nacional". O Partido 
Nacional (Blanco) também apóia 
a iniciativa, referindo-se a um 
previsível "vazio de poder" no 
caso de ser mantida a data esta· 
belecida pela legislação vigente, 
isto é, 19 de março de 1985. 

Os militares se pronunciaram 
contra essa possibilidade, aludin· 
do às dificuldades derivadas do 

tempo que ainda demorará êm 
ficar concluída a contagem fi. 
nal dos votos. Há consenso, no 
entanto, nos meios políticos, no 
sentido de que, mesmo sem con
clusão da recontagem final, pode 

Julio María Sanguinetti 

Cbmício de encerramento da 
campanha eleitoral da Frente Ampla, em Montevidéu 
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ficar determinada com exatidão 
a integração da Câmara de Depu
tados e do Senado assim como 
das autoridades locais. 

De acordo' com os números 
do escrutínio primário, o Partido 
Colorado - que saiu vencedor a 
nível nacional com 38% dos vo
tos - não contará com a maioria 
legislativa. Esse fato justifica ple
namente a decisão que tinha si
do acertada previamente entre 
todos os partidos, de fazer acor· 
dos programáticos. O objetivo 
dos acordos é permitir ao novo 
governo uma coordenação com a 
oposição no sentido de tomar ai· 
gumas medidas de emergência 
que a dramática situação herda· 
da destes 11 anos de ditadura re
clama. E nesse sentido, tanto 
Sanguinetti quanto Tarigo têm 
reiterado a necessidade de se for· 
mar um governo de "unidade na
cional". 

A 16 de novembro passado, 
os partidos políticos uruguaios 
assinaram um documento unitá· 
rio pelo qual ficava estabelecido 
que, depois das eleições, eles tor
nariam a se reunir para aprofun· 
darem os acordos aos quais ti· 
nham chegado durante a campa
nha eleitoral. 

Entre os principais assuntos a 
serem retomados na discussão in· 
terpartidária estão o da anistia e 
direitos humanos, a dívida exter· 
na e os caminhos para a sua rene
gociação, a situação da economia 
e a reforma do ensino, voltando· 
se a conceder a autonomia uni· 
versitária. 

Os dados oficiais proporcio· 
nados pelo Ministério do Interior 
definem uma integração parla· 
mentar na qual nenhum partido 
tem maioria. O Partido Colorado 
mantém exatamente o mesmo 
número de cadeiras que em 



1971 : 13 senadores e 41 deputa
dos. A isso deveria ser acrescen
tada a cadeira ocupada pelo vi
ce-presidente da República, que 
também é o presidente do Sena
do e presidente da Assembléia
Geral. 

O Partido Nacional (Blanco) 
perdeu cadeiras, em relação às 
obtidas nas eleições de 1971: 11 
senadores e 35 deputados, con
tra 12 senadores e 40 deputados 
na última eleição. 

A Frente Ampla cresceu nas 
duas Casas: ganhou seis senado
res e 21 deputados (dos quais, 
16 por Montev,déu e o restante 
em representações do interior). 
A cadeira de senador que o Par
tido Blanco perdeu é a que a 
Frente Ampla ganhou. Em rela
ção às cinco perdidas pelos bian
cas na Câmara de Deputados, 
três foram para a Frente (que, 
em 1971, tinha 18deputados) e 
duas para a União Cívica que, em 
1971, com o nome de União Ra
dical Cristã, não tinha obtido ne
nhuma representação no Con
gresso. 

Em relação aos governos esta
duais do interior do país, o Parti
do Colorado obteve 11 (o Uru
guai está dividido em 19 departa
mentos), o Partido Nacional, se
te. O departamento de Montevi
déu foi cenário de uma acirrada 

Bolívia: A maior taxa de 
mortalidade infantil 
da América Latina 

Com um índice de 213 por 
mil entre os zero e os dois anos 
de idade, a Boi ívia registra a taxa 
de mortalidade infantil mais alta 
da América Latina, enquanto 
que seu crescimento demográfi
co nos últimos anos foi "mode
radamente alto", segundo um es
tudo realizado pelo Ministério de 
Coordenação e Planejamento. 

O crescimento demográfico 
dos últimos anos foi de 2,6% 
anual (a média mundial é de 
1, 7%) e é resultado de uma taxa 
de fecundidade rei ativamente 
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disputa entre o Partido Colorado 
e a Frente Ampla. Por uma es
cassa margem de cerca de 15 mil 
votos - num total de um milhão 
depositados nas urnas - o Parti
do Colorado ganhou a prefeitura 
de Montevidéu, graças à lei de 
sublegendas. O arquiteto Maria
no Arana, candidato único à pre
feitura do departamento capitali
no pela Frente Ampla, teve 292 
mil votos, enquanto o candidato 
mais votado do Partido Colorado 
Aquiles Lanza (dos três qu,e se 
apresentaram) teve menos da 
metade daquele montante. Mes
mo assim, é este último quem 
passará a ocupar o cargo, porque 
pela legislação eleitoral uruguaia 
atribui-se o cargo de prefeito de 
departamento ao candidato mais 
votado do partido mais votado. 
O mesmo casuísmo rege o cargo 
de presidente da República. 

O Partido Colorado ficou à 
frente do seu principal adversá
rio, o Partido Nacional, em mais 
de 100 mil votos, uma diferença 
que o próprio candidato derrota
do, Alberto Zumarán, reconhe
ceu que não se devia simples
mente a "razões circunstanciais'; 
como a prisão do máximo líder 
bianca Wilson Ferreira Aldunate, 
que fora libertado cinco dias 
após a eleição. 

Uma análise atenta dos resul-

elevada (6,5 filhos por mulher), 
de avanços modestos na espe
rança de vida ao nascer (atual
mente é de 49 anos, a mais baixa , 
da América Latina) e de um sal
do migratório internacional 
negativo. 

O estudo acrescenta que, 
como resultado dessa dinâmica, 
a população passou de 2, 77 m~ 
lhões de habitantes em 1950, pa
ra 5,57 milhões em 1980, com 
um ritmo acumulado de aumen
to de 105%. Em 1983, a popula
ção boliviana era de 6.034. 136 
habitantes. 

A relativa estabilidade que se 
observa na taxa de fecundidade 
parece ser o resultado de duas 

tados eleitorais permite consta
tar que o Partido Colorado man
teve sua votação de 1971, que a 
Frente Ampla - apesar de ter 
seu líder máximo proscrito, as
sim como vários partidos de sua 
coalizão - cresceu 27%. E que 
só caiu o Partido Nacional. Isso 
foi interpretado pelos meios po
líticos uruguaios como o respal
do do eleitorado à política de 
"acordo" com os militares, tra
çada pelo general Líber Seregni 
e defendida e levada adiante pelo 
Partido Colorado, a Frente Am
pla e a União Cívica. Foi essa ne
gociação entre as duas agremia
ções e as forças armadas - que 
teve por palco o Clube Naval -
que permitiu traçar o cronogra
ma final que levou à realização 
das eleições e garantir a entrega 
do poder a um governo constitu
cional. 

O Partido Nacional negou-se a 
dialogar com as forças armadas e 
chamou esse acordo de "Pacto 
do Clube Naval", num tom de
preciativo, acusando o Partido 
Colorado e a Frente Ampla de 
quererem o "continuísmo". O 
eleitorado uruguaio - segundo 
se depreende de sua votação -
aprovou a atuação dos dirigentes 
civis que participaram das nego
ciações e lhes deu o voto majori
tário. 

tendências contrárias que se neu
tralizam: uma elevada taxa no 
meio rural e uma tendência des
cendente no urbano, sobretudo 
nos estratos sociais médios e 
altos. 

As pesquisas e enquetes reali
zadas conseguiram situar clara
mente nas áreas rurais do altipla
no e dos vales, e particularmente 
nas comunidades quêchuas, os 
"redutos principais" da mortali
dade infantil. Nessas comunida
des, a taxa de mortal idade se en
contra em 330 por mil entre o 
nascimento e os dois primeiros 
anos de vida. A cifra é semelhan
te (300 por mil) nos distritos mi
neiros. (Oscar Pefía Franco) 
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México: Setenta etnias 
desapareceram neste século 

A sobrevivência dos indígenas está ameaçada 

D Setenta grupos indígenas do 
México desapareceram du

rante o presente século e outros 
doze se encontram a ponto de 
extinção, abatidos por fatores 
pai íticos, econômicos, sociais e 
jurídicos, segundo um estudo do 
1 nstituto Nacional lndigenista 
(INI). A divulgação da pesquisa 
do organismo estatal coincidiu 
com a celebração na capital me
x icana de um congresso da Cem
federação Nacional Camponesa 
(CNC) que abordou o tema dos 
oito milhões de indígenas, de 86 
etnias diferentes, inserindo-o na 
situação global dos camponeses 
mexicanos. 

Enquanto o estudo do INI co
locou a ênfase nos aspectos etno
lógicos, antropológicos e sociais 
do problema, o congresso cam
ponês ressaltou seus fatores po-
1 íticos, econômicos e jurídicos. 
Para a CNC, a sobrevivência dos 
grupos de indígenas está direta
mente ligada à solução de seus 
proelemas mais prementes de 
desnutriçâ'o, desemprego, mini
fundismo ou carência de terra e 
exploração dos grandes senhores 
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de terras, intermediários e tra ns
nacionais, problemática predo
minante nos setores rurais mexi
canos. 

Partindo dessa mesma base, o 
IN I assinala a necessidade de es
tabelecer políticas e programas 
- elaborados, dirigidos e instru
mentados pelos indígenas - des
tinados a preservar a identidade 
cultural e as estruturas sociais 
dos nativos. 

As estatísticas do I N 1, dirigi
do atualmente por Cándido Co
heto, um indígena zapoteca, re
velam que em menos de 80 anos 
desapareceram 70 etnias e outras 
doze estão em vias de extinção. 
Segundo fontes oficiais, existem 
no México atualmente 82 raças 
diferentes de indígenas que fa
lam 56 1 í nguas e cerca de 250 
dialetos derivados. Esse nú mero 
de etnias possivelmente diminui
rá para 70 nos próximos 10 ou 
20 anos, segundo alguns antro
pólogos. 

Oito dos grupos de índios 
ameaçados de extinção vivem no 
norte do país: seris, opatas e pa-

pagos, no estado de Sonora. Ki
/iwas, kumiais, paipas e cucapas, 
na Baixa Califórnia, e os kika
pues no norte de Coahuila. 

A lista continua com os acui/
tecos, residentes no estado do 
México, próximo da capital, os 
ixcatecos, que vivem no estado 
sulino de Oaxaca, e os chujes e 
/acandones, que se localizam a 
leste de Chiapas, também no sul 
do país. 

O processo de extinção é mais 
acelerado nos grupos étn·icos 
considerados social e economica
mente mais fracos, e que vivem 
nas zonas mais isoladas e monta
nhosas do país. É o caso, entre 
outros, dos kiriwas, dos quais so
brevivem oito famílias com 37 
pessoas no total, que foram gra
dualmente espoliados de seus 
pastos e selvas de madeiras vai io
sas nas serranias de Ensenada, na 
parte norte da Baixa Califórnia. 

No extremo sul do país, na 
inóspita zona tropical de Chia
pas, os índios /acandones enfren
tam uma situação semelhante à 
de seus irmãos do norte. Virtual
mente encurralados nas serras 
mais altas e abruptas, sobrevivem 
atualmente uns 300 /acandones 
permanentemente hostilizados e 
deslocados por ávidas empresas 
madeireiras e florestais. Os /acan
dones vivem na parte oriental de 
Ch iapas, em uma zona conhecida 
precisamente como "selva lacan
dona" que cobre teoricamente 
uns 15 mil quilômetros quadra
dos. 

Em um esforço por impedir 
sua extinção e preservá-los do 
acossamento dos empresários e 
suas "guardas brancas" armadas, 
o governo mexicano concedeu a 
esses indígenas - mediante um 
decreto presidencial de 1972 -
cerca de 614 mil hectares de ter
ras e selvas e criou uma compa
nhia paraestatal para administrá
las. Contudo, a cada ano dimi
nui o número de /acandones e, 
inclusive, os antropólogos mais 
otimistas estimam que nenhum 
membro dessa etnia conhecerá o 
ano 2000. (Maria de Cautín) 



A violência aumenta na Guatemala 

D Ou ase 20 mil casos de viola
ção dos direitos humanos 

foram registrados na Guatemala 
durante o mês de julho. Do total 
de 19.578 casos comprovados 
envolvendo civis, 62 vítimas fo. 
ram executadas enquanto 24 ou
tras estão desaparecidas, segun
do a Comissão de Direitos Hu
manos dessa r<!públ ica centro· 
americana. A comissão admitiu 
que as denúncias representam 
apenas 25% do total que ela con· 
sidera real, já que muitos temem 
registrar acusações contra orga-

nismos paramilitares de extrema 
direita, simpáticos ao governo. 

O relatório mostra uma acen
tuada elevação no número de 
violações dos direitos humanos 
no país em relação ao mês de 
maio, quando foram registrados 
apenas 2.975 casos. Entre as pes
soas executadas, existem denún· 
cias documentadas envolvendo 
quatro detidos na penitenciária 
de Pavón. El.es foram mortos em 
suas celas por um grupo de ho
mens armados de faca que além 
de degolá-los, arrancaram os 

Arafat mantém a liderança da OLP 

D Depois de cinco dias de dis
cussões tensas, a 17~ Reu

nião do Conselho Nacional Pales· 
tino reelegeu, por unanimidade, 
Yasser Arafat como o principal 
líder da Organização de Liberta
ção da Palestina (OLP) . A reelei
ção aconteceu um dia depois de 
Arafat ter anunciado que aban
donaria a liderança da organiza
ção, diante das divergências que 
dividiram a OLP em três grupos 

diferentes. 
A AI Fatah, o movimento de 

Arafat, e a chamada Aliança De
mocrática participaram da reu
nião realizada em Amã, capital 
da Jordânia. O terceiro grupo, a 
AI iança Nacional, formada por 
grupos favoráveis à Síria e à Lí
bia, não assistiu a reunião do 
Conselho Nacional Palestino. 
Um dos grupos da Aliança Na
cional, liderado por Ahmed Ji-

Arafat, um novo mandato que favorece as nej!ociacões -------

olhos das vítimas. Vários outros 
detidos na mesma cela jogaram
se sobre os corpos para chamar 
a atenção dos guardas peniten
ciários. No tumulto, mais um 
preso foi morto pela polícia. 

Entre os desaparecidos em ju
lho, encontra-se um dirigente do 
Partido Democrata Cristão, Do
mingo Vázquez Aceituno. Ele 
foi preso por desconhecidos no 
departamento de Guiché, no 
norte da Guatemala. A grande 
maioria das denúncias, quase 
19.500, envolvem camponeses ti: 
rados de suas terras pelas chama
das Patrulhas de Autodefesa, que 
obrigam os trabalhadores rurais e 
suas famílias a se deslocarem 
para as "aldeias modelo", criadas 
pelo exército na zona de ativida· 
de guerrilheira. 

bril, foi inclusive suspenso da or
ganização pela maioria esmaga
dora dos votos. 

Arafat tem mais de 2/3 dos 
votos no Conselho, que este ano 
foi ampliado com a inclusão de 
nove comandantes militares da 
AI Fatah. A reunião de Amã, da 
qual participou o rei Hussein, re
confirmou o plano elaborado 
pelos países árabes na conferên
cia de Fez, ratificou o pedido de 
convocação de uma reunião in
ternacional sobre a questão pa
lestina', mas recusou o plano 
apresentado pela Jordânia basea
do na Resolução 242 do Conse
lho de Segurança da ONU. 

Outra decisão adotada em 
Amã foi a de não preencher as 
vagas dos delegados que decidi
ram boicotar a reunião do Con
selho, num gesto de boa vonta
de, visando uma possível reuni
ficação da OLP. Tanto a AI Fa
tah como a Aliança Democráti
ca acertaram em agosto passa
do em Aden, um acordo que pre
vê uma maior democratização in
terna na OLP. Esse processo foi 
ratificado agora em Amã, quan
do as duas organizações deram 
sinais de que vão continuar coor
denando suas ações. 
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Etiópia: 
A seca e a manipulação externa 

º
Sempre que uma equipe de 
TV européia filma cenas de 

fome na África, imediatamente 
depois que a película é exibida, 
surgem campanhas internacio
nais de ajuda, cuja intensidade 
está diretamente vinculada à dra
maticidade das imagens. Trata
se de um fenômeno que entre os 
jornalistas europeus não é novo 
e nem desperta emoção. Essas 
reportagens, em Qeral. são or-

gal e agora repete-se na Etiópia. 
O noticiário das televisões euro
péias e norte-americanas concen
trou suas atenções no dramático 
caso etíope, mas não fez refe
rência ao fato de que hoje pelo 
menos cinco outros pa ises afri
canos vivem situações tão ou 
mais graves em matéria de desnu
trição e fome. Nada foi dito so
bre o Relatório 84 do Banco 
Mundial (ver matéria de Econo-

O secretário-geral da O U, Pérez de Cuellar 
e a sua esposa, num campo de refugiados na Etiópia 

ganizadas por entidades assisten
ciais, que usam a repercussão das 
imagens de fome para sensibili
zar o espectador europeu ou nor
te-americano, que logo em segu i
da é induzido a fazer doações. 
Estas chegam em grande quanti
dade e são encaminhadas ao país 
receptor por organ izações e go
vernos que normalmente procu
ram assumir o controle da distri
buição, alegando que as autori
dades locais não têm competên
cia para isso. 

Esse fenômeno já aconteceu 
em vários pa ises africanos como 
a Somália, Alto Volta (atual Bur
kina Faso), República Centro
Africana, Níger, Uganda, Mali, 
Mauritânia, Moçambique, Sene-
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mia nesta edição) revelando da
dos sobre o acentuado empobre
cimento dos pa ises africanos em 
consequência da deterioração 
dos preços das matérias-primas e 
do endividamento externo. 

A seca na Etiópia existe e é 
muito grave, mas não é a pior da 
história do país. Em 1973, mor
reu muito mais gente durante 
um período que durou mais de 
um ano. A tragédia atual tem 
também causas muito definidas, 
que não resultam apenas da ine
ficiência governamental, de as
pectos tribais ou da natureza po· 
1 ítica do regime. A estrutura ru
ral da Etiópia sempre foi basea
da na agricultura comunal que, 
durante o período da manar-

quia, esteve su1e1ta ao controle 
de senhores feudais. 

A dominação imperial provo
cou o surgimento de movimen
tos de rebeldia contra o poder 
central que tinham e têm mais a 
ver com a manutenção dos valo· 
res locais (língua, religião, costu
mes e estrutura econômica) do 
que com tentativas de separatis
mo. A conjugação da rebeldia 
com a dominação econômica 
afetou gravemente a estrutura 
rural, porque a guerra paralisou 
os circuitos econômicos tradicio
nais. Com a queda da monarquia 
em 1974, a situação continuou 
devido a erros de avaliação dos 
dois lados (ver cadernos do ter
ceiro mundo n9 71, "Etiópia, 
Dez anos de revolução"). 

Os rebeldes da E ritréia e do 
Tigre não avaliaram em profun
didade as consequências do fim 
da monarquia e da implantação 
de um regime socialista. Por seu 
lado, o governo do tenente-coro
nel Mengistu Hailé Mariam her
dou um país fracionado pelas 
disputas entre o poder central 
(monárquico) e as minorias re
gionais. Qualquer governo en
frentando as mesmas circunstân
cias teria logicamente que se 
preocupar com a integridade na
cional , ainda mais se for levado 
em conta que no período 74/78 
havia 14 movimentos rebeldes 
em toda a Etiópia, sem falar 
num sangrento conflito entre ci
vis e militares em Addis Ababa. 
Isso não elimina o fato de que 
os militares etíopes cometeram 
erros na interpretação do fenô
meno eritreu ou tigrino, sem fa. 
lar nos outros casos de rebeliões 
regionais. Mas foram decisões to· 
madas num momento em que a 
Etiópia estava na iminência de 
pulverizar-se. 

De 79 para cá, o governo de 
Addis Ababa, pressionado por 
todos os lados, aprofundou sua 
opção pelo socialismo, fato que 
levou governos ocidentais a usa
rem o separatismo como i nstru
mento de enfraquecimento do 
poder central. Criou-se, então, 



uma situação em que a economia 
rural se desorganizou profunda
mente, num fenômeno agravado 
pela deterioração das trocas co
merciais do país, o que reduziu 
drasticamente a capacidade do 
governo interferir nas conse
quências da seca. 

As til magens feitas em outu
bro passado por uma equipe da 

Sudão: Numeiry faz 
contrato escandaloso com 
milionário saudita 

O general Gaafar Numeiry 
acaba de entregar ao milionário 
Adnan Kashoggi metade de to
das as reservas de petróleo do 
Sudão, através de um contrato 
secreto no valor de 400 milhões 
de dólares. Segundo especialis
tas, o presidente do Sudão prati 
camente doou grande parte das 
reservas do país a um milionário 
conhecido por suas excentricida
des ostentatórias e pelo hábito 
de oferecer enormes somas em 
dinheiro para seus sócios. 

Kashoggi é o dono da empre
sa Sigma I nternationa/, que deve 
assumir a maior parte dos poços 
e oleodutos do Sudão, atualmen
te controlados por empresas nor
te-americanas e francesas. Toda a 
prospecçjo de petróleo no Su
dão está até agora nas mãos da 
Chevron, Shell e Total, que no 
entanto estão reduzindo ou para-
1 isando seus investimentos devi 
do ao agravamento da guerra ci
vil no sul do pafs. O acordo com 
o milionário saudita foi uma es
pécie de chantagem com as em
presas petrolíferas, que aparen
temente se mostram dispostas a 
sair de vez do Sudão, mesmo 
com prejuízo . 

O que mais está intrigando 
os meios financeiros internacio
nais é o montante em dinheiro 
oferecido por Kashoggi a Nu
meiry em troca do direito de 
explorar metade das reservas de 
petróleo do país. 
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BBC de Londres foram realiza
das com o apoio de organizações 
internacionais sediadas em Lon
dres e na Suíça, e com a partici
pação direta de grupos da Eri
tréia e Tigre, que lutam contra o 
governo de Addis Ababa. Desde 
o início, houve portanto uma 
vinculação política com a denún
cia que se pretendia exclusiva-

mente humanitária. A forma 
pela qual a engrenagem da ajuda 
foi desencadeada logicamente foi 
vista com suspeitas pelo governo 
etíope, a primeira instância a ser 
consultada num caso em que, su
postamente, as considerações 
ideológicas seriam menos impor
tantes do que o socorro aos fa. 
mintos. 

Tanzânia:' Transnacional 
volta depois de seis anos 

D O conglomerado transnacio
nal Lonrho prepara, lenta 

mas seguramente, a renovação de 
investimentos na Tanzânia, seis 
anos depois de ter sido expulso 
desse país da África oriental. 

O governo de Dar-es-Salaam, 
em 1979, ordenou à firma que 
pusesse fim a suas atividades nes
sa nação por haver participado 
de manobras no sentido de frus
trar a causa da libertação regio
nal, principalmente no Zimbá
bue, segundo se anunciou oficial
mente naquela época. Os bens da 
Lonrho nesse país foram nacio
nalizados nesse ano mediante de
cisão parlamentar. 

A firma transnacional poderá 
agora reinvestir no país, assinala
ram autoridades locais a uma de
legação da Lonrho dirigida por 
Mark Too, vice-presidente da 
empresa para a África oriental, 
que visitou o país recentemente. 

A medida básica visando o re
gresso dessa firma transnacional 
cons1st1ria no estabelecimento 
em Dar-es-Salaam de uma com
panhia subsidiária, para o qual se 
elaboraram planos, informou o 
diário Dai/y News da capital tan
zaniana. A Lonrho efetuaria, se
gundo o projetado, um investi
mento inicial de entre 8,8 mi
lhões e 14 milhões de dólares. Os 
lucros seriam destinados à ex
pansão do investimento, segundo 
declarou o representante da Lon
rho. 

Too não especificou quais se
riam as áreas de investimento da 
empresa, embora se estime que 
entre elas figuraria a agricultura, 
uma vez que a delegação da Lon
rho desenvolveu conversações 
com autoridades nesse assunto . 

A Lonrho era proprietária, no 
momento de sua expulsão da 
Tanzânia, de 15 importantes fir
mas nas áreas de plantações de 
chá e obras industriais. 

A volta da Lonrho à Tanzâ
nia se enquadra na nova política 
do governo de Nyerere de permi
tir uma parcela substancial de in
vestimento estrangeiro com o 
propósito de fortalecer a econo
mia nacional e como comple
mento dos programas econôm i
cos de tipo socialista que se de
senvolvem naquela nação, reve
lam os observadores locais. 
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Zimbábue: A violência tumultua 
o panorama político 

D A sucessão de assassinatos 
de importantes dirigentes 

políticos dos dois maiores parti
dos do Zimbábue praticamente 
anulou as possibilidades de um 
acordo entre a Zanu e a Zapu no 
momento em que o país se pre
para para as primeiras eleições le
gislativas desde a independência. 
A violência começou nas primei
ras semanas de novembro, quan
do um dos mais importantes lí
deres da Zanu no sul do Zimbá
bue, o senador Moven Ndlovu, 
foi assassinado por dissidentes 
do partido oposicionista Zapu. 

Mugabe e 
Nkomo nos dias 

da unidade. 
Agora, o 
convívio 
amistoso 

pertence ao 
passado 

Quinze d ias depois, foi morto 
Jimi Ntuta, membro do comitê 
central da Zapu, sem que se sai
ba até agora a identidade dos as
sassinos. Os dois crimes deterio
raram rapidamente as relações 
entre a Zanu e a Zapu, que, há 
mais de um ano, vêm trocando 
acusacões em torno da campa
nha d~ terror movida pelos dissi
dentes na província de Matabele. 
Os terroristas são em sua maior 
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parte elementos ligados à Zapu, 
e contam com apoio militar 
e logístico da Atrica do Sul. A 
Zapu nega que os terroristas se
jam membros do partido I idera
do por Joshua N komo, mas a 
verdade é que existem provas do 
envolvimento. 

Em represália ao assassinato 
do senador Moven Nd lovu, o pri
meiro-ministro Robert Mugabe 
demitiu os dois últimos minis
tros da Zapu que ainda continua
vam no governo. Cephas Msipa e 
John N komo pertencem ao setor 
moderado do partido oposicio-

nista e mantinham de pé a possi
bilidade da Zanu e da Zapu se 
fundirem num único grupo, nas 
eleições legislativas marcadas 
para o primeiro trimestre do ano 
que vem. O velho líder naciona
lista, Joshua Nkomo, está prati
camente isolado dentro de seu 
partido e perdendo poder para 
políticos mais jovens. Estes man
tinham a esperança de um diálo
go com a Zanu, mas o radicalis-

mo dos dissidentes azedou o cli
ma político a ponto de, hoje, o 
entendimento ser considerado 
muito difícil a curtíssimo prazo. 

Ao deixarem o governo, Msi
pas e N komo foram bastante 
prudentes em suas declarações, 
deplorando o clima de violência, 
sem no entanto acusar frontal
mente o primeiro-ministro Ro
bert Mugabe. Apesar disso, os 
radicais da Zapu procuram tu
multuar o mais possível o clima 
político pré-eleitoral, na tentati
va de impedir uma vitória esma
gadora da Zanu, o que o governo 
considera um elemento funda
mental para a criação de um par
tido único no Zimbábue. Se a 
violência diminuir neste final de 
ano, é possível uma retomada do 
diálogo nos primeiros meses de 
1985, mas se novos assassinatos 
forem cometidos, o clima emo
cional se deteriorará provocando 
o rompimento total entre Zanu e 
Zapu, os dois partidos que luta
ram juntos pela independência 
através da Frente Patriótica. 

ERRATA 

No nosso número anterior, 
no Especial dedicado à seita 
Moon, matéria sobre a sua 
atuação no Uruguai, por um 
lapso, foi publicado o nome 
do jornalista Manuel Flores 
Mora, como fazendo parte 
dos quadros da "Causa", bra
ço po I ítico da referida seita. 
Trata-se de um erro lamentá
vel, pois na verdade quem faz 
parte da "Causa" é a jornal is
ta Magela F I ores Mora. Pedi
mos nossas desculpas tanto a 
Manuel Flores Mora - um 
jornalista cuja trajetória pro
fissional merece o nosso maior 
respeito - e ao autor da ma
téria, Eduardo Varela, que 
nunca poderia ter imaginado 
envolver o seu colega e amigo 
nos quadros dos seguidores da 
seita Moon no Uruguai. 



Bangladesh: 
A oposição vai às ruas por eleições 

D Desde o início c.le dezembro, 
os maiores partidos da opo

sição deflagraram uma onda de 
protestos de rua contra a decisão 
do governo de adiar por prazo 
indeterminado a realização das 
eleições gerais previstas para o 
final deste ano. Foi o segundo 
adiamento consecutivo determi
nado pelo general H. M. E rshad, 
que governa o país com mão de 
ferro desde 1982. O pretexto 
para cancelar as eleições marca
das para 8 de dezembro foi a 
ex igência dos partidos de oposi
ção a favor da extinção da lei 
marcial vigente nos últimos 30 
meses. 

Além disso, a aliança de 15 

partidos, encabeçada pela Liga 
Awami quer que o regime do ge
neral Ershad seja substituído por 
um governo provisório e neutro 
que .prepare as eleições com im
parcialidade. Nenhuma das exi
gências é aceita pelo presidente 
bengalês que se mostra disposto 
a reprimir a ferro e fogo todos os 
protestos não só dos partidos de 
oposição como também dos 
estudantes e sindicatos. Depois 
de terem preconizado o boicote 
às eleições, caso elas tivessem si
do realizadas sem a implantação 
de um governo inter ino, os par
tidos de oposição passaram agora 
a organizar greves gerais em qua
se todas as cidades de Bangladesh. 

Nova Caledônia: Fim da era colonial? 

D Na manhã do dia 19 de de
zembro, os militantes da 

Frente de Libertação Nacional 
Kanak Socialista (F LNKS) deci
diram proclamar a independên
cia unilateral da Nova Caledônia, 
uma ilha de 17.000km2 de 
superfície, situada a leste da 
Austrál ia, e ocupada pela França 
desde 1853 (ver cadernos do ter
ceiro mundo n9 72). A procla
mação da independência ve io 
após uma crise gerada pelo bo i
cote organizado por quatro dos 
cinco partidos da ilha contra as 
eleições organizadas pela França 
para escolher os novos membros 
da Assembléia Territorial. 

Até dezembro, o governo 
francês vinha recusando sistema
ticamente todas as propostas dos 
movimentos autonomistas da 
Nova Caledônia visando a extin
ção dos laços coloniais. Os colo
nos de origem francesa, num to· 
tal de 54 mil, adotaram uma po
sição arrogante em relação aos 
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movimentos autonomistas locais. 
Com isso, os quase 100 mil ka
naks ficaram virtualmente em pé 
de guerra, e na manhã do dia 19 
de dezembro saudaram entusias
ticamente a independência, pro
clamada pela F LNKS após al
gumas escaramuças com colonos 
franceses. 

Diante da crise, o governo 
francês nomeou um emissário de 
alto n ível para negociar com os 
autonomistas, o que de alguma 
forma atende parte das reivindi
cações da F LNKS. Mas o grande 
problema é a resistência dos co
lonos e dos ca/doches (kanaks as
similados pelo aparelho colonial) 
que se negam a ceder seus privi
légios, especialmente os de or
dem econômica. Os kanaks (um 
povo de origem melanésia) pos
suem apenas 10% das terras cul
tiváveis e só podem viver em re
servas das quais estão proibidos 
de sair sem autorização. A domi
nação econômica francesa sobre 

Além da coalizão de 15 parti
dos, também a frente de sete ou
tros movimentos oposicionistas 
participa da campanha contra o 
governo de Ershad. As duas or
ganizações programaram uma 
"quinzena de resistência" para as 
últimas semanas de dezembro. A 
pressão oposicionista tem como 
objetivo obrigar o governo a 
aceitar uma negociação, já que o 
agravamento do impasse pode le
var o Bangladesh ao limiar de 
uma nova guerra civil. Há uma 
iniciativa de diálogo protagoniza
da por emissários dos dois lados 
visando um possível plebiscito. 
Segundo os partidos de oposição, 
esta seria a última chance de ser 
evitado um confronto total entre 
o governo e militares de um la
do, e os partidos de oposição, de 
outro, apoiados pelos sindicatos 
e pelas principais organizações 
estudantis de Bangladesh. 

o arquipélago faz com que 70% 
dos jovens kanaks não tenham 
emprego. 

A maioria dos colonos euro
peus na Nova Caledônia apóia 
os partidos de direita na França, 
notadamente o prefeito de Pa
ris, Jacques Chirac, que, no dia 
seguinte à proclamação da in
dependência, pediu-lhes que 
transformassem Numea, a capi
tal do arquipélago, numa cidade 
morta. 1 sso mostra que a crise 
surgida este mês pode ter desdo
bramentos bastante violentos. 

Os partidos autonomistas do 
arquipélago já começaram a dis
cutir a criação de uma frente co
mum com a F LNKS para resistir 
à pressão dos colonos. A maior 
preocupação dos autonomistas é 
a questão econômica já que, se
gundo os seus principais líderes, 
o acesso à independência é uma 
questão formal. Eles já têm ban
deira, capital, um novo nome pa
ra o país e até um chefe de go
verno, porém é necessário asse
gurar a viabilidade econômica do 
novo país. 
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Editorial 

Reagan e o auge da reação 
Toda eleição presidencial nos Estados Unidos 
implica e projeta, gostemos ou não, uma nova 
etapa nas relações políticas, econômicas e militares 
do planeta. A etapa iniciada depois das eleições 
de 6 de novembro passado ostenta o signo 
da continuidade. Apesar disso, as correções de 
rumo e as mudanças que Ronald Reagan pensa 
aplicar após a obtenção de seu segundo mandato 
presidencial também terão efeitos mundiais que 
justificam a atenção com que são avaliados seus 
últimos passos e declarações. Há também um plano 
profundo e subjacente nesse processo e que pode 
ser resumido nesta pergunta : essa vitória da 
direita se deve a fatores conjunturais ou a 
mudanças de fundo na sociedade 
norte-americana? 
Se esta última fosse a resposta correta, teria 
fundamento a pretensão dos expoentes 
conservadores que proclamaram inaugurada uma 
era que prevalecerá nos próximos 20 anos. A 
hegemonia teria abandonado o Partido Democrata 
e teria se instalado de forma duradoura no seu 
rival Republicano, e mais precisamente nos seus 
setores mais direitistas. Haveria. portanto, uma 
reação conservadora que se prolongaria até o final 
do século e mais além. Se tal coisa sucedesse, o 
confronto e a tensão que se transferiria para 
as relações Leste-Oeste seriam graves o suficiente 
para justificar os presságios da 3~ guerra mundial. 
A continuidade nos principais aspectos não se deve 
apenas ao fato de que Reagan sucederá a si 
próprio, mas também ao fato de que o presidente 
atribui a alta porcentagem que obteve (59% dos 
votos) ao programa que executou durante o 
seu primeiro governo e, em particular, a dois 
aspectos : a recuperação econômica e a agressiva 
política externa e militar que teria demonstrado ao 
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mundo a potência do ir;npério norte-americano 
e sua vontade de exercê-la para enfrentar qualquer 
desafio ao seu domínio. 
Embora não haja dúvidas de que o fator de mais 
peso na conduta do eleitorado foi a passagem 
da recessão para a expansão neste quadriênio, o 
conportamento atual da economia norte-americana 
é incerto. Esta cresceu consideravelmente em 1983 
e no primeiro semestre de 1984, mas declinou 
acentuadamente durante o segundo semestre. Seria 
uma " aterrissagem suave", segundo os partidários 
do presidente. Ou seja, depois de uma fase de 
vigorosa expansão, na qual o Produto Nacional 
Bruto (PNB) se expandiu a um ritmo de mais de 
8%, a economia norte-americana teria entrado 
agora em uma etapa de estabil izaçã0 que a levaria 
a crescer a um ritmo de cerca de 4% nos próximos 
anos. 
Para seus críticos e, em primeiro lugar, para seu 
rival democrata, Walter Mondale, o desaquecimento 
econômico pressagia o começo de um novo ciclo 
recessivo. Reagan teria sido, portanto, reeleito 
graças a uma recuperação efêmera e enganosa que 
estava para terminar e poderia ter perdido se as 
eleições tivessem se realizado uns meses mais tarde. 
A elucidação dessa incógnita tem uma importância 
extraordinária, pois uma nova queda recessiva 
teria consequências enormes para os demais países 
e para o Terceiro Mundo em particular. O duplo 
efeito da queda da demanda das áreas 
industrializadas e da elevação das taxas de juros 
norte-americanas que acarretaram o espetacular 
encarecimento do dólar, ~nfraqueceram 
as economias das nações subdesenvolvidas. Uma 
nova recessão no centro 
capitalista mundial conduziria a um desastre 
praticamente sem precedentes, devido a uma 



posterior redução das exportações - tanto em 
volume como a nívél dos preços-, diminuindo 
pateticamente os rendimentos externos do · 
Terceiro Mundo, enquanto uma grande parte 
desses rendimentos se perderia no pagamento da 
dívida. A capacidade de importar, 
consequentemente, diminuiria drasticamente e 
colocaria em xeque o funcionamento econômico 
dos países mais pobres, assim como o nível de 
nutrição de amplas camadas da população. 
A tese da " aterrissagem suave" supõe, ao 
contrário, uma expansão moderada da demanda e, 
portanto, do comércio internacional. É também 
provável que, precisamente para afastar a ameaça 
de um baixo crescimento econômico, os 
responsáveis pela economia norte-americana 
propiciem uma redução das taxas de juros. Se, no 
plano interno dos Estados Unidos, isso estaria 
dirigido a estimular os investimentos para reanimar 
o aparelho produtivo, no âmbito internacional 
provocaria algum alívio a respeito do pagamento 
da dívida externa. 
Mas, mesmo que esta hipótese otimista se 
verificasse, ficariam sem solução os problemas dos 
países mais endividados, assim como não se 
concretizaria a reclamada corrente de créditos e 
investimentos, necessária para movimentar as 
economias dos países subdesenvolvidos, pois a 
política de Reagan exclui claramente essa 
possibilidade. 

Ao longo desses quatro anos, observou-se um 
agravamento das tensões Leste-Oeste juntamente 
com a aceleração da corrida armamentista, 
devido a iniciativas unilaterais do governo Reagan. 
A tese que orienta esse comportamento é simples : 
armar-se até os dentes, demonstrar ao adversário 
( Moscou) a decisão de empregar as armas e, só 
depois disso , sentar-se à mesa de negociações numa 
posição de força. 
Essa lógica belicista levou à volta da "guerra fria", 
pois estava claro que a União Soviética não estaria 
disposta a levantar a bandeira branca e que, ao 
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contrário, responderia à escalada. Paralelamente, 
assistiu-se a um renovado intervencionismo 
imperialista que adquiriu particular gravidade na 
América Central e no Caribe. 
Já no final de sua campanha e após sua vitória, 
Reagan afirmou que, conquistada a posição de 
força a que aspirava, se achava agora em condições 
de negociar e estendeu a mão em direção a 
Moscou. 
Cabe apontar que, na política anterior, havia ao 
menos alguma coerência . O armamentismo a todo 
custo e a "guerra fria" co_m Moscou estavam de 
acordo com o intervencionismo militar. 
Mas, ao mesmo tempo que convidava a 
superpotência soviética ao diálogo, Reagan 
rooobrava sua política de agressão contra a 
Nicarágua e indiretamente envolvia a própria 
URSS a propósito do envio de caça-bombardeiros 
soviéticos inexistentes à Nicarágua. 
A distensão é um todo coerente. Se Reagan 
propõe, por um lado, conversações construtivas 
com a URSS e, por outro, prepara uma invasão à 
Nicarágua, quer dizer que o primeiro passo só pode 
ser uma "cortina de fumaça" ou uma manobra 
propagandística. O presidente dos Estados Unidos 
bem sabe que ambas as atitudes são incompatíveis. 
A insistência em subjugar a Nicarágua pela força 
e manter o status-quo regional por meio das armas, 
além da extrema gravidade que possui em si 
mesma, influi de forma negativa nas relações Leste
Oeste. 
Por outro lado, a pretensão de que os Estados 
Unidos tenham conseguido chegar a uma posição 
superior de força não se concilia com os fatos. Para 
que essa situação se verificasse, Washington deveria 
ter conseguido uma superioridade estratégica clara 
frente a Moscou. Isso simplesmente não aconteceu. 
Tampouco se notaram modificações no 
alinhamento internacional que permitam supor 
que a atual relação de forças favoreça os Estados 
Unidos, a menos que alguém imagine que a invasão 
da diminuta Granada tenha deslocado o fiel da 
balança do poder mundial. 
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Logo, das duas uma: ou Reagan está realmente 
decidido a caminhar para a distensão e deve ser 
coerente e interromper seu intervencionismo em 
geral, e na Nicarágua em particular, ou vamos 
inexoravelmente para a "guerra fria", o 
intervencionismo e a corrida armamentista, com 
todas as consequências que isso implica. 
Por último, algumas considerações sobre a suposta 
guinada à direita da sociedade norte-americana. 
Alguns observadores consideram a possibilidade de 
uma onda reacionária duradoura devido a certas 
características da vitória de Reagan. Este se impôs 
praticamente em todos os setores sociais e étnicos, 
com as únicas exceções da população negra, os 
hispano-americanos e a camada mais pobre do 
país. Obteve, além disso, urna consistente maioria 
entre os jovens e este é o dado que mais 
impressionou aos que previram um auge do 
conservadorismo a longo prazo. 
Esses dados são verdadeiros, mas devem ser 
cotejados com outras informações. Em primeiro 
lugar, é verdade que Reagan obteve uma vitória 
esmagadora sobre Mondale, mas não se pode dizer 
o mesmo do nível de consenso em escala nacional. 
Devemos lembrar que a votação teve uma 
abstenção de 47% dos eleitores em potencial. 
Assim, os 59% dos votos pró-Reagan equivalem a 
apenas 30% dos cidadãos com direito a voto e 
esta é a dimensão exata de um consenso que está 
longe de- estender-se ao conjunto da sociedade 
norte-americana. Já que as cifras da abstenção são 
tão altas quanto no passado, percebe-se-, além 
disso, que o "reaganisrno" não modificou em 
nada a indiferença de quase a metade da população 
norte-americana em relação às eleições. 
Cabe aqui uma digressão. O governo 
norte-americano qtlaliticou de farsa as eleições 
nicaraguenses e certamente deve ter a mesma
opinião sobre a aritmética. Na Nicarágua, houve o 
comparecimento de 82% da população que 
expressou dessa maneira sua participação no 
sistema eleitoral do pequeno país 
centro-americano. Por sua vez, a Frente Sandinista 
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obteve 63% dos votos e, portanto, o grau de 
consenso recebido chega a 49% do total da 
população. 
1 ndependentemente do fato de que a recessão se 
tenha afastado ou esteja para voltar, é evidente 
que, no momento de colocar seus votos, os 
norte-americanos estavam convencidos de que 
Reagan havia tirado o país da crise. É este 
certamente o fator que explica, em sua maior 
parte, os resultados. Assim como na história 
norte-americana não há um só caso de um 
presidente que tenha sido reeleito durante uma 
recessão, tambéméumaconstante que a recuperação 
econômica reforça os governantes. E a isso se 
acrescenta uma outra constante comprovada, salvo 
raras exce-ções - como foi o caso de James Carter 
-, ou seja, a tendência dos eleitores a confirmarem 
o presidente em exercício. 
Deve-se considerar, além disso, a influência de um 
fator independente das ações do governo R eagan: a 
longa crise interna que aflige o Partido Democrata 
e suas dificuldades para achar uma liderança à 
altura do desafio. 
Isso explica, por sua vez, que se tenha 
desarticulado o bloco social que suste-ntava a 
perdida hegemonia democrata. Tratava-se de uma 
ampla aliança que ia desde os operários industriais 
até o mosaico de minorias sociais e étnicas e 
compreendia um amplo setor das classes médias. 
Não queremos sugerir que se os democratas 
tivessem se mantido coesos.em torno de uma 
1 iderança atraente, o seu partido teria ganho, mas 
provavelmente teria perdido por -uma margem 
inferior. 
Não parecem definidas, ainda, as tendências da 
sociedade norte-americana, embora ela apresente 
sintomas inquietantes. É de se desejar que a.onda 
reacionária seja um fenômeno passageiro e 
conjuntural; mas ao mesmo tempo se trata de 
analisar com objetividade e profundidade a 
evolução de uma sociedade que tem grande 
influência sobre todo o planeta e pode condicionar 
o futuro da humanidade. 



Matéria de Capa 

El Salvador: 
O preço humano da guerra 

Mark Fried e Horacio Castellanos Moya 

No mínimo dois milhões de salvadorenhos 
têm a sua existência diária afetada 

diretamente por uma guerra que já dura 
quatro anos e causou 55 mil mortes. O 
custo humano dos combates, agravado 

pelas ações sanguinárias dos ,"esquadrões 
da morte", é hoje o tema central da 

polêmica entre a guerrilha e o governo. O 
presidente José Napoleón Duarte quer uma 

anistia que inclua os "esquadrões" e os 
assassinos pagos pelo governo, enquanto a 

Frente Farabundo Martí de Libertação 
Nacional (FMLN), junto com a Frente 

Democrática Revolucionária (FDR), 
exigem que o exército salvadorenho 

respeite a Convenção de Genebra, com o 
objetivo de reduzir ao mínimo as 
perseguições contra a população civil. 
A posição do governo democrata-cristão de 
Duarte implica o perdão para os 
responsáveis por massacres mundialmente 
condenados e que violaram as normas 
internacionais sobre conflitos armados. Já a 
guerrilha quer "humanizar a guerra", como 
passo inicial para levar adiante o diálogo 
iniciado há quase dois meses. Os rebeldes 
afirmam que o governo deve adquirir um 
mínimo de respeitabilidade, para que 
quak[uer negociação futura possa ser digna 
de crédito. 



Matéria de capa EI Salvador 

As consequências do diálogo 

e om a realização do primeiro diálogo entre 
o regime de José apoleón Duarte e o re
beldes, no dia 15 de outubro. foi iniciada 

uma nova dinâmica política ne sa nação centro
americana. Após quatro anos de guerra civil, o po
vo salvadorenho vislumbra a po ibilidade de al
cançar a paz através de uma solução negociada do 
conflito. 

Tanto os representantes governamentais como 
os da Frente Farabundo Martí de Libertação a
cional e da Frente Democrática Revolucionária 
(FML -FOR) afirmaram, no entanto, que se trata 
de um processo 
difícil, complexo 
e que não se deve 
esperar nenhum 
"milagre". 

A nova dinâ
mica política ge
rada pelo início 
das conversaç5es 
tem como princi
pal resultado a 
abertura de um 
espaço político 
para a mobiliza
çã'o popular em 
favor da paz. O 
dirigente oposi-
cionista Rubén ...., ____ _ 

vo principal, encontrar uma solução política para a 
guerra. Os rebeldes conseguiram, também, abrir 
outro espaço de luta, principalmente na capital sal
vadorenha, onde a população tem sido virtualmen
te amordaçada, desde 1981, pela máquina repressi
va do governo. A partir do diálogo, as massas po
pulares intensificaram suas manifestaÇÕes em apoio 
à solução política. 

ão resta a menor dúvida de que a proposta fei
ta pela FMLN-FDR em 1981, no sentido de buscar 
o caminho da negociação para acabar com a guer
ra, transformou-se numa realidade. A aceitação 

sa1oress pelo regime de 
uma conversa 
com os rebeldes é 
um claro reconhe
cimento do po
<ler político-mili
tar que estes pos
suem. 

O diálogo 
continuará 

Zamora explicou Guillermo Ungo, o comandante Fermán Cienfuegos e Rubén Zamora 
que se trata de 

Outra conquis
ta da FMLN-FDR 
foi a garantia de 
que o diálogo con
tinuará. Os rebel
des propuseram 
que as conversas 

uma "dinâmica aberta", na qual o regime e a 
FMLN-FDR -disputam a liderança e a opinião pú
blica das massas, principalmente nas grandes cida
des. 

Um balanço do diálogo mostra que a FMLN
FDR conseguiu maior legitimidade no interior do 
país. Os rebeldes mostraram que têm como objeti-
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não se transformassem em meras manobras táticas 
de Duarte, mas sim no início de um amplo proces
so político. Anteriormente, a aliança oposicionista 
teve contatos com representantes oficiais (incluin
do o então enviado especial da administração Rea
gan para a América Central, Richard Stone), sem 
que houvesse uma continuidade desses encontros. 



Com sua participação no diálogo, o presidente 
Duarte evoluiu substancialmente em termos de re
conhecimento internacional. Fontes da oposição 
informaram que, durante a visita do presidé11te 
salvadorenho à Europa e América do Sul, vários 
líderes políticos (entre eles Margaret Thatcher e 
Helmut Khol) expressaram o desejo de que o go
verno democrata cristão de Duarte aceitasse um 
diálogo com a FMLN-FDR. 

Duarte também conseguiu alcançar certos obje
tivos dentro de sua campanha para ganhar as elei
ções legislativas e municipais de março do ano que 
vem. Ele se apresenta agora como o "presidente da 
paz" , tentando , com isso, obter votos suficientes 
para controlar a Assembléia Legislativa, atualmen
te nas mãos da ex trema-direita. Nesse sentido, o 
início das conversaçães se traduziu num aguçamen
to das contradições entre o governo e os ultra-di
reitistas. 

Em termos regionais, com o diálogo, o regime 
salvadorenho conseguip uma cobertura mínima 
para sua rejeição da Ata de Paz proposta pelo Gru
po de Contadora. Para Duarte é impossível aceitar 
as propostas da Ata , porque a suspensão da ajuda 
militar e a saída dos assessores norte-americanos 
significarão sua derrota diante dos rebeldes. 

Para o povo salvadorenho, a busca da paz é uma 
aspiração prioritária. Apesar disso , ficou evidente 
que o regime e os rebeldes têm concepções dife
rentes sobre essa " paz". Duarte procura uma paz 
genérica, quase abstrata, mais adequada às suas ne
cessidades políticas atuais. Por seu lado, a FMLN-

O segundo turno das negociações 

D A segW1da reunião do diálogo entre governo 
e guerrilha em El Salvador ocorreu no dia 30 

de novembro passado, e terminou com um im
passe nas questões de fundo, mas logrou avanços 
moderados em problemas conjunturais. Assim, 
por exemplo, foi acertada uma trégua durante 
as festas de Natal e Ano Novo, foi reafirmada a 
decisão de continuar as conversações, ao mesmo 
tempo que as duas partes avançaram nas discus
sões sobre humanização da guerra . 

As doze horas de reunião realizadas no retiro 
religioso de Ayagualo, situado a 15km de San 
Salvador, foram assistidas por representantes da 
igreja. A delegação da Frente Farabundo Martí 
de Libertação Nacional-Frente Democrática Re
volucionária (FMLN-FDR) era composta pelos 
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O diálogo de La Palma: nessa igreja, se 
abriram as perspectivas de paz 

FOR defende uma paz com justiça social, com res
peito aos direitos humanos e à soberania nacional. 

O diálogo em si, também não é uma garantia de 
que será alcançada a etapa da pacificação. O diálo
go deve converter-se em negociação. Essa é a pro
posta dos rebeldes, através da qual serão postas à 
pr0va, definitivamente, as verdadeiras intenções 
dos dois lados. (H C M) • 

comandantes FacW1do Guardado, Dagoberto Ro
dríguez, Rubén Zamora e Héctor Oquelí. Do la
do do governo, estavam os ministros da Presidên
cia, Planejamento, o vice-ministro da Segurança e 
um assessor pessoal do presidente Napoleón 
Duarte. 

Logo depois da reunião, o governo disse que 
eram inaceitáveis as propostas da FMLN-FDR de 
que o cessar-fogo deve ser precedido de mudan
ças políticas que conduzam a uma paz sem presos 
políticos, torturas e intervenção estrangeira. O 
presidente Duarte continua insistindo numa anis
tia geral, que inclua os esquadrões da morte e tor
turadores, ao mesmo tempo em que exige a in
corporação dos guerrilheiros ao exército regular 
como condição para uma trégua. Apesar das di
vergências bastante agudas entre os dois lados, o 
fato de que tanto a guerrilha como o governo te
nham decidido continuar o diãlogo dá a entender 
que o processo será mantido. A próxima reunião 
não tem data e nem lugar marcados para se reali
zar, acreditando-se que ela, possivelmente, deve
rá acontecer logo depois do Ano Novo. 
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Matéria de capa EI Salvador 

A situação da imprensa 
Durante o encontro de La Palma, 
os jornalistas tiveram 
um pouco mais de liberdade, 

1 mas o governo e a oligarquia 
:L"IIII~" continuam com o controle total 

dos meios de comunicação no país 

º
diálogo entre o regime salvadorenho e o 1980 a agosto de 1984, as forças governamentais 
movimento revolucionário, iniciado a 1 S de assassinaram 21 jornalistas, feriram 1 S, capturaram 
outubro passado abriu a possibilidade de e torturaram 31 e fizeram desaparecer dois. Nesse 

surgirem novas condiÇÕes políticas para a mobiliza- mesmo período , os efetivos militares do regime 
çlfo popular e para romper o cerco informativo a realizaram 20 atentados contra instalaÇÕes de 
que foi submetida a populaçã'o durante os últimos meios de comunicaçiro da oposiça'o e invadiram 15. 
cinco anos . Em dois anos, de 1980 a 1982, o governo fe. 

As promessas do presidente José apoleón chou (quando não dinamitou) os jornais La Cróni-
Duarte no sentido de abrir espaços para que os re- ca dei Pueblo, E/ lndependiente e Acción Popular, 
beldes se incorporem ao que ele chama de ' proces- assim como a Agência de Imprensa Independente 
so democrático", implicam entre outras coisas a (API). Os três jornais imprimiam cada um cerca de 
necessidade de que o regime respeite o direito de 20 mil exemplares diários nos quais denunciavam a 
informaçiro . As violação dos direi-
diversas agremia- tos humanos e 
ções políticas de- ~~:R'-l'IE~-;. criticavam a linha 
vem poder ex- .is:r.i.'f'lít!loi:!~~ política da junta 
pressar-se sem te- iV•M1•, .1 militar democra-
mor a represálias - ~~- ~~~fj ta-cristã' que en-
por parte das for- tão governava o 
ças militares e pa- país. Eram veícu-

ramilitares do go- ~=~·· los privados, sem 
vemo . nenhuma vincula-

Mas, nas con- çã'o partidária. 
dições atuais , Com a chegada 
com a extrema de Duarte à presi-
polarizaçlfo social J~ll:ii.;~ dência da Repúbl~ 
em consequência ___ ,.,.._L ca, a 1 Q de junho 
dos quatro anos do corrente ano , 
de guerra civil , as ~!l-,_1_rc31•"illrllllll~t:,:il a situaçlfo da im-
possibilidades de L.-........ ~ . .. prensa sensivel-
que Duarte cum- Locutores da Rádio "Venceremos": informação sobre a luta revolucionária mente n[o mu
pra suas promes- dou. Houve, con
sas sã'o mais do que duvidosas. No que diz respeito tudo , um elemento novo: o surgimento de uma es
à imprensa, os limites de uma eventual abertura es- tratégia destinada a criar uma nova image_m do 
tariam marcados pela tradiçlfo repressiva das forças governante, destacando sua vocaçiro democrática, 
armadas e dos grupos de poder que controlam a seu respeito aos direitos humanos e sua disposição 
maior parte dos meios de comunicaçlfo. ao diálogo. 

De acordo com o Centro de Documentaça'o da Com o objetivo de promover essa estratégia, 
Salpress, durante o período que vai de janeiro de Duarte estabeleceu uma política de duas faces : por 
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um lado, os noticiosos radiofônicos despediram 
vários jornalistas independentes que realizavam re
portagens contrárias à imagem buscada pelo regi
me ; por outro lado, o governo lançou uma campa
nha para desacreditar os organismos humanitários 
que fornecem informação sobre violações aos di
reitos humanos. Tentava-se tirar-lhes credibilida
de diante da imprensa internacional. 

Os mídias da direita 

Como em vários países latino-americanos, a 
maior parte do~ meios de comunicaçã"o salvadore
nhos são propriedade de tradicionais familias oli
gárquicas, cujos interesses visam a manutenção das 
estruturas sócio-econômicas imperantes, e suas po
sições políticas são de direita e de ultradireita . 

Os principais jornais, canais de televisão e radio
difusoras se opõem à política reformista estabeleci
da pelo Partido Democrata Crista-o (PDC) e apóiam 
os pontos de vista da iniciativa privada. 

Em El Salvador, existem quatro jornais que têm 
uma tiragem diária total de cerca de 200 mil exem
plares. La Prensa Gráfica, de propriedade da famí
lia Dutriz, representa o setor da oligarquia que se 
identifica totalmente com as propostas da adminis
tração norte-americana , critica a ineficiência admi
nistrativa do governo e reproduz integralmente os 
comunicados das forças armadas. 

E! Diario de Hoy, propriedade da família Alta
rnirano Madriz, é ainda mais conservador que o an
terior e sustenta que qualquer intervenção governa
mental na economia é negativa. Esse jornal apóia o 
major Roberto D' Aubuisson, líder da ultradireitis
ta Aliança Republicana Nacionalista (Arena), e cri
tica o governo de Duarte em tudo o que diz respei
to à sua política populista . 

E! Diario Latino é um pequeno vespertino que 
publica cerca de 15 mil exemplares e se identifica 
também com a extrema direita. O outro vesperti
no , E! Mundo, foi qualificado como "o mais libe
ral" dos jornais do país, já que se atreve a publicar 
matérias pagas das organizações populares e tele
gramas internacionais que diferem da posiçã"o ofi
cial. Isso é poss ível , graças ao fato de que o jornal 
é propriedade de um grupo de acionistas, o que 
permite um pouco de espaço para os editores. 

Nenhum dos jornais mencionados critica as for
ças armadas, nem as instituições públicas como 
parte do sistema Todos apóiam o setor empresa
rial e a política da administração norte-americana 
para a América Central. 

No que diz respeito às rádios, existem três que 
mantêm programas noticiosos: as redes radiofôni
cas YSKL e YSU, e a Radio Sonora. As três seba
s;;; iam principalmente em telegramas das agências 
ocidentais e em entrevistas telefônicas. Não costu
mam fazer comentários ou editoriais. Recente-
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Um jovem combatente prepara 
artigos para o boletim "EI Guerrillero" 

mente , os donos da YSU despediram uma equipe 
de repórteres sob a acusação de que eram "esquer
distas". 

Os três canais de televisão privados são contro
lados por uma só pessoa: Boris Eserzki, umjudeu
polaco . Não há programas noticiosos no sentido es
trito . Diz-se que, há alguns .anos, quando um jorna
lista propôs a criação de um programa informativo, 
Eserzki respondeu: "Não quero nada que possa 
forçar-me a divulgar que um amigo meu faz parte 
dos esquadrões da morte". O governo possui dois 
canais de televisão , que estão sujeitos à censura 
total. 

Mudança de linguagem e breve abertura 

Em sua edição de 15 de outubro, The Miami 
Hera/d afirmou que a chegada a EI Salvador dos di
rigentes oposicionistas Guillermo Manuel Ungo e 
Rubén Zamora se tornou a "primeira vez que um 
líder rebelde aparece em público neste país, depois 
de muitos anos". 
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Um dia depois do encontro de La Palma, a 16 
de outubro, The New York Times chamou a aten
ção em seu editorial para um aspecto: os guerri
lheiros, a quem a linguagem oficial chamava de 
"terroristas ' se converteram imediatamente em 
"los alzados en armas" (rebeldes em armas) e as rá
dios guerrilheiras já nlfo se referiam ao ''títere 
Duarte", mas ao "regime de José Napoleón Duar
te". 

Nessa mesma data , The Washington Post consta
tou que para os milhões de salvadorenhos que nlro 
puderam ir a La Palma, o evento chegou através de 
rádios transistores e da televislro . "Uma breve e di
fícil trégua na propaganda permitiu que os meios 
de comunicação salvadorenhos difundissem um 
fluxo de informação sem precedentes, n[o somen
te acerca das conversações, mas sobre aqueles re
beldes cujos nomes e atividades haviam sido proi
bidos durante anos", assinalava o artigo. 

"O direito dos repórteres de apresentarem os 
pontos de vista de ambos os lados na guerra civil só 
foi obtido depois de uma breve escaramuça" - ex
plicava o jornal - já que "quando a primeira entre
vista com a guerrilha foi ao ar no domingo 14, pela 
manhã, o governo colocou todas as rádios em ca
deia nacional", embora, "momentos depois, a de
cisão tivesse sido revogada". 

A televislro salvadorenha se referiu aos dirigen
tes guerrilheiros por seus próprios nomes, mas em 
nenhum momento transmitiu entrevistas com os 
representantes oposicionistas. O matutino El Dia
rio de Hoy publicou em suas páginas interiores 
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"Essa breve 
abertura dos 
meios de 
comunicação 
durante a 
conjuntura do 
diálogo pôs em 
evidência o 
desrespeito ao 
direito de 
informação" 

uma nota sobre o diálogo na qual enfatizava que 
"muitos setores da população estão descontentes 
com a recepção quase cerimoniosa que foi ofereci
da aos representantes da subversão". 

Por outro lado, as três emissoras de rádio antes 
mencionadas levaram ao ar entrevistas com dirigen
tes do movimento revolucionário, assim como no
tas das agências de notícias de oposição (Notisal e 
Salpress) que enviavam seus serviços informativos 
de Manágua e México. 

Desafio para Duarte 

Essa breve abertura dos meios de comunicação 
durante a conjuntura do diálogo pôs em evidência, 
novamente, o desrespeito ao direito de informação 
pelo regime salvadorenho. Este é um fato niro ape
nas político, mas estrutural. A maioria dos meios 
de imprensa legalmente existentes pertencem â ul
tradireita e uns poucos à direita moderada. 

Nesse quadro, há um consenso em El Salvador 
no sentido de que o convite de Duarte para que os 
rebeldes ingressem no "processo democrático" de
ve vir acompanhado, entre outros aspectos, de uma 
real abertura dos meios de comunicação e da cria
ção de um espaço político (entenda-se: segurança) 
que permita o surgimento dos meios de imprensa 
necessários para garantir o pluralismo político, res
peitando-se o exercício do direito à crítica. No 
contexto atual, dificilmente Duarte poderá enfren
tar esse desafio. (H CM) • 



Matéria de capa EI Salvador 

Uma frente na guerra pela paz 
Dois depoimentos de 
representantes de organismos 
- um eclesiástico e outro 
independente - que lutam em 
defesa dos direitos dos 
cidadãos salvadorenhos 

A luta pelos direitos humanos em El Salvador 
é uma batalha constante e difícil. Durante 
50 anos, as instituições militares e policiais 

massacraram, fizeram desaparecer e prenderam 
pessoas com total impunidade. Hoje, as violações 
são maciças e diárias. 

Vários organismos eclesiásticos e independentes 
trabalham para defender os direitos humanos, to
dos inspirados na doutrina cristã e no exemplo de 
vida do monsenhor Oscar Amulfo Romero , assassi
nado em 1980 por um esquadra-o da morte. Graças 
às investigações e denúncias feitas pelo Escritório 

se do novo presidente José Napoleón Duarte, as 
ações dos esquadrões da morte diminuíram quanti
tativamente, mas qualitativamente a estrutura se 
mantém intocável. 

Atualmente, disse María Julia, a maior parte das 
violações acontece nas áreas rurais, palco principal 
da guerra, onde povoados inteiros são bombardea
dos ou massacrados. O bombardeio indiscriminado 
de lugares civis está proibido pelo Protocolo 2 da 
Convenção de Genebra, por cuja aplicação em El 
Salvador lutam os organismos defensores dos direi 
tos humanos. 

Saloress 

a 

de Tutela Legal 
do Arcebispado , a 
Comissa-o de Di
reitos Humanos 
de El Salvador , o 
Socorro Jurídico 
e o Comitê de 
Mães "Oscar Ar
nulfo Romero" , 
vários presos fo. 
ram libertados. O 
mais recente foi o 
caso do sindicalis
ta Héctor Berna
bé Recinos, preso 
sem julgamento, 
desde 1980, que 
foi para a Holan
da no iJ:1ício de 
outubro passado . 

A mãe de um "desaparecido": a guerra suja dos esquadrões da morte 

"Os povoados 
civis sempre fo. 
ram bombardea
dos, mas nunca 
de forma tão sis
temática oomo a 
partir de começos 
deste ano. Sobre
tudo nas zonas al
ta e baixa de Su
chitoto, muito 
perto de Guazapa 
- onde sem ne
nhuma dúvida 
existe algum alvo 
militar - , mas o 
resto da área é to
ta4nente civil e 
tem sido sistema
ticamente bom

Os grupos que defendem os direitos humanos 
funcionam como mediadores tentando o diálogo 
entre as partes beligerantes e pressionam as forças 
armadas para que respeitem os convênios interna
cionais sobre conflitos internos. 

María Julia Hernández encarregada do Escritó
rio Legal do Arcebispado} afirma que, desde a pos-
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bardeado a nível de extermínio", disse a encarrega
da do Escritório de Tutela Legal. 

O Escritório recebe denúncias sobre pessoas 

1 Esse Escritório pertence à Comissão Arquediocesana 
de Justiça e Paz e vela pela não-violação dos direitos hu
manos a nível individual e coletivo na guerra 

terceiro mundo - 25 



presas, desaparecidas, assassinadas, de gente que 
está detida sem assistência jurídica, de . massacre 
ou bombardeios no campo e age segundo cada de
núncia. Ou seja, o procedimento do Escritório nlfo 
é o mesmo para todos os casos . -

"Se são capturas ou desaparecimentos, nos diri
gimos imediatamente aos quartéis para perguntar 
sobre a pessoa, até encontrá-la. Quando nos res
pondem que sim que a pessoa está presa para ser 
investigada, já sabemos que geralmente essa pe oa 
será transferida para um cárcere. Mas é muito di
fícil que seja libertada imediatamente em função 
da nossa gesta:o. Ao passar ao cárcere, temos advo
gados que nos auxiliam na parte jurídica", conta 
María Julia. 

Mas - continua ela - , o julgamento não é pú
blico nem aberto . Depois que o detido sai da inve -
tigação preliminar - feita por cinco juízes de ins
trução militar - ele é mandado ao juiz de primeira 
instância que é advogado. Só um juiz, para todos 
os casos políticos e militares, pode determinar se o 
detido será libertado ou nlfo . Mas e e juiz nlfo tem 
poder para fazer cumprir sua decisa:o. O preso tem 

Maria Julia Hernández: "o julgamento não é público" 

que passar a uma terceira 1nstanc1a qut: ~ 1.,11e1111a 

Corte Marcial, integrada por dois militares e um 
advogado (que geralmente adota o critério militar). 
Essa Corte quase sempre rejeita a decisão do juiz 
de primeira instância . Ent!fo , o preso volta ao pri
meiro juiz, para novas investigações, e assim eter
namente. 

As estatísticas das violações 

O advogado contratado pela Tutela do Arcebis
pado só pode entrar na defesa do detido depois, 

Pe~oas presas, correspondente ao mês de 
setembro de 1984, por setor: 

D Pessoas assa~inadas na população civil (mês 
de setembro de 1984), por setor: 

Camponeses 
Operários 
Estudantes 
Professores 
Empregados 
Profissionais 
Do nas-de-casa 
Soldados 
Total 

11 
2 
9 
1 
4 
1 
4 
1 

Camponeses 
Operários 
Estudantes 
Empregados 
Profi~ionais 
Donas-de-casa 
Religiosos 
Vigilantes 
Não-identificados 
Total 

8 
2 
1 
6 
1 
4 
2 
1 

58 
83 

Outros anos 
1980 
Religiosos 
Camponeses 
Donas-de-casa 
Total 

1982 
Operário 

Responsáveis por suas mortes: 
Batalhão Manuel José Arce 
Polícia Fazendária 
6~ Brigada de Infantaria 
3~ Brigada de Infantaria 
Esquadrão da Morte 
Exército Nacional 
Total 
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2 Responsáveis por suas prisões: 
5 Exército Nacional 
2 Guarda Nacional 
9 Polícia Nacional 

1 

Esquadrão da Morte 
Defesa Civil 
Total 

Pe~oas desaparecidas, durante o mês de 
setembro de 1984, por setor: 
Camponeses 
Operários 

1 Estudantes 
6 Empregados 
1 Comerciantes 
7 Donas-de-casa 

20 Cabos 
48 Não-identificados 
83 Total 

33 

1 
5 

13 
5 
3 

33 

1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 

13 



que este tenha passado pela investigação prelimi- loco. Sena-o - diz ela -, "basta-nos o testemunho 
nar, que dura mais ou menos 18 dias. de uma pessoa" para que seja feita a denúncia. 

Desaparecimentos e assassinatos 

No caso dos desaparecidos, o Escritório de Tu
tela procede como no caso das prisões, e só depois 
de esgotar os recursos jurídicos internos, é que re· 
corre à ONU ou à OEA. Segundo María Julia, o 
pior caso de violação dos direitos humanos é a an
siedade, a angústia, a tortura psicológica que essas 
violências causam aos familiares, vítimas diretas da 
repress[o. 

No caso de assassinatos, "a única coisa que po· 
demos fazer é denunciar", porque n[o há em El 
Salvador um tribunal capaz de aplicar a lei, pois 
"nem sequer há lei", diz a encarregada do Arcebis
pado para a defesa dos direitos humanos. E pros
segue explicando que, muitas vezes, também não 
podem fazer outra coisa senão denunciar os massa
cres e bombardeios contra alvos civis. Quando é 
possível, o Escritório envia uma delegação ao lugar 
onde ocorreram essas violaçães para verificá-las in 

Fontes: 
Comissão de Direitos Humanos de EI 
Salvador - CDHES 
Escritório de Tutela Legal do Arcebispado 
Socorro Jurídico Cristão 
Comitê de Presos 
Políticos de EI Salvador - COPPES 
Comitê de Mães "Monsenhor A. Romero" 
Jornal El Mundo 
Jornal La Prensa Gráfica (LPG) 
Diario de Hoy 

Pessoas capturadas pela FMLN durante o mês 
de setembro de 1984, por setor: 
Estudantes 2 
Empregados 2 
Donas-de-casa l 
Não-identificados 5 
Total 10 

Fontes: 
Comissão de Direitos 
Humanos de EI Salvador - CDHES 
Escritório de Tutela Legal do Arcebispado 
Socorro Jurídico Cristão 
Comitê de Presos Políticos 
de El Salvador - COPPES 
Comitê de Mães "Monsenhor A. Romero" 
Jornal El Mundo 
Jornal La Prensa Gráfica (LPG) 
Dia rio de,, Ho y 

1984 - Dezembro - no. 73 

A posição dos EUA 

A embaixada norte-americana em El Salvador 
tem feito duras críticas ao trabalho desenvolvido 
pelo Escritório Tutelar do Arcebispado. Para a en
carregada desse órgão, a embaixada adota um cri· 
tério político e na-o humanitário em suas críticas 
à metodologia da igreja, pois - explica - "se a 
gente enfoca os direitos humanos a nível político, 
pode-se dizer que alguns casos tipificam assassina· 
to e outros não. Mas, a nível humanitário, a gente 
tem que ser objetivo, ainda que isso possa não ser 
do agrado de alguns". As forças armadas geralmen
te não aceitam que as vítimas sejam civis, dizem 
que eram combatentes. "Para nós - diz María Ju. 
lia - o que vale é o critério do direito internacio
nal humanitário". 

O diálogo do presidente Duarte com a guerrilha 
em La Palma (ver cadernos nQ 72) foi positivo 
porque "rompeu esquemas" e, na medida em que se 

Mortos pela FMLN referente ao mês de setembro 
de 1984, por setor: 
Guarda Nacional 2 
Soldados 7 
Colaboradores 1 
Total 10 

Fontes: 
Comissão de Direitos 
Humanos de EI Salvador - CDHES · 
Escritório de Tutela Legal do Arcebispado 
Socorro Jurídico Cristão 
Comitê de Presos Políticos 
de EJ Salvador ·- COPPES 
Comitê de Mães "Monsenhor A. Romero" 
Jornal E! Mundo 
Jornal La Prensa Gráfica (LPG) 
Diario de Hoy 

Pessoas desaparecidas em outros anos, por setor: 
Camponeses l Nota: Outros anos 
Comerciantes 1 1980 
Soldados 2 Soldados 1 
Não-identificados 2 1981 
Total 6 Comerciantes 1 

1982 
Camponeses 1 
Soldados 1 
Não-identificados 1 
Total 3 
1983 
Não-identificados i 
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falou de pluralidade ideológica e de humanizaçlfo do :i; 
conflito, surgiram novos argumentos para lutar por } 
uma melhor aplicaça-o do direito internacional hu
manitário. Segundo Maria Julia, o caminho do diá
logo e da paz têm terrí\'ei inimigo no esquadrõe 
da morte. sobretudo no E ·ército Secreto Antico
munista (ESA), que amea ou de morte muitas pe -
soas que se pronunciaram a favor das conversações 
entre Duarte e a guerrilha. "Por outro lado - con
tinua - estão o interes es hegemónicos do Esta
dos Unidos. que é a parte mais empenhada em 
manter sua hegemonia na área . em re peitar a au
todetermina ão do povo ··. 

"Determinado tipo de tortura. certo tipo de 
execução. a forma orno tran portam o cadáver de 
um lado a outro , a retirada do papéi de identida
de". entre outro detalhe . po sibilitam ao orga
nismos defensore do direito humano aber se e 
trata ou não de uma vítima do esquadrõe da 
morte. diz Maria Julia Hernández que, por último. 
a inala ser apena uma missionária crista- e. por 
is o. ente-se na obrigaça-o de lutar pelo cumpri
mento do fundamento evangélicos, como todo 
aquele que - junto com ela - desenvolvem uma 
intensa e humanitária ação em El Salvador para de
fender os direito à vida, à liberdade e à justiça. 

O Comitê de Mães 

O Comitê de Mães e Familiares de Presos, De
saparecidos e ssassinados Políticos de El Salvador 
"Monsenhor Oscar Arnulfo Romero", foi fundado 
em 1977 e. atualmente. aglutina mais de SOO mães 
e familiares. Suas atividades incluem a coleta de 
depoimentos sobre violações aos direitos humanos, 
publicaçífo de denúncias em espaços pagos ou car
tas abertas aos jornais , realizaçífo de marchas e 
'·manifestações não-violentas pela paz" , além de 
reuniões com funcionários governamentais nacio
nais e estrangeiros em busca de apoio. 

Poucos dias após a posse do novo presidente sal
vadorenho , o Comitê de Mífes solicitou uma au
diência para colocar suas reivindicaçães, mas o pe
dido foi negado. As representantes do Comitê fo
ram recebidas no dia 8 de junho por um dos fun
cionários do governo de Duarte, o advogado Adol
fo Rey Prendes. 

Resposta inqualificável 

" Relatamos ao sr. Rey Prendes os nossos pro
blemas e pedimos anistia geral para todos os presos 
políticos. O funcionário nos respondeu que isso 
significava perdoar os assassinos que haviam mata
do nossos familiares. Ele estava falando do perdão 
aos esquadrões da morte. Nós também falamos SO· 

bre a desativaçífo desses esquadrões , e ele nos disse 
que era muito difícil saber quem pertence ou não 
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Mães de desaparecidos presentes ao diálogo Duarte-FMLN 

a essas organizações. Sobre os desaparecidos, o 
funcionário nos informou que não tinham conhe
cimento do assunto e que também mío sabiam da 
existência de cárceres clandestinos", relata María 
Isabel Flores , membro do Comitê de Mães. 

A sra. Flores declarou que o Comitê entregou a 
Rey Prendes uma lista com datas e informações so
bre os autores da captura nos casos em que os fa
miliares haviam reconhecido guardas ou policiais. 
O funcionário prometeu criar um organismo que 
investigasse os casos de desaparecimentos e assassi
natos. Mas - continua ela - , até hoje não recebe
mos nenhuma informação do que fizeram. 

"Depois, o presidente declarou à imprensa que 
o Comitê de Mães é manipulado pela FMLN e que 
intercedia por subversivos. Disse também que nos
sos desaparecidos estavam na Nicarágua, nos Esta
dos Unidos, no México e em Cuba e que ele pró
prio , nll'o sabia da existência de nenhum desapare
cido", conta a representante da entidade, acrescen
tando que isso , para o Comitê de Mães, foi "uma 
resposta inqualificável" , que parece mais uma jus
tificativa para "fazer-nos desaparecer como enti
dade, pois nos acusava de sermos manipuladas pela 
FMLN". 

"O Comitê de Mães é um organismo apolítico. 
Aqui, temos também as rnll'es dos soldados que caí
ram prisioneiros da FMLN. Aglutinamos todas as 
mães, nll'o importando de que lado estejam", reite
rou a representante salvadorenha. 



Afirmando que a vio lação dos direitos humanos 
em EI Salvador aumentou muito nos três meses 
posteriores à posse do novo presidente, se compa
rado com os três meses anteriores, María Isabel 
Flores diz que é preciso manter a pressão sobre o 
presidente Duarte . E, nesse sentido , o Comitê vem 
realizando , desde dezembro passado , manifesta
ções na-o-violentas pela paz a cada 1 5 dias, nas es
cadarias e em frentç à Catedral. A partir de agora, 
essa forma de protesto e denúncia será realizada 
defronte à Casa Presidencial, porque o Comitê quer 
cobrar do presidente Duarte o cumprimento de 
uma de suas promessas eleitorais que foi a de des
mantelar os esquadrões. Para isso, as mães salvado
renhas entregarão um documento detalhado sobre 
a participaç[o de membros dos corpos de seguran
ça nos esquadrões da morte. 

A imprensa salvadorenha dá muito pouca ou ne
nhuma cobertura às atividades e denúncias do Co
mitê. "O único jornal que fura um pouco o blo
queio é o El Mundo, diz a sra. Flores, pois os ou
tros na-o aceitam sequer matérias pagas". 

Entretanto - frisa a representante das m[es sal
vadorenhas - o Comitê " já rompeu o muro de ter
ror e medo" , construído pelos governantes. "Mui
tas mães não vinham fazer denúncias pelo medo de 
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serem desaparecidas. Mas, o nosso trabalho cons
tante fez com que fossem perdendo esse medo". 
Assim, o Comitê de Mães se converteu no porta
voz dos presos pol(ticos e já conseguiu a libertação 
de alguns deles, como no caso dos sindicalistas re
cém-so ltos. "Nós temos sido a voz pública para 
que, em outros países, se preocupem e pressionem, 
por sua vez, o presidente". 

"Duarte disse que nossos desaparecidos estão 
mortos. Se ele sabe que estão mortos, então por 
que não diz onde esuro os cadáveres? Se ele sabe 
que estão mortos, que se faça então responsável 
para que possamos exigir julgamento para os res
ponsáveis, pGrque a maioria dos desaparecimentos 
ocorreu quando ele foi presidente no período 
1980-1982", reivindicou María Isabel Flores. 

"A dor de uma mãe é muito grande. As mães 
não pariram filhos para que outros disponham de
les. Enquanto Duarte diz que aqui não há guerra e 
pede ajuda militar e econômica a outro país, nós 
continuaremos nossa luta . Não importa se formos 
massacradas na rua. As mães que formam o Comitê 
podem ser mortas , mas o organismo não vai morrer 
porque atrás de nós há muitas outras mães dispos
tas a seguir lutando", foi como finalizou suas de
clarações a sra. María Isabel Flores. • 

EI Salvador 

O caso Handal 
Sequestrado em 1980, 
o arquiteto Abdala Handal 
continua desaparecido. O caso 
se tornou mundialmente 
conhecido graças à intervenção 
até do papa. Mas continua 
sem solução 

Q uatro anos depois do " desaparecimento" 
de Abdala Antonio Handal , presidente do 
Colégio de Arquitetos de EI Salvador 

(Caes) , continuam de pé as gestões para conseguir 
a sua liberdade . No dia 15 de julho último, a mãe 
da vfüma , Erlinda de Handal , enviou uma carta ao 
presidente José Napoleón Duarte, na qual pede 
que seu filho seja libertado. 

A senhora Handal afirma em sua carta que "o 
ex-presidente da Venezuela, Luis Herrera Campíns, 
nos fez saber através de um emissário , que o sr. 
(Duarte) disse em Caracas que meu filho Tony se 
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----------~- encontra vivo, 
mas que o sr. não 
podia fazer nada 
porque o caso es
tava nas mão do 
militare ". 

A mãe do se
que trado faz um 
apelo a Duarte 
··agora que é o 
presidente on ti
tucional da Repú
blica de El Salva
dor. o que lhe dá 
poder total obre 
o aparelho mili
tar. na qualidade 

'------------- de comandante
em-chefe das força armadas de nossa pátria". 

Erlinda de Handal enfatiza que tem em seu po
der "declaraç5e de testemunha sob juramento" 
que presenciaram a captura de seu filho. '·a im co
mo também temos sabido por diferentes meios e 
ocasiões, os lugares e prisões para onde ele foi sen
do transferido". 

Afirma que "a libertação de meu querido filho 
Tony constitui uma prova de respeito aos direitos 
humanos e da democracia de seu governo" e acres
centa: "Recorro ao sr., certa de contar com a sua 
compreensão e como amigo de toda a minha famí
lia, como sempre o consideramos". 

Em sua resposta, datada de 4 de setem
bro último, quando tomou posse na Presi
dência da República,· apoleón Duarte afirma: 
"Ordenei uma investigação em todos os corpos de 
segurança para estar totalmente certo e consciente 
dos pedidos que, como o seu, tenho recebido de 

outras pessoas. 
Esse relatório me 
assegurou que o 
seu filho Tony 
não se encontra 
em nenhuma pri
são do país". 

Os fatos 
Na manhã de 

11 de novembro 
de 1980, um con
tingente da Guar
da Nacional, sob 
o comando do en
tão major Denis 
Morán, chefe de 

O general Omar Torrijos cedeu operações desse 
um avião para transportar Handal corpo de seguran-

ça, invadiu a galeria de arte Euralas, no setor oeste 
da capital salvadorenha. 
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De acordo com uma declaração em cartório de 
Joaquín Antonio Aguilar Merino, proprietário da 
galeria. os soldado do governo capturaram naque
le local Abdala Antonio Handal, Magdalena Vás
quez de Rivera. Ricardo Antonio Rivera Vásquez 
e rturo Pérez Merino. O últimos três eram fun
cionário da galeria. 

Na declaração, Aguilar Merino explica que o 
pre idente do Cae tinha ido dormir na galeria na 
noite anterior, "em vista das reiteradas ameaças de 
morte que tinha recebido nos dias precedentes". 

Tony Handal é o irmão mais novo de Schafic 
Jorge Handal, ecretário-geral l'io Partido Comunis
ta Salvadorenho (PCS) e, como tal, estava na mira 
dos aparelhos de inteligência e segurança da junta 
militar democrata-crista- que Duarte encabeçava. 

Quatro dias depois da captura, o Caes emitiu 
um comunicado onde manifestou a sua preocupa
ção já que "a secretaria de imprensa da Guarda 

acional, em seu relatório, reconhecia haver in
vadido e vàsculhado a galeria, mas negava a captura 
do arquiteto Handal e de outras pessoas". 

A partir desse momento, vários membros da 
junta diretora desse organismo sindical realizaram 
intensas gestões para conseguir a liberdade de Han
dal ou, ao menos, o reconhecimento de sua prisão 
por parte do regime. 

Oaudia Denise Orozco, da junta diretora do 
Caes, "se dedicou a coletar assinaturas de seus co
legas exigindo a liberdade de Tony", explicaram 
seus parentes à Anistia Internacional, mas, em 15 
de abril de 1981, às 23:30 hs, foi tirada de sua casa 
por um pelotlfo da Polícia Fazendária e desde en
tão também é considerada "desaparecida". 

A gestão de um embaixador 

O então embaixador de El Salvador na Nicará
gua, Roberto Castellanos Figueroa, conhecido da 
família Handal, se comunicou em 22 de dezembro 
de 1980 com o coronel Jaime Abdul Gutiérrez, in
tegrante da junta civil-militar, que negou que Tony 
tivesse sido preso. 

De acordo com fontes diplomáticas acreditadas 
naquela época em Manágua, Castellanos voltou 
imediatamente ao território salvadorenho com o 
objetivo de obter notícias sobre a situação de Han
dal e fazer gestões para libertá-lo. 

Essas fontes afirmaram que o embaixador se en
trevistou com o subsecretário de Relações Ex terio
res e se encarregou de servir de ligação com Gutiér
rez e Duarte. 

Castellanos tinha conseguido que o general 
Omar Torrijos, então chefe máximo da Guarda Na
cional do Panamá, colocasse à sua disposição um 
avião para transportar Handal e os demais presos 
para a capital panamenha. O presidente costarri
quenho na época, Rodrigo Carazo, também estava 



a par do assunto e apoiava as gestões. 
Em 2 de janeiro de 1981, Gómez Vides comu

nicou ao embaixador que o coronel Gutiérrez "es
tava de acordo com que o presidente do Colégio de 
Arquitetos fosse libertado" e que o diplomata 
deveria viajar com ele e entregá-lo pessoalmente a 
Torrijos, disseram as fontes. 

Apesar disso, a 5 de janeiro, o subsecretário de 
Relações Exteriores comunicou a Castellanos que 
o coronel Gutiérrez lhe havia dito que as forças ar
madas negariam o tempo todo que Tony tivesse 
sido preso, que n!fo assumiriam essa responsabili
dade. 

De volta a Manágua, "passando por cima de 
todo protocolo", Castellanos entrou em contato 
com seu colega Lawrence Pezullo, embaixador dos 
Estados Unidos na Nicarágua, a fim de exercer al
~uma press!fo para que a junta salvadorenha cum
prisse sua promessa. Pezullo falou com o encarre
gado de negócios da embaixada norte-americana 
em El Salvador (o embaixador Robert White se en
contrava em Miami), mas n!fo conseguiu' nenhum 
resultado. 

Castellanos renunciou a seu cargo diplomático 
a 16 de janeiro. 

Em 26 de dezembro de 1980, um agente da 
Guarda Nacional, que tinha trabalhado numa das 
construções do arquiteto Handal, informou que es
te estava "bastante ferido" e que havia sido trans
ferido do quartel da Guarda Nacional para o da Po
lícia Fazendária. 

Dois meses depois, a irm!f do general José Guil
lermo García, ent[o ministro da Defesa, contatou 
o arquiteto Alberto Aguilar Pardo, cunhado de 
Tony Handal, ao qual comunicou que o militar pe
dia 250 mil colones (100 mil dólares) em troca da 
liberdade do prisioneiro. 

A familia Handal aceitou imediatamente pagar 
essa quantia, mas enquanto se acertavam os deta
lhes da troca, a irm!f de García disse que este lhe 
havia informado que "já era impossível" realizar o 
acordo, porque o caso de Handal passara, a partir 
daquele momento, para as má'os do estado-maior 
geral das forças armadas, explicou um parente da 
vítima. 

A fonte assinalou que em 4 de abril de 1981, o 
coronel Francisco Morán, diretor da Polícia Fa
zendária, avisou a fami1ia Handal, através da advo
gada Z~lma Villalobos, que colocaria em liberdade 
o arquiteto em troca de 150 mil dólares. Os con
tatos foram interrompidos quando o filho de Vil
lalobos foi assassinado. 

Em agosto desse mesmo ano, um militar desta
cado na cidade de Sonsonate, na zona ocidental de 
El Salvador, disse aos Handal, através de um amigo 
comum, que Tony e outros prisioneiros importan
tes estavam confinados em um sítio de proprieda
de de uma familia muito rica. 
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Em julho de 1982, Carlos Baires, piloto da re
serva da força aérea salvadorenha, chegou a Maná
gua e se dirigiu à esposa do arquiteto. Baires lhe in
formou que o general García havia emitido ordens 
para que Handal fosse transferido novamente para 
o quartel central da Guarda Nacional, sob a custó
dia do ent[o chefe desse corpo de segurança, ge
neral Eugenio Vides Casanova. 

García pretendia trocar o arquiteto pelo coro
nel Francisco Adolfo Castillo, subsecretário de De
fesa, que estava em poder da guerrilha. A negocia
ç!fo não foi feita devido à oposição do estado
maior do exército. 

Em junho de 1983, o presidente da Anistia In
ternacional e membro do Colégio de Arquitetos 
de Porto Rico, Gonzalo Fernós, viajou a San Sal
vador para obter informações sobre o destino de 
seus colegas Claudia Orozco e Antonio Handal, 
que de acordo com todos os relatórios dos orga
nismos humanitários, tinham sido capturados 
pelo regime. 

Fernós se entrevistou, dia 10, com o já ent!fo 
ministro da Defesa, general Vides Casanova, o qual 
lhe assegurou que "durante a operação na galeria 
Euralas o arquiteto Handal n!fo estava lá", pois "se 
estivesse, teria sido preso", já que "naquele lugar 
se encontrou um arsenal de armas e os planos da 
guerrilha para a ofensiva de 10 de janeiro de 1981 ". 

A participação de John Glassman 

John Glassman, membro da equipe de plane
jamento político do Departamento de Estado nor
te-americano e um dos principais mentores do "Li
vro Branco sobre El Salvador", chegou a esse país 
centro-americano a 16 de janeiro de 1981, com o 
objetivo de conseguir informações sobre o suposto 
apoio do exterior à insurreição. 

Glassman se entrevistou dois dias depois com 
o general García, que lhe entregou todos os do
cumentos apreendidos com a guerrilha. 

Segundo a transcrição extra-oficial de uma pa
lestra feita por Glassman, em 20 de maio de 1981, 

terceiro mundo - 31 



no Centro de Relações lnteramericanas de Nova 
Iorque, o funcionário norte-americano revela que 
"um grupo de documentos foi apreendido pela 
Guarda Nacional de E! Salvador em novembro de 
1980 numa galeria de arte propriedade do sr. To
ny Handal, irmão de Schafic Handal, chefe do Par
tido Comunista Salvadorenho". 

A respeito dessa afirmação em uma segunda de
claração perante o advogado Alfredo dei Valle Gó
mez, tabeli!ro público da Cidade do México , o ar
quiteto Aguilar Merino reafirma que a galeria Eu
ralas era de sua propriedade tal como consta nos 
registros em San Salvador, e desmente diretamente 
as declarações de Glassman. 

Depois de fazer sua exposição no Centro de Re
lações Interamericanas, Glassman foi interrogado 
por várias pessoas presentes sobre o destino de 
HandaI e dos demais capturados. O funcionário 
norte-americano disse que não podia responder 
" em termos do lugar onde ele (Tony) se encontra'~ 

"Mas o que aconteceu com as pessoas presas?", 
insistiu um dos jornalist as. " Não estou certo, nlfo 
sei', afirmou Glassman. " Quem sabe isso?", per
guntou o jornalista. 'A Polícia Nacional de El Sal
vador", finalizou o funcionário . 

Mais adiante, de acordo com a transcrição desse 
evento, Glassman se referiu novamente à prisão de 
Handal e dos empregados da galeria: " Isso é um 
fato . Em relação a onde estiro essas pessoas, nlfo 
sabemos, e a instância apropriada para fazer essa 
pergunta é o governo de E! Salvador. Eles os pren
deram". 

Outras gestões humanitárias 

Um integrante da delegação da Cruz Vermelha 
Internacional em El Salvador comentou a um ami
go da familia Handal, em agosto de 1981, que ti
nha visto o arquiteto num dos organismos de segu
rança, que estava bem de saúde e que o organismo 
humanitário faria gestões junto ao Ministério da 
Defesa para conseguir sua liberdade. No entanto, 
semanas depois, quando foi formalmente interro
gada, a Cruz Vermelha Internacional negou haver 
tido notícias sobre Handal. 

Em outubro desse mesmo ano, a partir de Ma
nágua, a mãe do arquiteto se comunicou com o es
tado-maior geral das forças armadas salvadorenhas, 
como já havia feito em outras ocasiões. Dessa vez, 
um oficial lhe informou que Antonio Handal esta
va gravemente doente num dos hospitais do Esta
do, que estava quase agonizando e, por isso, lhe re
comendava que fosse vê-lo. Nesse mesmo dia, a 
mãe da vítima falou com a Cruz Vermelha de El 
Salvador, onde confirmaram a informação. Erlinda 
de Handal voltou imediatamente a seu país e pro
curou seu filho em todos os hospitais, sem nenhum 
êxito . 
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Em carta datada de 25 de julho de 1982, o nún
cio apostólico em E! Salvador, Lajes Kada , dizia à 
mãe de Handal: "Segui várias pistas e recorri às 
mais altas autoridades para obter notícias e ajuda. 
Ontem recebi esse comunicado: Antonio Handal 
está morto . Só isso". 

Apesar disso , fontes vinculadas à instituição mi
litar afirmaram que, por ser irmlfo do secretário-ge
ral do PCS, o arquiteto continua sendo um refém 
potencial para o estado-maior do exército e que 
por isso , é muito improvável que a decislfo de man
tê-lo vivo durante os dois primeiros anos tenha 
sido revogada nos últimos temws. 

Em uma carta enviada por Gonzaio Fernós à 
mlfe de Hanôal , datada de 5 de maio de 1984, o 
presidente da Anistia Internacional de Porto Rico, 
sugeriu: "Às vésperas de novas eleições em E! Sal
vador, nas quais provavelmente será eleito presi
dente da República o antigo amigo da familia Han
dal , engenheiro José Napoleón Duarte, me pergun
to se não será oportuno retomar as gestões oficiais 
junto ao novo governo com a esperança de conse
guir a liberdade de Tony". Fernós duvidava, po
rém, que "Vides Casanova e seus capangas iriam 
entregar os prisioneiros, já que os militares temem 
serem denunciados pelos detidos depois de soltá
los". 

A última carta enviada por Erlinda de Handal e 
a posterior resposta de Duarte, revelam que o pre
sidente salvadorenho é cúmplice dos militares, já 
que se o arquiteto ainda está vivo (em alguma pri
são clandestina) fica provado que o mandatário 
não controla o aparelho militar que tanto defende, 
e, se Handal foi assassinado, os responsáveis deve
riam ser julgados pelos tribunais pertinentes. 

Há demasiadas provas para que Duarte defenda 
os culpados. 

A carta de resposta do presidente José Napo
león Duarte à mlfe do arquiteto Antonio Handal 
mostra uma das peculiaridades do caráter do presi
dente: seu cinismo. 

Sem nenhum pudor , de cúmplice dos verdugos, 
Duarte se transforma em acusador . 

Não slfo as forças armadas nem os corpos poli
ciais os responsáveis pela captura-desaparecimento 
de mais de cinco mil salvadorenhos, mas sim aque
las pessoas que, segundo o governo , sabem de um 
delito e não se apresentam aos tribunais para de
nunciá-lo . 

Não importa que até mesmo a administraçlfo 
norte-americana reconheça que o sistema judicial 
salvadorenho é "um desastre", nem que haja inú
meros casos de pessoas assassinadas ou desapareci
das justamente por terem se dirigido aos tribunais 
para denunciar arbitrariedades das forças militares. 

Não, definitivamente, os parentes da vítima e as 
testemunhas dos sequestros são os responsáveis, 
ainda segundo Napoleón Duarte. (H C M) • 



A morte do 
tenente-coronel 
Domingo 
Monterrosa 

O 
helicóptero caiu na cilada : os principais 
chefes do exército salvadorenho na zona 
leste do país morreram em quest[o de se

gundos . Na manha- do dia 23 de outubro, o tenen
te-coronel Domingo Monterrosa anunciou que suas 
tropas haviam capturado uma estaçã'o repetidora 
da Radio Venceremos, que transmite as notícias 
dos grupos rebeldes da FMLN no povoado de Joa
teca, situado no departamento de Morazán, no 
nordeste. Monterrosa e os demais chefes militares 
da zona se deslocaram para esse povoado para 
constatar o fato e celebrar sua vitória. 

Eram cinco horas da tarde, quando o helicópte
ro que transportava os oficiais decolava de Joate
ca e, segundos depois , caía abatido pelas metralha: 
doras calibres 50 que os rebeldes haviam ins
talado nas colinas dos arredores. 

O comitê de imprensa da força armada (Copre
fa) reconheceu que no atentado morreram o tenen
te-coronel Monterrosa, chefe da 3!1 Brigada de 
Infantaria , o tenente-coronel Napoleón Calito , co
mandante do Centro de Instruçlfo de Comandos 
da Força Armada (Cicfa), o major José Azmitia 
Melara, chefe do batalhã'o especializado Atlacatl, 
outros sete oficiais, dois artilheiros, um sacerdote 
e um sacrist[o. De acordo com um assessor militar 
norte-americano em San Salvador, que pediu para 
não ser identificado , entre os mortos se encontra
vam " alguns dos indivíduos mais talentosos do 
exército salvadorenho". 

O dirigente da oposiçã'o, Guillermo Manuel Ungo, 
afirmou que a derrubada do helicóptero "demonstra 
a vulnerabilidade das forças armadas e a capacida
de da guerrilha" . O Comando Geral da Frente Fa
rabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN) 
divulgou um comunicado no qual decretou " três 
dias de júbilo nacional" pela morte dos chefes do 
exército do regime. 

A Radio Venceremos entrou no ar normalmen
te três horas depois do incidente e qualificou o te
nente-coronel Monterrosa como " o criminoso de 
guerra máx imo" do país . A emissora explicou que, 
entre outras ações, o chefe militar dirigiu pessoal
mente o massacre de cerca de mil camponeses no 
povoado de El Mozote, no departamento de Mo
razán, em finais de 1981. 

O comandante Dimas Rodríguez, do alto co-
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mando da FMLN, disse que a derrubada do heli
cóptero foi "um golpe profundo" para as estrutu
ras do poder e o exército do regime. O chefe re
belde afirmou que Monterrosa era "o melhor alu
no dos militares ianques". 

O jornal The New York Times, em sua ediçlfo de 
25 de outubro, observou que "a morte dos oficiais 
marca um aumento dos combates em todo o país e 
parece representar o maior retrocesso para o exér
cito nos cinco anos de campanha contra as forças 
rebeldes". O jornal norte-americano citou um fun
cionário próximo a Duarte, o qual disse que Mon
terrosa violou a lei do exército, que proibe que 
mais de dois oficiais viajem em um só helicóptero. 

A derrubada do helicóptero se deu enquanto o 
exército governamental lançava uma grande opera
çã'o antiguerrilha, denominada Toro/a 4, no depar
tamento de Morazán, da qual um dos objetivos era 
destruir as instalações da rádio da FMLN. 

Monterrosa era considerado o militar mais efi
ciente do exército regular, devido à sua capacidade 
para aplicar as técnicas antiguerrilha ensinadas 
pelos assessores militares norte-americanos. O pa
trulhamento constante, a açlfo em pequenos gru
pos, a reação imediata através de tropas heliotrans
portadas, eram algumas das táticas usadas pelo mi
litar. 

Monterrosa conseguiu evitar, durante os últimos 
nove meses, que as forças da FMLN no leste do 
país pudessem se concentrar para lançar ataques de 
grande envergadura. O chefe militar era também 
conhecido por seu interesse em ganhar as simpatias 
da imprensa , principalmente a norte-americana. 

Segundo as notícias, a perda dos chefes milita
res gerou uma grave crise no interior da instituição 
militar. Os seus substitutos são oficiais que vinham 
desempenhando cargos burocrático-administrati
vos, sem maior capacidade para o comando de tro
pas no teatro de operações. 

Por outro lado, a morte de Monterrosa pode en
fraquecer a moral de combate do exército, sobre
tudo na zona oriental do país, onde o tenente-co
ronel conduzia pessoalmente muitas das operações 
e era reconhecido pelo seu "carisma". 

O vazio deixado pelos oficiais mortos aguçará 
os conflitos dentro da alta cúpula militar, já que o 
fato aconteceu apenas uma semana depois do iní
cio do diálogo entre o regime e a oposição arma
da. 

Os setores do exército que se opõem ao diálogo 
poderiam aproveitar o momento para exercer pres
sões, a fim de dar por terminadas as conversações, 
de acordo com fontes oposicionistas. 

A derrubada do helicóptero demonstrou que, 
apesar das expectativas criadas pelo diálogo, a 
guerra continua, as forças militares da guerrilha 
continuam se desenvolvendo e o " melhor homem" 
de Washington é sempre vulnerável. (Salpress) • 
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Matéria de capa EI Salvador 

Uma bomba de tempo 

Um em cada três salvadorenhos 
vive fora de casa por causa 
da guerra. É o preço imposto 
pela repressão indiscriminada 
do exército 

O problema dos desp/a;:ados (refugiados in
ternos e e ternos) geralmente recebe pouca 
importância no panorama político desse 

país em guerra. São quase todos camponeses que 
foram obrigados a fugir dos combates. São mulhe
res. crianças e velhos. sem organização, sem meios 
de subsistência, que sobrevivem graças à caridade 
de entidades religiosas e de grupos humanitários 
internacionais. a verdade, eles fazem parte de um 
drama humano de proporções enormes. 

"Setecentas pessoas, das quais 450 são crianças, 
vivem no sótlfo de uma igreja. Por causa da escuri
dão e da fumaça 
dos fogões a le
nha, as crianças 
estão perdendo a 
visão". É assim 
que um padre 
descreve a situa
ção dos milha
res de mulheres, 
crianças e velhos 
que vivem em re
fúgios organiza
dos pela igreja. 
Por razões de se
gurança, o padre 
prefere ficar no 
anonimato. 

ros chegaram em 1980, antes do início propria
mente dito da guerra, antes mesmo da reforma 
agrária. a época, a represslfo deflagrada pelo exér
cito obrigou mil refugiados dos departamentos de 
Cabanas e Chalatenango, a procurar o arcebispado 
de San Salvador. Em março do mesmo ano, quan
do o exército começou a fazer a reforma agrária 
pela força, no dia seguinte ao início da ação mili
tar, chegaram mais 80 fami1ias ao Seminário Dio
cesano e ali instalaram o primeiro refúgio da igre
ja". (Uma das primeiras medidas da reforma agrá
ria do exército foi escolher os chefes de cooperati-

Sacha RocosiGamma vas que, em sua 
maioria, foram as
sassinados depois 
pelos militares.) 

O relato do pa
dre continua: 

"Dentro dos 
campos de refu
giados" - conti

Os desplazados vivem um pesadelo com pouca repercussão política 

"Em julho de 80 
já existiam cerca 
de 16 mil refugia
dos em apenas 10 
municípios de 
Chalatenango. 
Em agosto, esse 
número subiu a 
30 mil em Mora
zán, Cabanas e 
Chalatenango. 
Nesse mês, come
çou outro fenô
meno: povoados 

nua o religioso - "ninguém pode desenvolver um 
trabalho lucrativo. Todos têm uma atividade, mas 
não podem ganhar dinheiro. Não podem deixar o 
local e nem fazer comércio, porque ou não têm do
cumentos ou estão aterrorizados. Assim, tudo o 
que produzem é para seu próprio consumo, o que 
na maior parte das vezes é insuficiente. Os primei-

34 - terceiro mundo 

inteiros abandonaram em massa não só as suas ca
sas como também a regilfo e fugiram em direção à 
capital em busca de refúgio. A igreja assumiu a 
proteçlfo de todos eles, criando dez campos, que 
logo depois foram reduzidos a apenas quatro. Fo
ra do país, só nos Estados Unidos, há cerca de 
meio rnilhã'o de salvadorenhos. Internamente, o 



~ número de refugiados é calculado em quase 500 ~ 
l mil , enquanto nos demais pai'ses centro-america- ~ 
f nos, as estatísticas indicam a existência de 350 mil ~ 
;_ fugitivos da guerra. Se a esse número somarmos os l 
~ que estiro do outro lado da frente de guerra, pode- ~ 
tt ríamos facilmente chegar à conclusiro de que entre ~ 

30 a 35% da população salvadorenha vivem fora de 
seus locais de origem. Ou seja, um em cada três ha

A igreja atende 
entre três e cinco 
mil pessoas nos 
campos de 
refugiados, uma 
proporção 
mínima do total 

bitantes do país". 

"Sa-o sempre os mais pobres" 

"A igreja atende entre três e cinco mil pessoas 
em seus campos de refugiados, o que constitui uma 
proporção mínima do total. O arcebispado ajuda 
também a mais 15 mil desplazados , fornecendo um 
apoio que na-o é regular e nem sistemático por 
absoluta falta de condições materiais. Mas sempre 
chega alguma coisa a cada mês. De 150 a 200 mil 
refugiados recebem ajuda do governo, mas ela não 
atinge nem a metade da dieta mínima çle alimenta
ção fi xada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Nos campos de refugiados da igreja, em 
média , 65% da população é formada por crianças 
menores de 12 anos, 30% são mulheres e velhos, 
enquanto apenas 5% são jovens adolescentes. 
Quando eles nos procuram em busca de refúgio , 
em sua maioria estiro em condições sanitárias ter
ríveis , com desnutrição em terceiro grau .. . ". 

São sempre as pessoas mais pobres da popula
ção. E, além de serem as mais miseráveis, são tam
bém as mais atingidas, as mais perseguidas e as 
mais aterrórizadas . Eles continuam chegando à 
medida que o conflito se prolonga. Relatam 
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expenencias terríveis, vivem amedrontados, pois 
enfrentar organismos de segurança é quase um si
nônimo de morte. São expulsos pelos bombar
deios. Chegam quando já não aguentam mais as 
sucessivas guindas (fugas para o mato quando o 
exército chega a uma aldeia). 

Além da carência total de meios de subsistên
cia, os refugiados enfrentam problemas psicoló
gicos muito graves, provocados pelo clima de me-
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Em Campo Bethania 65% dos refugiados 
são crianças. A população foie das destruições 

do exército (acima) 
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\; do e de angústia. Os desequilíbrios emocionais stro 
j quase que onipresentes e sa-o raras as crianças que 
~ na-o ficaram traumatizadas pelo ruído dos helicóp
~ teros. Há também casos relatados aos religiosos de 

numerosos desaparecimentos de camponeses cap
turados pelo exército quando saíam de casa para 
o trabalho ou para ir ao médico. Os espiões mili
tares esta-o em toda a parte e, com uma frequência 
cada vez maior, se dedicam a atos sádicos para sim
plesmente atemorizar os camponeses, sejam ho
mens, mulheres ou crianças. 

A estratégia do exército 

Ainda de acordo com o depoimento de um pa
dre "atualmente o fluxo de refugiados vem au
mentando mais do que antes. Desde a posse de Na
poleón Duarte, em junho passado, ocorreram pelo 

[ menos dois grandes massacres, ambos organizados 
j por soldados de infantaria do Batalha-o Atlacatl. 

Um foi em Cabafias, na segunda quinzena de ju
lho, e outro em Chalatenango (31 de agosto a 3 de 
setembro). Em Cabafias, houve 68 mortos na po
pulaça-o civil e em Chalatenango o número de bai
xas foi superior a 50. Depois de massacres como 
estes, aumentou o fluxo de camponeses que bus
cam os refúgios. Mas na-o stro os mortos que os 
obrigam a fugir, e sim a completa destruição de ca
sas e lavouras". 

"A estratégia do exército é destruir tudo aquilo 
que é considerado apoio logístico para a guerrilha. 
Assim, não houve nenhum escrúpulo em bombar
dear, matar ou aterrorizar a populaça-o civil. Por 
isso, nas zonas controladas pela guerrilha, a popu
lação civil é quase sempre nômade, fugindo cons
tantemente das agressões do exército, com a ajuda 

; da FMLN. O exército denunciou que a comida e os 
! medicamentos fornecidos aos refugiados_ são entre

gues aos combatentes da FMLN. Isso e absoluta
mente falso e absurdo. A quantidade que poderia 
ser filtrada é mínima. Trata-se de um recurso para 
tentar desprestigiar o trabalho da igreja. Já o que 
tem acontecido com frequência é o desvio de aju
da internacional destinada aos refugiados e que é 
levada pelo governo para os quartéis." 

"As pessoas no campo esta-o politizadas porque 
sofreram os horrores da guerra. Querem a paz, mas 
não qualquer paz, pois desejam um mínimo de ga
rantias. Quando aqui esteve uma missão da AID 
(da embaixada norte-americana) interessada em le
vantar as necessidades de ajuda, os moradores do 
campo lhes disseram claramente: façam algo para 
acabar com a guerra. Os refugiados sabem que o 
exército os persegue porque encontraram nas or
ganizações político-militares da esquerda um certo 
tipo de proteção. A longa convivência com a guer
ra fez com que eles se colocassem do lado da 
FMLN." (M F) • 



Matéria de capa EI Salvador 

Sindicatos voltam a press_ionar 

Forçados pela crise econômica, 
os trabalhadores salvadorenhos 
exigem do governo o diálogo 
com a guerrilha para 
acabar com a guerra 

D
esde o início de 1984, o movimento sindi
cal salvadorenho viveu um ressurgimento 
inesperado. Depois de quatro anos de vir

tual paralisação imposta pelos esquadrões da mor
te, as organizações operárias voltaram a tomar a 
iniciativa com ações importantes. 

A primeira onda de protestos foi lançada, apro
veitando a conjuntura eleitoral entre fevereiro e 
maio, quando o governo foi obrigado a criar uma 
fachada democrática perante o mundo. Em feve
reiro, os funcionários dos bancos nacionalizados, 
do Instituto Salvadorenho de Previdência Social 
(ISSS), da empre
sa· administradora 
de água potável , a 
Anda , de vários 
min~~os eo~~~~~~~ 
tros órga"os públi
cos , entraram em 
greve por aumen
to de salários, de
pois de estes te
rem ficado conge- l-"IW~~ 
ados durante três 
nos por decre
o governamental. 

!ativa lhes concedeu um aumento geral e o presi
dente Alvaro Magana prometeu aumentos ainda 
maiores para certas instituições. 

Uma segunda onda de movimentos reivindicató
rios começou a 28 de maio, três dias antes da posse 
do governo de José Napoleón Duarte, com a greve 
dos funcionários dos Correios. Novamente, a rei
vindicação principal era aumento dos vencimentos. 
Na sua luta de mês e meio, os carteiros não fica
ram sozinhos. A Associação Geral de Empregados 
Públicos (Agepym), a Associação Nacional de Edu
cadores Salvadorenhos (Andes) e os 22 sindicatos 

,. reunidos no Movi
mento Unitário 
Sindical e Gremial 
de El Salvador 
(Musyges) promo
veram paralisa
ções progressivas 
de solidariedade. 

Em junho , os 
trabalhadores do 
ISSS e do Anda, 
que ainda não ha
viam recebido os 
aumentos prome
tidos em abril, se 
declararam tam

Os professores, 
agrupados na As
sociação Nacional 
de Educadores 

.. bém em greve, fa
Os grevistas conseguiram da Assembléia Legislativa um aumento geral zendo suas as rei-

alvadorenhos (Andes), também realizaram parali
sações para exigir aumentos .. 

Durante essa campanha, que durou até abril , 
oram sequestrados vários dirigentes, enquanto os 
rédios da Anda e do ISSS foram ocupados pelos 
ilitares. 
Mas os grevistas ganharam. A Assembléia Legis-
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vindicações dos funcionários dos correios. Em se
guida, surgiram movimentos reivindicatórios no 
Ministério da Fazenda, no Instituto de Moradia Ur
bana e no Ministério de Educação. 

Simultaneamente, pararam de trabalhar os ope
rários da fábrica de fiação e tecidos El León, os 
professores de 43 escolas do departamento de Usu-

terceiro mundo - 37 



latán, os professores de San Vicente que trabalham 
para a Comissão Nacional de Restauração de Áreas 
(Conara) e os operários da refinaria estatal de açú
car (Inazucar). 

De novo ganharam. Diante dessa mobilizaçfü 
o novo governo se viu obrigado a ceder. E, devido 
à necessidade de legitimar internacionalmente a 
sua imagem, recuou sem os sequestros desapareci
mentos e massacres que tradicionalmente caracte
rizaram os desfechos de conflitos trabalhistas em 
El Salvador. 

A 7 de novembro explodiu uma terceira onda 
de protestos, quando 22 sindicatos iniciaram gre
ves de solidariedade com os operários do Círculo 
Desportivo Internacional que já estavam há três 
meses parados. Enquanto este artigo estava sendo 
escrito , o conflito continuava sem solução. 

O pano de fundo político 

O tipo de reivindicação e igida nessas can1pa
nhas indica que a grave situação econômica da clas
se trabalhadora salvadorenha é o motivo mais ime
diato do ressurgimento desse novo movimento . O 
congelamento salarial, vigente desde 1980, somado 
à taxa anual de inflação de 15%, teve como canse-

Os sindicatos salvadorenhos 

DA) MUSYGES: Movimento Unitário Sindical 
e Gremial de E/ Salvador 

FSR - Frente Sindical Revolucionária: 4.884 fi
liados 
1. Sitrabif - empregados bancários: 2.000 filiados 
2. Sfimmes - operários metalúrgicos: 439 filiados 
3. SIT - operários têxteis: 223 filiados 
4. Astpros - trabaJhadores agrícolas de café: 164 

filiados 
5. Sete pequenos sindicatos mak 

Fenastras: Federação Nacional Sindical de Traba
lhadores Salvadorenhos: 13. 351 filiados 
1. Sindicato da indústria portuária: 1.813 filiados 
2. Sindicato da empresa de água Anda: 1.483 

fUiados 
3. Sindicato da indústria pesqueira: 1.837 filiados 
4. Associação sindical de trabalhadores IRA: 

1.130 filiados 
5. Sindicato da indústria do café: 2.035 filiados 
6. Sindicato da indústria têxtil: 1.124 filiados 
7 . 16 pequenos sindicatos mais 

Fuss: Federaçaõ Unitária Sindical de E/ Salvador: 
3.874 filiados 
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quência uma grande perda do poder aquisitivo dos 
trabalhadores. 

Porém, como toda ação pública nesse país mer- ' 
gulhado numa guerra civil as campanhas de greve 
tiveram também um pano de fundo político. Seu 
caráter não-beligerante no conflito entre governo/ 
forças armadas e a FMLN-FDR não significa que 
os sindicatos nlfo tenham simpatias por uma das 
partes em disputa. E suas ações, de forma alguma, 
podem ser dissociadas do contexto de guerra que o 
país vive. De fato, o movimento está claramente 
dividido a esse respeito , entre os que apóiam o pro
jeto reformista do Partido Democrata Cristão 
(PDC) e os que se inclinam para o projeto revolu
cionário da FMLN-FDR. 

A Unidade Popular Democrãtica 

O setor sindical que apóia o governo do PDC 
está representado pela Unidade Popular Democrá
tica (UPD), fundada em 1980 a pedido da embai
xada norte-americana. Reúne três organizações 
camponesas - UCS, Acopai e Anis (ver Quadro), 
com aproximadamente 300 mil filiados - , e duas 
federações sindicais (Fesinconstrans e CTS). Dos 
22 mil filiados da Fesinconstrans, 95% são traba-

14 sindicatos de pescadores, eletricistas, operá
rios da construção civil e outros. 

Festiavtsces: Federação Sindical de Trabalhado
res da Indústria de Alimento, Vestuário, Têxteis, 
Similares e Conexas de El Salvador: 2. 254 filiados 
11 sindicatos 

Fusepm: Federação Única Sindical de Emprega
dos Públicos e Municipais: 300/400 filiados 

CGS: Confederação Geral de Sindicatos: 18. 000 
filiados 
1. F esintriseva - 1 O sindicatos vários: 11 .491 

filiados 
2. Fesintexsica - 6 sindicatos têxteis: 1.434 

filiados 
3. Fesintrabs - 11 sindicatos de alinlentos: 1.968 

filiados 

Festras: Federação de Sindicatos de Trabalhado
res Salvadorenhos: 1. 004 filiados 
4 sindicatos de artesãos 

B) SINDICATOS INDEPENDENTES 
1. Stiusa - operários têxteis: 1.043 filiados 
2. Stiss - empregados ISSS: 2.804 filiados 
3. Setivu - empregados do Instituto de Moradia 

Urbana: 572 filiados 



lhadores da construção civil; já a CTS reúne basi
camente funcionários públicos e desempenhou um 
papel de protagonista na primeira onda de protestos. 

Há outros sindicatos que apóiam o governo e 
mantêm certos vínculos com o PDC, mas não per
tencem à UPD: a Fesacora, com 22 mil campone
ses filiados, e a CGT, com 1.800 membros. 

Esse setor tem sido muito beneficiado pela sua 
relação com a embaixada norte-americana, atr.avés 
do seu organismo trabalhista, o Instituto Norte
Americano para o Desenvolvimento do Sindicalis
mo Livre (AIF LD), e da AID. A estratégia dos Es
tados Unidos tem se dirigido no sentido de fortale
cer um movimento camponês e operário, inspirado 
no sindicalismo norte-americano, capaz de gerar 
votos para o PDC e disposto a doutrinar seus filia
dos na ideologia anticomunista. Seu objetivo foi 
criar uma classe privilegiada que recebe benefícios 
concretos do sistema atual para enfrentar as orga
nizações de base da FMLN-FDR. A UCS, por 
exemplo, foi encarregada de grande parte da admi
nistração da reforma agrária em 1980, de maneira 
que seus dirigentes entraram para o governo e seus 
filiados se tornaram, virtualmente, os únicos e ex
clusivos beneficiários dessa reforma. 

Essa estratégia sofreu um duro revés no período 

4. Situs - empregados da Universidade Nacional: 
1.000 filiados 

C) UPD: UMDADE POPULAR DEMOCRÁ-
TICA . 

UCS: União Comunal Salvadorenha: 270.000 
filiados 
Camponeses: majoritariamente beneficiários da 
Fase 3 da Reforma Agrária 
fortes laços com a AFL-CIO 

Fesinconstrans: Federação de Sindicatos da Cons
trução, Transporte e Similares: 22.286 filiados 
membro de O RIT 
1. SUTC - Sindicato Unido de Trabalhadores da 

Construção: 20.597 filiados 
2. Sindicato de Pintores: 622 filiados 
3. Pedreiros: 195 filiados 
4. Outros sindicatos pequenos de empregados no 

setor de transportes, operários têxteis, enfer
meiros etc. 

CTS: Central de Trabalhadores Salvadorenhos: 
9.000/12. 000 filiados 
membro de CLAT 
1. Antmag - empregados do Ministério da Agri

cultura e Gado: 6.000 filiados 
2. Antmop - empregados do Ministério de Obras 

Públicas: 2.000 filiados 
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1982-84, quando a extrema direita chegou a con
trolar o governo. Nesse período, tanto o PDC 
quanto os integrantes da UPD foram reprimidos 
pelos esquadrões da morte. O partido de ultra-di-

3. Astur- empregados do Instituto de Turismo: 
700 filiados 

4. Utec - professores 
5. UNTC- camponeses 

Acopai: Associação de Cooperativas de Produ
ção Agropecuária Integradas: JZ000/20.000 fi· 
fiados de 25 cooperativas 

Anis: Associação Nacional Indígena Salvadore
nha: 8. 000/9. 000 filiados 
Associação de cooperativas de terrenos comuns 
de indígenas nahuatl 

D) OUTRAS FEDERAÇÕES SINDICAIS 

Fesacora: Federação Salvadorenha de Cooperati
vas da Reforma Agrária: 22.000 filiados campo
neses 
mantém laços com a UPD e o PDC 

CGT: Confederação Geral de Trabalhadores: 
1.800 filiados em 4 sindicatos 
filiado ao CLAT 
apóia o PDC 

CNT: Confederação Nacional de Trabalhadores: 
979 filiados em 2 sindicatos 
filiado à Arena (Aliança Republicana Nacional) 
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reita, a Arena, se apoderou das cooperativas de re
forma agrária e expulsou a UCS com violência. 

Diante do processo eleitoral de 1984, enta-o, era 
de se esperar que a UPD se mobilizasse para assegu
rar a vitória do PDC. Em setembro de 1983, a UPD 
firmou um "pacto social" com o PDC, segundo o 
qual a UPD receberia, em troca dos voto de suas 
bases, cargos no governo democrata-cristão, o fim 
do congelamento salarial e a aprovação de estatu
tos legais permitindo a sindicalizaça-o do setor pú
blico. 

De fato, uma vez in talado na presidência, 
Duarte nomeou Jorge Cama ho (da copai) para 
vice-ministro da Agricultura e Pecuária, Samuel 
Maldonado (da UCS) para presidente do ln tituto 
de Transformaçlfo Agrária (1 ta) e Ramón Mendo
za (da UCS) como gerente do Banco de De envol
vimento Agrícola. Essas nomeações devolveram ã 
organizações camponesas da UPD o controle total 
sobre a cooperativas de reforma agrária, que ti
nham antes de 198_. Segundo denúncias da rena, 
a filiaçlfo forçada à UCS é agora um procedimento 
normal nessas cooperativa . 

O Musyges 

O outro grande setor do movimento sindical 
está representado pelo Movimento Unitário Sindi
cal e Gremial de El Salvador (Musyges), cujas posi
ções slfo parecidas com as da FML FOR, embora 
não tenha vínculos oficiais com essa aliança das 
frentes revolucionárias. Surgiu no final de 1982, 
para agrupar os sobreviventes das maiores federa
ções sindicais do país que, por pertencerem à FOR 
e terem aderido aos protestos maciços de 1979-80, 
foram fisicamente destruídas pelos esquadrões da 
morte e demais órgãos de segurança. Compreen
de sete federações (FSR, Fenastras, Fuss, Fes
tiavtsces, Fusepm, CGS e Festras), que represen
tam 44 mil operários industriais e funcionários pú
blicos, e mais quatro sindicatos independentes, 
com cinco mil filiados. 

Outros sindicatos importantes que simpatizam 
com as propostas da FML -FDR, mas que não 
pertencem ao Musyges, são a Associação Nacional 
de Educadores Salvadorenhos (Andes), com 20 mil 
filiados, e a Associação Geral de Funcionários Pú
blicos e Municipais (Agepym), com 12 mil mem
bros. 

Os sindicatos de esquerda sofreram a maior re
pressão urbana durante os últimos quatro anos. 
Sua atividade ainda está muito limitada e seus diri
gentes são obrigados a viver uma situação de semi
clandestinidade. Ao contrário da UPO, não têm 
acesso fácil à imprensa e não contam com nenhum 
apoio oficial. 

O Musyges tem criticado muito o governo pela 
ausência de respeito aos direitos humanos e sua de-
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pendência em relação aos E tados Unidos, e, ao 
mesmo tempo, tem sido coerente com sua defesa 
das reformas agrária e bancária iniciadas pelo go
verno democrata-crista-o . O Musyges se declarou, 
em diversa oca iões, a favor do diálogo sem con
diçõe prévia como caminho de solução do 
conflito armado. E tem lutado pelos direitos 
sindicai , pela conqui ta de melhores salários e a 
realização de atividade que abram o espaço polí
tico para a luta indicai. Também tentou ações 
conjunta com a UPD, que até agora tem se recu-
ado a cooperar. 

pe ar da negativa da UPD em trabalhar com os 
indicato de e· querda, interesses em comum vão 

dando impulso a uma maior unidade na prática. 
Um acontecimento importante em relaçéTo a isso 
foram o encontros realizados em agosto entre 

gepm e os trabalhadores do lnpep, dos Correios, 
da Loteria acional, e dos Ministérios de Obras Pú
blicas e da Fazenda, pertencentes à CTS, com o 
objetivo de formar uma Coordenadoria de Funcio
nários Estatais para reunir mais de 50 mil empre
gados públicos. 

A favor do diálogo 

Embora a UPO seja uma organização estrita
mente vinculada ao Partido Democrata Cristão e à 
embaixada norte-americana, seu apoio ao PDC está 
condicionado por seus próprios interesses. Isso fi
cou evidente no dia IQ de setembro passado, 
quando publicou um comunicado onde criticava o 
governo por não agir em relação ao diálogo com a 
FMLN-FOR, como Duarte havia prometido na 
campanha eleitoral. 

O mesmo se poderia dizer quanto à relação en
tre o Musyges e a FMLN-FOR. As colocações desse 
grupo sindical sempre foram parecidas às da alian
ça revolucionária, mas mostraram uma tendência 
a estar um passo à frente quanto à evolução de seu 
programa, particularmente quanto à proposta de 
diálogo e à incorporação de reivindicações traba

·1histas ao programa de guerra da FMLN-FDR. Seu 
comunicado de 2 de novembro é um exemplo. 
Nele, propõe uma tabela de salários que os fazen
deiros devem pagar na próxima colheita, se quise
rem evitar atos de sabotagem. 

Várias razões explicam porque tanto a UPO 
quanto o Musyges são favoráveis a uma solução ne
gociada. Sendo organizações de massas, refletem, 
em primeiro lugar, o anseio do povo pela paz. Suas 
bases cobram delas essa posição. Mas, também, 
como organizações sindicais, entendem que nem a 
recuperação econômica nem a liberdade sindical 
. ..:rão possíveis enquanto o país estiver em guerra. 
Como diz o comunicado da UPO: "Enquanto não 
se resolver o problema político do país - cuja ex
pressão máxima agora é o conflito armado - , não 



O principal argumento de Duarte para reprimir os sindicatos é que eles seriam colaboradores da guerrilha 

será possi'vel a reativaçífo econômica( ... ). O cami
nho racional e verdadeiro para conseguir a paz é o 
diálogo nacional( ... )". 

Para ambos , a cont'inuaçífo da guerra, sem uma 
soluça-o definitiva, só vai servir para fortalecer o 
seu principal inimigo: a oligarquia e as forças arma

-das, que têm tentado de todas as maneiras destruir 
qualquer organização sindical ou camponesa. 

A guerra tem sido , claramente, a causa da não 
satisfação de suas reivindicações econômicas. Por 
um lado , é a economia de guerra que mantém o Es
tado à beira da falência, impossibilitando assim au
mento dos salários dos funcionários públicos. 

A mesma poli'tica que desvia todos os recursos 
para a guerra torna impossi'vel a intervenção do Es
tado para a reativação da economia nacional. Se
gundo alguns analistas da Universidade Centro
Americana " José Simeón Caflas", a economia sal
vadorenha se torna cada vez mais uma economia 

' para a guerra e de guerra , na qual as atividades pro
dutivas giram em torno das ações militares. A cifra 
oficial que fixa a diminuiçífo anual do PIB entre 
6 e 8%, desde 1979, na-o reflete o verdadeiro alcan
ce da queda na produção. O enorme incremento da 
ativid~de militar - acompanhado pela crescente 
ajuda norte-americana - representa, na realidade, 
grande parte da atividade econômica subsistente, 
registrada para o cálculo ,do PIB. 

Mais ainda, é o principal argumento para repri
mir o movimento sindical. A reaçífo de Duarte 
diante da greve dos Correios é bem ilustrativa: acu
sou os grevistas de serem colaboradores da guerri
lha e que a intenção deles era aprofundar a crise 
fiscal do Estado "para colocar o governo num 
beco-sem-saída, do que a FMLN se aproveitaria na 
ofensiva militar que estão preparando". 

Todos esses fatores vão reforçando as _organiza-
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ções operárias e camponesas, tanto reformistas 
quanto revolucionárias, a pressionarem as partes 
beligerantes para que dialoguem seriamente. 

Uma nova etapa 

A abertura de um espaço político para a luta 
sindical, a princípio, resultou da necessidade do 
governo democrata-cristão de ganhar a simpatia do 
povo para o projeto reformista idealizado pelos Es
tados Unidos. Mas esse mesmo espaço foi aprovei
tado pelos sindicatos de esquerda e os reformistas 
para estimular o diálogo entre as partes beligeran
tes, enquanto vão conquistando maiores espaços 
para sua própria organização e luta. 

A importância do movimento sindical está, 
obviamente, limitada pelo fato de só abranger 10% 
da população economicamente ativa, inclusive os 
camponeses sindicalizados. As altas taxas de de
semprego '(passou de 8% em 1979 para 38% em 
1983, segundo cifras oficiais) e de subemprego 
(que afeta 80% da população) enfraquecem o mo
vimento e fazem dos sindicalizados uma classe pri
vilegiada no contexto salvadorenho, pelo simples 
fato de terem emprego. 

Apesar disso, ambos os setores do sindicalismo 
salvadorenho se transformaram em porta-vozes do 
desejo do povo pela paz. Sua pressão foi um dos 
fatores que mais pesaram na decisão de Duarte de 
aceitar a proposta de diálogo que a FMLN-FDR 
vem fazendo há mais de um ano. 

Em todo caso, o despertar do movimento sin
dical indica uma nova etapa do processo revolucio
nário, na qual as massas simpatizantes, mas não be
ligerantes, têm maiores perspectivas de voltar a de
sempenhar um papel de protagonistas. (M F) • 
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Matéria de capa EI Salvador 

O papel da Universidade 

Os objetivos da 
Universidade Centro-Americana 
"José Simeón Ca,ias'; segundo 
o seu reitor 

e onhecida em toda a América Latina por 
suas excelentes publicações sobre o proces
so revolucionário salvadorenho - a revista 

Estudios Ce11rroamerica110s e o boletim Proceso -, 
cuja anállie crítica e progressista se tomou indis
pensável para estudiosos da ãrea, a Universidade 
Centro-Americana "José Sirneón Canas" (UCA) 
cumpre um papel importante na vida política sal
vadorenha. 

Muitos leitores de suas publicações se pergun
tam como é po&<>ível produzir um material desse 
tipo dentro de El Salvador. A resposta, em parte, 
tem a ver com a _ _____ _ 
natureza peculiar 
dessa Universida
de, de sua orien
tação e trajetória. 

.. 

tes com seu compromisso cristão para com as 
maiorias populares. 

Essa nova opção custou-lhe a repressão por par
te do Estado. No entanto, a universidade conse
guiu sobreviver e se tornou uma força política na
cional que defende uma solução negociada ao con
flito salvadorenho. 

Nesta entrevista, o reitor da UCA, dr. Ignacio 
Ellacuría, fala a cadernos de uma experiência uni
versitária que oferece elementos de reflexão para 
toda a comunidade acadêmica da América Latina. 

Em que senti
do a UCA se tor
nou um poder po
Ut ico no pais? 

A UCA é uma 
instituição jesuí
ta, fundada em 
1965, como uma 
alternativa con
servadora à Uni
versidade Nacio
nal. Seus funda
dores achavam 
que a Nacio~l 
era comunista e 
que favorecia os 
movimentos revo
lucionários, além 
de levar seus alu
nos a perderem a fé. 

Ignacio Ellacuría, reitor da UCA: estudar a realidade nacional 

- A UCA ga
nhou um prestí
gio social impor
tante como o gru
po que, em con
junto, analisa e 
conhece melhor a 
realidade salvado
renha. Aqui, dize
mos muitas vezes 
que a matéria 
principal dessa 
universidade é a 
realidade nacio
nal. Qualquer ou
tra universidade 

Três anos depois, a conferência de bispos lati
no-americanos de Medellín colocou em prática um 
processo de reflexão sobre a função política da 
universidade. E, diante da radicalização do proces
so poütico salvadorenho, essa reflexão levou a 
UCA a assumir uma postura e uma prática coeren-
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do mundo pode saber mais que nós sobre qualquer 
outro assunto, mas não deve haver nenhuma que 
conheça melhor do que nós a realidade nacional de 
El Salvador. 

Nossos esforços intelectuais, em primeiro lugar, 
esta:o orientados para compreender o que está 
acontecendo, analisá-lo e discuti-lo. Mas, ao mes-



mo tempo , integrados a uma prática que supõe 
uma série bem grande de publicações, conferêri
cias , uso da rádio , pronunciamentos públicos, reu
niões com pessoas influentes no país a nível de sin
dicatos, de comunidades de base, assim como de 
políticos, de militares etc. 

Temos alimentado a opinião pública interna
cional. Por esta universidade passaram centenas de 
jornalistas dos meios mais importantes do mundo. 
E compartilharam conosco da visão que temos de 
uma determinada conjuntura. 

Por exemplo , neste caso , sobre o diálogo e a ne
gociação . Há vários anos, nossas análises foram nos 
mostrando que o mero uso da violência , seja por 
parte das- forças armadas, seja por parte da FMLN, 
não traz nenhuma solução e que é enorme o preço 
em vidas humanas, valores e recursos materiais . 
Acreditamos ter participado da formação dessa 
consciência coletiva da necessidade do diálogo e da 
negociação. 

Com a FMLN e a FOR, é possível que tenha
mos podido influenciar suas posições no sentido de 
racionalizar o processo e ater-se à realidade, embo
ra sem abandonar os objetivos finais nem os ideais. 

Claro que tudo isso nos custou muita persegui
ção . Já colocaram aqui na universidade mais de dez 
bombas. Diversos professores tiveram que ir para o 
estrangeiro porque não podiam continuar seu tra
balho acadêmico. 

Manter a autonomia universitária 

Quando o movimento popular cresceu, em gran
des proporções, em 1979/80, é lógico se pensar 
que isso representou certos desafios à universidade. 
Como vocês viveram essa conjuntura? 

- O desafio foi conhecer a realidade, estudá-la. 
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"Nós escrevemos 
sobre o 
movimento 
popular, 
descrevendo-o 
como algo novo 
e importante, 
mas nunca nos 
filiamos a 
nenhuma 
organização" 

Nós escrevemos sobre o movimento popular, des
crevendo-o como algo novo e importante. Mas 
nunca nos filiamos a nenhuma organização. Parece
nos que a autonorrúa universitária deve ser manti
da também diante das organizações populares. 

Essa universidade definiu para si que o horizon
te em que trabalha são as maiorias populares opri
midas ou, em termos teológicos, a opção preferen
cial pelos pobres. Nisso somos bastante claros: esse 
país nã'o pode ser entendido senã'o a partir da pers
pectiva das maiorias populares. 

Assim, nós sentíamos que devíamos nos subor
dinar às exigências das maiorias populares dentro 
daquilo que deve ser uma universidade. Acredita
mos que a universidade deve servir às maiorias po
pulares, mas nã'o às organizações populares. 

Em primeiro lugar, não nos subordinamos a elas 
e, em segundo lugar, nós também as criticamos, se 
for necessário. Reconhecemos as coisas extraordi
nariamente importantes que esta-o fazendo para a 
história de El Salvador, mas também combatemos 
publicamente os erros que estavam cometendo. 
Dessa forma, nossas relações com as organizações 
populares, no princípio , eram um tanto difíceis , 
mas achamos que devemos manter o espírito críti
co. 

Já nos acusaram de ser mentores do movimento 
revolucionário e, depois. de ser seus orientadores. 
Isso é mentira. Participamos .do ambiente em que 
viveu o país. E como esse ambiente se refletiu em 
movimentos populares, na universidade. ele se ex
pressou num compromisso com essa realidade. 

O movimento estudantil era uma parte impor
tante do movimento popular. 1 sso também se re
fletiu na UCA ? 

- Nosso estudantado é e sempre foi tranquilo. 
preocupado com a sua profissão , com seus estudos, 
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com seus interesses juvenis. Houve um pequeno mo
vimento estudantil de jovens, relativamente mino
ritário. Dedicava-se a forçar os estudantes a faze
rem reivindicações mais ou menos irracionais: de 
ingresso maciço, de queda das exigências acadêmi
cas, causas que nesse tempo pensamos que iam 
contra os interesses das maiorias populares em El 
Salvador. O país não precisa de profissionais inep
tos. El Salvador precisa de gente muito compro
metida politicamente, e nisso eles eram um exem
plo; mas também precisa de gente muito seriamen
te preparada do ponto de vista acadêmico e de 
comportamento, e nisso não eram nenhum exem
plo. 

Tivemos que brigar com eles. Numa ocasi!fo , 
nos sequestraram, os diretores, à força de revólve
res, para que cedêssemos às suas reivindicações. 

O senhor também foi sequestrado ? 
- Sim, mas não cedemos. ão estamos di pos

tos a ceder diante da irracionalidade. Eu acho que 
as próprias organizações populares os fizeram 
esquecer do sequestro porque era absurdo. 

Creio que, com o tempo , todos nós compreen
demos melhor qual era o papel de cada um e nos 
respeitamos. Muitos deles quando a coisas fica
ram mais difíceis, em 1980, pa aram à guerrilha 
e desapareceram da universidade. 

"Tentaram calar-nos" 

Pessoas de muito poder no pa(s acham que a 
UCA é de esquerda. Sendo assim, por que não a 
fecharam ? 

- Porque pensaram que os custos eram maiores 
que os benefícios que iam ter por fechá-la . Sem 
dúvida nenhuma, eles tentaram. Tentaram calar
nos pelo terror. Mas o terror não serviu. Tentaram 
calar-nos por meio de gestões governamentais , mas 
também isso não serviu. Tiraram-nos toda espécie 
de subsídio por parte do Estado e nos mantinham 
em permanentes dificuldades, ameaças etc. Nada 
disso deu resultado. Inclusive, entraram na univer-

As publicações da UCA 

D ECA - Estudios Centroamericanos 
Revista de Extensão Cultural 

Universidad Centroamericana José Simeón Canas 
Revista mensal com artigos, comentários, edi

toriais, crônicas, resenhas de livros e reproduções 
de documentos, tudo dedicado· à atualidade da 
América C.entral, particularmente de El Salvador. 
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sidade, dispararan1 e mataram pessoas em pleno 
dia. Ou seja , tentaram desviar-nos mas não conse
guiram. 

Por que não nos fecharam? Temos de dizer que 
não fizemos pacto com ninguém. As decisões que 
tomamos foram autônomas. 

Nos piores anos, que foram o de 80 e o de 81, 
éramos praticamente a única universidade que fun
cionava. Tinham violentado a Universidade Nacio
nal, claro que podiam interferir também nesta uni
versidade, mas o preço da imagem no exterior era 
muito grande. Por outro lado, era necessário que o 
país continuas e produzindo' profissionais. Nós, 
dentro da dificuldades produzíamos profissionais . 

Eles sabiam que as acusações que nos faziam 
eram totalmente falsas - que aqui se reuniam os 
chefes da guerrilha, que aqui se escondiam ar
mas, que aqui se dava orientaç:ro intelectual aos 
revolucionários - e sabiam que era mentira porque 
e ta univer idade sempre foi aberta. Qualquer pes
soa pode entrar nela e ver o que se faz . E, curiosa
mente, os filhos de quem nos ameaçava e nos per
seguia , estudavam aqui. Todos eles eram nossas 
melhores testemunhas de que aqui se procedia aca
demicamente, sem parcialidade. 

Inclusive, no ano passado, fins de 1983, a Polí
cia Nacional invadiu a casa onde nós, jesuítas, mo
ramos ; foi uma busca que durou dez horas, procu
rando armas e subversivos. Encontraram livros, o 
que era óbvio numa casa onde viviam dez professo
res universitários. Depois de muitas discussões, re
ceberam ordens do governo para saírem da casa 
sem levar os livros que eles consideravam marxis
tas e revolucionários. 

Ao sair, o chefe da operação disse a um dos pa
dres : "Tenho de lhe pedir um f~vor, quero que mi
nha filha estude na universidade dos senhores". 

Esses contra-sensos acontecem muito por aqui. 
Acusam-nos de esquerdistas, de envenenar a juven
tude, e por outro lado, muita gente da direita, mui
to bem estabelecida, manda seus filhos à nossa uni
versidade, porque sabe que, na prática, estas acusa
ções s:ro falsas. • 

El Salvador: Proceso 
Informativo semanal do Centro Universitário de 
Documentação 
Universidad Centroamericana José Simeón Canas 

O boletim Proceso sintetiza e seleciona os 
principais fatos que semanalmente ocorrem em 
El Salvador e no exterior. 

Assinaturas de ambas publicações podem ser 
pedidas a: · 
Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 
168 
San Salvador, El Salvador, CA 



Matéria de capa EI Salvador 

A ''guerrilha'' dos professores 

Desde a sua fundação, em 1964, a Associa
ção Nacional de Educadores Salvadorenhos 
(Andes "21 de Junho") tem sido um dos 

sindicatos mais críticos e combativos do país. O 
secretário geral do Conselho Executivo, prof. Julio 
César Portillo, fala da repre~o, do diálogo, da De
mocracia Cristã e da educação nas zonas libertadas. 

Houve uma reativação do movimento sindical 
desde que esse governo assumiu? 

- Sim, houve uma mudança, mas muito antes. 
Francamente, foi feroz a repressa-o desatada contra 

dólares). Esse aumento deu margem a que os de
mais setores de nosso povo também reclamassem, 
porque continuávamos sofrendo quatro anos de 
congelamento de salários. 

O tratamento que o governo democrata-cristão 
está dando aos trabalhadores não fica a dever em 
nada ao dado por qualquer dos tiranos anteriores 
que tivemos em nosso país. E ainda se poderia di
zer que com alguma vantagem a mais. 

Mesmo quando se trata das organizações filia
das ao PDC, como as da Unidade Popular Demo

Sa10,ess crática? nosso povo e, em 
particular, contra 
o magistério. Te
mos 325 profes
sores assassina
dos, 68 presos 
que continuam 
desaparecidos e, 
dos 13 últimos di
retores de nossa 
organização, seis 
completaram seu 
per{odo na pri
ão. No meu caso, 

A OllGANIZATIYO 17 fl 
. ~ 21 DE 

- O que acon
tece com a UPD é 

JUNIQ 
uma coisa muito 
clara. O campo
nês que está na 

J 

União Comunal 
Salvadorenha 
(UCS, membro 
majoritário da 
UPD) está sendo 
enganado. São 
companheiros que 
vivem na mais 
profunda miséria, 
marginalizados da 
educação etc. Pa
ra eles, a única so

tive que ir para o 
exterior porque 
sofri um atentado 
por parte dos es
quadrões da mor
te. Por todos es

O prof. Julio César Portillo, secretário-geral da Andes "21 de Junho" lução é o desen
volvimento efeti-

ses motivos, o movimento popular tem estado bas
tante calmo. Houve trabalho , muito , mas na-o visí
vel. 

Houve, contudo, este ano, um aumento na ação 
dos sindicatos. Nos meses de fevereiro, março e 
abril, fizemos uma intensa manifestação que culmi
nou em um aumento salarial de 110 colones(27,50 
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vo da reforma agrária. 
Os dirigentes da UPD criaram uma falsa expec

tativa com relação ao governo da DC. A Democra
cia Cristã não está disposta a arriscar sua pele para 
obrigar os setores minoritários e oligarcas a não di
ficultarem o desenvolvimento da reforma agrária. 
Pelo contrário, agora estão retrocedendo. E não se-
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ria de espantar que acontecesse aqui o que sucedeu 
no Peru: a devolução da terra a seus antigos pro
prietários. 

Existe, em nosso país, uma minoria oligárquica 
altamente injusta. A única solução que eles vêem 
para El Salvador é o garrote. a bala, o napalm. o 
bombardeio. Queira ou não a administração Rea
gan, ou o governo salvadorenho, essa oligarquia é 
muito poderosa. 

O governo da DC não tem a capacidade real de 
decisão para resolver as expectativas da UPD. em 
tem vontade de fazê-lo . Jamais a DC se colocou ao 
lado do povo. E a experiência dos últimos cinco 
anos o demonstrou. 

Acredita que, depois, poderia haver alguma 
aproximação entre a UPD e os sindicatos de es
querda? 

- Isso vai depender deles. ós sustentamos, 
como princípio de nosso trabalho., que a unidade 
do trabalhador é necessária e urgente. Segundo, 
acreditamos que as reais expectativas de solução 
dos problemas que existem no país não vão che
gar nunca através da Democracia Cristã. 

O povo está cansado de sofrer 

Porque o govemo da DCfoi ao diálogo? 
- Aqui, todo mundo sabe que os únicos que 

não querem o diálogo são D'Aubuisson e a oligar
quia. Nosso povo está cansado de sofrer. O que fez 
a DC no governo? Recolheu esse anseio do povo e 
tentou instrumentalizá-lo a favor do partido do go
verno. 

A guerra civil tem sua origem na explor<!ção, 
na injustiça social, na falta de democracia. E ne
cessário dialogar mas, ao mesmo tempo, devem 
adotar medidas para resolver esses problemas. Isso 
não é o que o governo está fazendo . Então, qual é 
a paz que está buscando? 

Qual é a situação dos profeswres nas zonas ocu
padas pela guerrilha? 

- Temos conhecimento de que há muitos com
panheiros nossos que esta-o desenvolvendo trabalho 
nas zonas controladas pela FMLN-FDR. Por diver
sos motivos, por sensibilidade, ou por levarem em 
conta que nas zonas há muitas crianças totalmente 
desprovidas da educação, esses companheiros fize
ram a opção pessoal ae ir trabalhar lá na educação. 

O que a Andes tem a ver com esse trabalho ? 
- Têm havido muitas iniciativas de educação 

popular nesse país. Mas não havia professores par
ticipando . Entã'o, há três anos os professores come
çaram a viajar para o interior. Infelizmente, três 
companheiros professores que estavam trabalhan
do na sistematização da educação nessas áreas fo-
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ran1 assassinados pelo exército em maio de 1983. 
Agora, há novamente numerosos companheiros 
trabalhando nessa tarefa, por iniciativa nossa. 

Isso se faz através de acordo com a FMLN? 
- Faz-se de acordo com os poderes populares. 

Não é um acordo com a FMLN, embora as pessoas 
das zonas guerrilheiras simpatizem com a FMLN. 
Nessas áreas há um órglro de governo que se chama 
Poder Popular Local (PPL). Uma das pessoas que 
formam a direção do PPL é encarregada da educa
ção . Por um lado , a populaç:ro analfabeta pede a 
seu governo que re olva o problema de educaçlfo 
em todos os níveis , de crianças e adultos. O outro 
governo nunca resolveu nada. mas eles agora têm 
seu próprio governo . Entlfo, começam a pedir. 
Mas, em muitos casos, nem as pessoas encarregadas 
da educaçiro sabem ler e escrever . Com muita fre
quência , recebemos pedidos de pessoas dizendo 
que "há tantas crianças e tantos adultos esperan
do que chegue alguém para lhes dar aulas" . E nós 
lhes mandamos pes oal. 
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POR LA DIGNIFICACION DEL MAGISTERIO 
CONSEJO EJECUTIVO 
ANDES 21 DE JUNIO. 

Um manifesto dos professores à população convocando 
a uma passeata em frente ao Ministério de Educação 

Quem paga esses professores que vão fazer esse 
trabalho ? 

- Esses professores nã'o precisam de salário. 
Vivem exatamente como vive a populaça-o, sem co
brar um centavo . Se eles comem, o professor 
come. 

Temos um projeto para atender maciçamente à 
educação nessas zonas, que se chama Escolas para 
El Salvador. Através dele angariamos algum dinhei
ro da solidariedade internacional para material 
educativo . Da Europa, por exemplo , está chegando 
muita ajuda. 

Como foi que a Andes chegou a ter uma visão 
tão progressista? 

- É que o magistério nacional , em primeiro lu-



gar, viveu uma história de terror até 1964, de re
pressa-o institucionalizada. Era incrível como um 
delegado escolar chegava a uma escola e escolhia a 
professora mais bonita. Levava-a para a casa onde 
ele havia se hospedado para se deitar com ela. E se 
isso não acontecesse , no dia seguinte ela estava des
pedida . Uma situação de terror, portanto. Sem be
nefícios sociais, com salários baixíssimos. 

Por outro lado , uma alta porcentagem do ma
gistério em El Salvador é formada por pessoas 
oriundas de fami1ias camponesas, operárias ou 
marginalizadas . Por exemplo, em meu caso , sou de 
uma família de dez filhos. Meu pai sempre foi um 
diarista, minha mãe uma camponesa . E, a cada um 
dos filhos , coube viver grandes períodos de fome. 
Ent!l'o , nós, os professores, vivemos o sofrimento 
do povo , não aprendemos isso em nenhum livro . 
Daí surge a posição progressista de parte do ma
gistério . 

Também contamos em nossa organização com 
dirigentes de muita sensibilidade social. Alguns até 
chegaram a ser guerrilhciros . 

E há outro elemento . A própria história da or
ganização foi importante para formar o pensamen
to do educador em nosso país. Nos 19 anos que 
temos de trabalho, nenhum dos benefícios que 
conquistamos foi obtido através de favores oficiais. 
O magistério tomou atitudes de fato. Os próprios 
governos, por sua intransigência , contribuíram 
para aumentar a disposição de luta dos professores, 
ao negar-lhes até seu salário . 

Por que o governo não pôde destruir o sindicato 
do magistério ? 

- E que nossa associação tem princípios bem 
claros na luta pelos interesses dos educadores. Tre
zentos e vinte e cinco companheiros foram assassi-
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Uma aula nas 
áreas sob 
controle da 
FMLN-FDR: 
"Alguns 
professores 
chegam a ser 
guerrilheiros" 

nadas. E muitos mais poderão ainda ser assassina
dos porque continuam ameaçados. Podem matar o 
secretário geral, mas amanha- mesmo, outro secre
tário geral assumirá o cargo e dará continuidade à 
luta nesse mesmo escritório. 

Por exemplo, em meu caso pessoal, eu sou pro
fessor de Matemática e de Física. Trabalhava em 
um instituto tecnológico aqui em San Salvador. 
Quando eu vinha saindo de meu instituto às dez e 
quinze da manhã, o esquadrão da morte estava me 
esperando para me matar. Essas açães, longe de 
amedrontar o professor, o revoltam, porque não 
estamos fazendo nada de mal. Estamos exigindo 
que se respeitem os nossos direitos. 

O que aconteceu nesse dia em que queriam ma
tá-lo? 

- Estavam me esperando. Me seguiram por 
umas oito quadras, me metralharam e, enfim, só 
uma bala me atingiu. (Mostra uma cicatriz na per
na). Agora na-o nos querem pagar os salários, na-o 
da'o os serviços médicos, há mais de cinco mil pro
fessores desempregados, professores com pensões 
de 55 colones (14 dólares). Isso é uma injustiça. 

Por mais professores que eles assas.5inem, pren
dam e "desapareçam", a única coisa que conse
guem é que mais professores se disponl1am a con
tinuar a luta. O Conselho Executivo anterior foi 
eleito em dezembro de 1981. E, em janeiro de 
1982, já estava presa uma companheira do Conse
lho. Em fevereiro, aconteceu o atentado contra 
mim e eu também fazia parte do Conselho. Em 
agosto, mais cinco membros foram capturados nu
ma escola, junto com 18 professores e todos foram 
levados para a prisa-o. De que lhes serviu? Aqui.está 
a organização. Você está me vendo aqui. Nossa or
ganização sempre vai continuar viva. (M F) • 
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Matéria de capa EI Salvador 

A estratégia insurrecional 
Em três anos, a guerrilha 
salvadorenha passou da fase de 
auto-defesa para a da ampliação 
diversificada de frentes 
de combate, usando quase todos 
os tipos de tática militar* 

A guerra em El Salvador é provocada pela 
impossibilidade de conciliar dois projetos 
antagônicos de poder que polarizam as for

ças sociais e políticas do país de forma cada vez 
mais aguda, principalmente a partir de 1980. 

A etapa 1979-80 é fundamental para se com
preender como se desencadeou essa guerra. Já ha
via urna conjugação entre as lutas reivindicativas 
populares e formas combativas de resistência ao 
regime, um crescente desenvolvimento da cons
ciência de classe e da luta armada. O golpe de 1 S 
de outubro procurou frear o surgimento de uma 
situação revolu
cionária, mas fra
cassou devido ao 
grau de radicaliza
ção do processo. 
Só a precária e in
completa unidade 
do movimento re
volucionário deu 
ao regime o alen
to necessário para 
reagrupar-se em 
torno da junta 
militar. A partir 
daí, generalizou
se a repressão in
discriminada. 

Essa primeira ofensiva não alcançou seus obje
tivos, e seus resultados foram significativos: confir
maram um refluxo do movimento de massas de
pois de atingir um ponto crítico da situação revo
lucionária no primeiro semestre do ano anterior. 
Foi necessária uma reavaliaçlfo da concepção in
surrecional, até então (e ainda mais tarde) influen
ciada pelo êxito alcançado na Nicarágua. É óbvio, 
também, que se esgotou a expectativa de uma re
belião de oficiais jovens, já que foram poucos os 
que passaram para as fileiras da FMLN naquele 
momento . Mas , sobretudo , foi inevitável adotar 

Et1enne Monte&Gamma uma política de 
acumulação de 
forças e consoli
dação de uma re
taguarda, para 
tornar efetiva a 
resistência . 

No final de 
1980, o clima de 
violência política 

No final de 1980, a violência política era um presságio da guerra civil 

O estabeleci
mento e defesa 
das bases de apo
io, foi o primeiro 
passo na constru
ção de uma reta
guarda. É uma 
etapa que a FMLN 
definiu como de 
"de se nvo lvimen
to", e na qual 
aplicou uma táti
ca de defesa esca

funcionava como presságio da guerra civil, mas a 
debilidade orgânica da FMLN - ainda em processo 
de organização - impediu o desenvolvimento de 
uma insurreição. Em contrapartida, a FMLN lan
çou, a 10 de janeiro de 1981 , uma ofensiva genera
lizada, em cujo plano, a insurreição constituía um 
elemento estratégico. 
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lonada de posições, que lhe permitiu enfraquecer 
um exército empenhado em desgastantes opera
ções de limpeza. 

* Este trabalho faz parte do livro La batalha de El Sal
vador, publicado em 1984 pela Editorial Legasa, de Bue
nos Aires. 



''Nas frentes" - declara uma testemunha -, espaço legal nos centros urbanos e se converteram 
"nosso domínio do terreno se reduzia a pequenos em vítimas na lista de espera. O trabalho nasci
espaços dispersos, nos quais podíamos preparar dades se tornou muito difícil, devido à infinidade 
os combatentes e sobreviver a partir da organiza- de fatores que conspiravam contra a clandestinida
ção das massas camponesas em cada zona. Dentro de. 
das próprias áreas de retaguarda, começaram a apa- ., 
recer as primeiras manifestações de poder popular .~ 
através da produção, da alfabetizaça-o, da saúde i!'! 
etc." g 

Construir a retaguarda 

Os principais combates durante os primeiros 
meses de 1981 ocorreram no departamento de San 
Miguel (ocupaça-o do município de Nuevo Edén de 
San Juan) e na ocupação da localidade de Villa El 
Rosario, em Morazán, que permaneceu 18 dias em 
mãos dos rebeldes. As forças insurgentes também 
rechaçaram uma ofensiva do exército na colina 
Guazapa (muito próxima de San Salvador) que du
rou 44 d ias consecutivos. O mesmo ocorreu nas 
montanhas de San Vicente e Chalatenango. 

~ 

O regime salvadorenho, que já então tinha 
anunciado uma infinidade de vezes o extermínio 
das forças revolucionárias, reconheceu em agosto ! 
desse ano - depois da ocupação da cidade de Per- ~ 
quín e da captura dos primeiros prisioneiros do ·~ 
exército - que "os terroristas conseguiram reagru- G 
par-se em alguns pontos isolados". 

Assim, o primeiro ano de guerra mostrou uma 
vantagem inicial do exército, e a FMLN permane
ceu nas montanhas dedicando-se a construir sua 
retaguarda. Contudo, quando o regime organizou 
eleições legislativas, em março de 1982, a FMLN 
lançou uma nova iniciativa de caráter insurrecio
nal, promovendo uma segunda "ofensiva geral". 
Ação que, como no caso anterior, tampouco con
seguiu seus objetivos sem que isso implicasse uma 
derrota dos rebeldes. 

Naquele momento, na-o faltaram observadores 
capazes de afirmar - partindo de uma compara
ção com a insurreição nicaraguense - que a FMLN 
havia perdido apoio popular. O presidente Duarte, 
o seu ministro de Defesa, general José Guillermo 
García, e outros oficiais, asseguraram que "o re
chaço maciço à convocação insurrecional, era o 
epitáfio da FMLN". Era um absurdo: a FMLN se 
equivocou ao achar que podia reverter a desmobili
zação imposta pelo terror nas cidades ; mas se en
ganaram muito mais os que não perceberam que a 
FMLN só podia resistir e crescer em suas bases ru
rais , graças ao apoio popular. 

É preciso levar em conta que o grosso dos ativis
tas sindicais, a militância estudantil, os agitadores 
em bairros e fábricas, os intelectuais e profissio
nais mais comprometidos, e inclusive os padres 
acusados de subversivos, foram empurrados para 
a retaguarda guerrilheira quando desapareceu todo 
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Helicópteros UH-! H enviados pelos EUA a EI Salvador 

O suposto fracasso ou retrocesso das forças re
beldes foi desmentido com a acelerada ingerêncir! 
militar dos Estados Unidos no conflito, quando au
mentou o número de assessores norte-americanos e 
se iniciou o treinamento de ! .SOO oficiais e solda
dos salvadorenhos em Fort Bragg, Géorgia (EUA). 

A campanha "Comandante Gonzalo" 

O curso da guerra mudou definitivamente de 
orientação, com a campanha guerrilheira "Coman
dante Gonzalo" em junho de 1982, na qual a 
FMLN conseguiu uma vitória contundente em 
Moscarrón, departamento de Morazán, com o ani
quilamento de duas companhias do exército, a cap-
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tura de numerosos prisioneiros (inclusive o vice
ministro de Defesa, coronel Francisco Adolfo Cas
tillo) e a recuperação de centenas de armas de in
fantaria, morteiros, canhões sem retrocesso. equi
pamentos de todo tipo, assim como material de 
comunicações. 

Pri ioneiros capturados 
na campanha "Comandante Gonzalo'' 

A bataUrn de Mo arrón. na e trada que une an 
Fernando a Torola. iniciou um proce o ininter
rupto de açõe bem sucedidas em quase todo o 
país: sobretudo na região oriental. Mas. além disso . 
encerrou a etapa teórica da insurreição espontânea 
e as "ofensiva gerai .. deixaram de pesar na con
cepção da FML . diante da certeza - comprovada 
in loco - de que a guerra revolucionária salvadore
nha tem outras características . 

'·É previsível" - esclarecia na época a FM L -
"que o fenômeno revolucionário salvadorenho terá 
uma expressão insurrecional e uma grande batalha 
militar em seu desenlace, mas é difícil prever o mo
mento em que se conjugarão todos os fatores que 
levarão à situação que faça possível esse desenlace 
( ... ). O que. porém. é ev idente é que a FML man
tém uma acumulação acelerada de forças e uma ir
reversível tendência para a vitória ( .. . )". 

A partir do mês de outubro , ocorreu outro mo
mento de importância estratégica: a FMLN alcan
çou um desenvolvimento importante na coordena
ção e simultaneidade de suas ações em diversas re
giões. Ao mesmo tempo, começou a ganhar posi
ções estratégicas próximas à retaguarda e, com 
isso, expandiu as áreas sob seu controle. 

A FMLN se apoderou temporariamente de cida
des como Berlín e Santa Rosa de Lima (ambas 
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com mais de 30 mil habitantes). A sabotagem al
cançou uma dimensão e tratégica na desestabiliza
ção do regime. As ações de aniquilamento contra 
o exército se multiplicaram causando centena de 
baixas, ao ponto de só um fluxo permanente de 
ajuda norte-americana ter con eguido impedir adi
zimação do exército. Todas a po ições menores 
próximas à frente rebeldes foram abandonadas 
pelas tropa ou caíram na mão do rebeldes . 

Dua operaçõe militare de grande envergadura 
a inalaram o desenvolvimento da capacidade ofcn-
iva da FMLN no me mo período: uma foi o ata

que ontra o aeroporto de llopango, ba e da força 
aérea. na qual foram de truídos 20 aviõe e oito 
helicóptero . privando o exército de cobertura aé
rea (e a aç:ro a su tou tanto o e lado maior. que 
o governo norte-americano anunciou a repo ição 
imediata do aparelho de !ruídos). outra foi a 
e pio ão da Puente de Oro. a maior e mai impor
tante do pai . com a qual El alvador ficou cortado 
em doi momentaneamente . 

o referir- e a e a etapa, o general Garcia re
conheceu que o rebelde provocaram quase qua
tro mil baixai ao e ército e tomaram centenas de 
armas que incluíam cinco canhões de 90mm e 
morteiro de 81 mm. erca de 200 efetivos gover
namentais foram feito pri ioneiros e, ao contrário 
do extermínio puro e simples que caracterizava 
o exército , o soldados foram entregues à Cruz 

ermelha Internacional e outros organismos hu
manitários. 

Essa ituação, que rapidamente foi se deterio
rando em prejuízo do governo. obrigou os milita
re a mudar suas táticas. O exército deslocou suas 
forças para pontos de concentração , tentando 
evitar o aniquilamento de pequenas unidades e 
procurando deixar a FMLN sem objetivos imedia
tos. próximos a linhas militares. Além disso , çriou 
uma Comissão acional de Restauração de Areas 
(Plano Conara) com a intenção de ganhar a popula
ção civil e tirar o apoio aos rebeldes. 

Esse projeto começou a ser experimentado -
sem maior êxito - nos departamentos de Usulu
tán e San Vicente: a população recebeu os dona
tivos do exército (muitos deles made in USA) e 
uma parte terminou nas mãos dos rebeldes. 

O Plano Conara também incluiu o deslocamen
to da população para "áreas de segurança", numa 
cópia das "aldeias estratégicas" utilizadas pelos 
Estados Unidos no Vietnã, ou pelo exército gua
temalteco no Quiché e outras zonas em conflito 
no país vizinho. 

Três centros de contra-insurgência 

Ao intensificar as mudanças de táticas, a lide
rança militar decidiu criar três grandes centros de 
operações de contra-insurgência: um na região de 



Guazapa (baluarte guerrilheiro no departamento 
de Cuscatlán), outro em Chinchontepec (zona de 
belos vulcões repletos de bases rebeldes no depar
tamento de San Vicente) e o terceiro em Caca
huatique (departamento de Morazán, base princi
pal de uma das veteranas brigadas da FMLN, a 
unidade "Rafael Arce Zablah"). Além disso, as
sessores norte-americanos inauguraram duas bases 
de treinamento em San Vicente e Zacatecoluca. 

Essa manobra supunha a utilizaç[o dos bata
lhões de forças especiais "Ramón Belloso" e "Ato
nal" - treinados nos Estados Unidos - reforçados 
pelas unidades de elite "Pipi!" e "Jaguar" - ins
truídas em Honduras - para estabelecer um cer
co à FMLN e desgastá-la enquanto eram treinados 
novos batalhões de "caçadores". 

Isso obrigou a FMLN a readequar as suas forças , 
estender o teatro de operações e abrir novas fren
tes de luta. E, necessariamente, o esboço de um 
trabalho político que garantiria um maior recru
tamento visando engrossar as fileiras revolucioná
rias. Dessa forma - indiretamente - , o exército e 
os peritos norte-americanos promoveram um salto 
qualitativo da FMLN no plano militar. 

Para o exército, os resultados dessa nova tática 
foram desastrosos. A 4 de setembro de 1983, com 
o ataque da FMLN à 3~ Brigada de Infantaria e a 
virtual ocupaç[o da cidade de San Miguel (a tercei
ra cidade em importância do país), começou uma 
grande ofensiva que em poucas semanas extrapo
lou todas as previsões dos militares. 

Um balanço da guerra ao longo de 1983 mos
trou n[o só a amplitude e intensidade das ações, 
mas também como a FMLN cresceu enquanto o 
exército perdia terreno. 

"Farabundo (MartO e Sandino: o mesmo 
sangue, o mesmo.destino", diz o cartaz (acima}, 

enquanto o jovem pinta a frase: "O teu voto não conta" 



Um relatório do ministro de Defesa, general Eu
genio Vides Casanova, reconheceu que o exército 
sofreu quase sete mil baixas em um só ano. Destas 
mais de 3.200 (quase a metade) são mortos que in
cluem 40 oficiais e 20 cadetes; entre os 4.200 feri
dos , estão 110 oficiais e 40 cadetes; mais de 300 
estão desaparecidos, inclusive seis oficiais e três ca
detes. A isso deve ser somado o fato de que 1.200 
soldados, inclusive dezenas de oficiais, foram feitos 
prisioneiros. 

Duarte e o general Vides Olsanova no momento em 
que chegavam à cidade de La Palma, para o wálogo 

B interessante notar que 3.200 baixas efetivas 
(para referir-se somente a elas) equivalem a 20% da 
força ativa mais bem treinada do exército salvado
renho. Mas se for levado em conta o número de fe
ridos incapazes de regressar à luta , resulta que uma 
terça parte do exército foi posta fora de combate 
em um só ano . Mais ainda , avaliando o total de bai
xas desde o início da guerra em janeiro de 1981, e 
até janeiro de 1984 (três anos), calcula-se que o 
exército perdeu 14.500 homens entre mortos e fe
ridos, mais 2.065 prisioneiros, o que sobe a 16.565, 
e forma mais da metade de todas as tropas com 
que conta o regime de San Salvador. 

Esses dados falam por si só do grau de desenvol
vimento que alcançou a guerra em El Salvador, e 
como é lógico , colocam uma questão ta-o simples 
como: quem, senão grande parte do povo, está lu
tando contra o regime opressor? 

Torna-se importante considerar que o caráter 
popular da guerra que a FMLN trava lhe propor
ciona vantagem na capacidade tático-estratégica e 
na ordem das reservas humanas, superando assim 
as·grandes desvantagens materiais e logísticas (pro-
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duto do abastecimento ilimitado que os Estados 
Unidos realizam). O elemento material é, para a 
FMLN, um fator mais ou menos relativo: cada fu
zil cada arma em mãos dos rebeldes tem um valor 
superior em relação ao armamento de que o exér
cito dispõe. 

"O crescimento da FMLN - explica um de seus 
dirigentes - se baseia em uma constante participa
ção das massas através de um processo de insurrei
ção camponesa quase permanente." 

Foi assim que, ao longo de duros combates du
rante dois anos (1982-83) a FMLN assegurou seu 
controle na cordilheira norte do país e a partir 
daí, pôde expandir-se para amplas zonas de Mora
zán e Chalatenango. O mesmo ocorreu na cordi
lheira Tecapa-Q1inameca, região chave para conso
lidar o controle da parte leste de El Salvador. Por 
sua vez a resistência heróica dos rebeldes em Gua
zapa se destaca porque essa colina é um terreno 
dominante em relação à capital e ponto de partida 
da ação sobre as defesas periféricas de San Salva
dor. 

Produto dessa acumulaç!fo de forças no plano 
militar, a ação armada passou a sintetizar a luta de 
massas e a coordenação política (elemento predo
minante em 1980), com a luta militar (fator de
terminante há quatro anos). 

Esses elementos permitem assinalar que no ter
reno militar, o crescimento, desenvolvimento e es
tabilidade das forças da FMLN compreendem um 
rico processo de acumulaçã'o de experiências. O 
exército revolucionário aprendeu a fazer a guerra 
em quase todas as suas acepções: guerra de posi
ções ( em defesa de suas bases e retaguarda estra
tégica), guerra de movimentos , de guerrilhas e de 
formações maiores; assim como ações tão sofisti
cadas como a ocupação de grandes bases fortifi
cadas, e até mesmo o emprego de armas comple
mentares (artilharia, sapadores etc.) 

Menção especial requer a atividade de guerra
psicológica, baseada fundamentalmente na opera
çlfo de emissoras como a rádio Liberación, a rádio 
Ven ceremos e a rádio Farabundo Martí ; a publi
cação de inúmeros jornais e o trabalho de propa
ganda além da difusão cultural de unidades espe
ciais. 

Isso explica porque, na opinião da FMLN, 
" nem a revolução cubana ou nicaraguense chega
ram a exigir um esforço de acumulação militar e 
política nas dimensões do processo salvadorenho. 
A revolução salvadorenha talvez possa ser compa
rada, com o devido cuidado para não esquemati
zar, ao processo vietnamita" . Daí, a consideração 
de que, em Séu desenvolvimento , "a revolução sal
vadorenha adquira cada vez mais as características 
de uma guerra de libertaçlfo nacional". E a inter
venção norte-americana parece confirmar esse cri
tério . (Ignacio González Janzen) • 



América Latina 
Nicarágua 

Eleições: a outra guerra 
Nos últimos 40 anos, essas foram as primeiras eleições autenticamente 
democráticas que os nicaraguenses assistiram. A reação de Washington 

foi, no entanto, negativa. O futuro se apresenta 
cheio de tensões políticas e militares 

É a primeira vez na minha 
' ' vida que vou votar", comen
tou sorridente Sérgio Ramírez 
Mercado - 42 anos, quatro fi
lhos , advogado e escritor - can
didato a vice-presidente pela 
Frente Sandinista de Libertação 
Nacional (F SLN). Eram 7,30 da 
manhã de domingo, 4 de novem
bro, quando o dirigente político 
se apresentou na Junta Recepto
ra de Votos nC? 602 para depo
sitar seu voto. Estava acompa
nhado - além da sua esposa -
por José Figueres, ex-presidente 
da Costa Rica, e pela exótica 
Bianca Pérez Macias ( mais co
nhecida como Bianca J agger ), 
ex-mulher de Mick Jagger, can
tor do grupo musical Rolling 
Stones. 

Ramírez Mercado não era o 
único que votava pela primeira 
vez nessa manhíf. Na verdade, 
essa experiência foi comum aos 
nove comandantes membros da 
Direção Nacional da Frente San
dinista, à maioria dos integrantes 
do governo e exército, e a quase 
toda a população njcaraguense. 
Foram as primeiras eleições au
tenticamente democráticas nas 
últimas quatro décadas. Os ci
dadãos maiores de 16 anos esco
lheram o presidente e o vice-pre
sidente por seis anos, bem como 
uma Assembléia Nacional (Parla
mento) de 90 membros que, nos 
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primeiros dois anos de funciona
mento, deverá redigir uma Cons
tituição. 

A batalha das umas 

A Nicarágua - 128 mil qui
lômetros quadrados e três mi
lhões de habitantes - possui 13 
departamentos ( equivalente a 
estados). Em função das eleições, 
o país foi dividido em seis re
giões eleitorais e três zonas es
peciais, nas quais se instalaram 
3 .89 2 Juntas Receptoras de Vo
tos. 

A agitada campanha eleitoral 
durou três meses e o seu custo 

- financiado pelo Estado - foi 
estimado em 40 milhões de dóla
res. Quarenta mil cidadãos. i n
clusive a especialmente criada 
Policia Eleitoral, participaram na 
organização do pleito. 

A importância do aconteci
mento foi dada também por um 
detalhe ilustrativo: além de vá
rias delegações internacionais de 
quatro continentes que assisti
ram como observadores , 900 jor
nalistas foram enviados dos Es
tados Unidos, América Latina, 
Europa, Ásia e África e soma
ram-se aos 200 correspondentes 
estrangeiros que estão em cará
ter permanente em Manágua. 

Mais da metade dos nicaraguenses votou pela primeira vez na vida 
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Festa tropical 

Na noite de domingo, dia 4, 
cerca de 100 mil pessoas reuni
ram-se na Praça da Revolução 
"Carlos Fonseca Amador" para 
festejar um triunfo do qual nin-

guém duvidava. Às oito horas da 
noite, foi suspensa a "lei seca" e 
quase todo mundo tomou cerve
ja e o típico rum Flor de Cafia 
("o melhor do mundo", segundo 
o comandante Tomãs Borge), en
quanto o céu se iluminava com 

fogos artificiais multico loridos. 
Três conjuntos musicais alter

navam-se em igual número de pa
lanques ao ritmo da salsa, reggae 
e disco-rock. Os observadores in
ternacionais quase na-o acredita
vam no que viam: uma multidlro 
- inclusive as esposas de vãrios 
dirigentes sandinistas - dança
va no centro da praça, nas esca
darias e no palco oficial. Muitos 
jornali tas deixaram de lado seus 
gravadores, J?apéis e câmaras 
para dançar com as jovens recep
cionistas da imprensa e assisten
tes de relações públicas. 

Daniel Ortega o 
vencedor das 

primeiras eleições 
livres em 40 anos 

QUEM É DANIEL ORTEGA 

D Daniel Ortega Saavedra, tem 39 anos, sete 
filhos e uma experiência política de 20 anos 

de luta contra a ditadura somozista. Ele era ainda 
um adolescente quando participou de um ataque 
contra um quartel da extinta Guarda Nacional. 
na cidade de Jinotepe. Foi preso e teve o seu pri
meiro contato com os torturadores do clã dos So
moza. Em 1963, entrou para a Frente Sandinis
ta de Libertação Nacional (FSLN), p~ndo a 
atuar no meio estudantil, formando células ur
banas. 

Um ano mais tarde, foi preso outra vez, agora 
na Guatemala, onde se encontrava em mi~o po
lítica. Libertado, ele voltou à Nicarágua e come
çou a participar da guerrilha na região de Patuca, 
Raiti e Manágua, fazendo um vaivém constan
te entre a capital nicaraguense e as regiões rurais. 
Em agosto de 1967, foi capturado pela terceira 
vez pela Guarda Nacional, ocasião em que foi 
condenado a sete anos de prisão. Daniel Ortega 
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Na Nicàrãgua - país tropical 
com temperaturas que atingem 
até 45 graus - o protocolo é al
go especial e leva impresso um 
selo tipicamente caribenho. Al
guns severos representantes de 
governos e partidos políticos eu
ropeus nlro puderam evitar o 
contãgio e, nas suas cadeiras, 
acompanharam o ritmo, timida
mente, com as mãos e os pés. 

Os comandantes, que tinham 
deixado seus uniformes, em sua 

foi um prisioneiro muito incômodo para a dita
dura somozista, pois organizou nada menos do 
que oito greves de fome, até que foi libertado em 
1974, em troca da soltura de um alto funcionário 
do governo, sequestrado pela Frente Sandinista. 

Depois de sair da prisão, ficou clandestino em 
Manágua, junto com o irmão Humberto Ortega, 
atual ministro da Defesa. E em 1977, integrou a 
Frente "Benjamfn Zeledón", no sul da Nicarã
gua, da qual participava também Victor Tirado, 
um dos nove comandantes da revolução e que ho
je é o responsável da FSLN pelas organizações 
sindicais do país. 

Depois do triunfo da revolução e da derrubada 
da ditadura somozista, Daniel Ortega pas.5ou a in
tegrar a Junta de Comandantes e a Junta de Go
verno de Reconstrução Nacional. O atual presi
dente da Nicarãgua foi, ao lado de Tomás Borge, 
o chefe da coluna guerrilheira que libertou a ci
dade de León, a primeira a cair em poder da 
Frente Sandinista. Com menos de 40 anos, Orte
ga se tornará no dia 10 de janeiro do ano que 
vem, dia de sua posse, o mais jovem chefe de es
tado da América Latina e o primeiro presidente 
revolucionário da Nicarágua. 



maiona, vestiam guayabera, a 
roupa de etiqueta no trópico e, 
pela primeira vez em muitos 
dias, os fotógrafos puderam re
gistrá-los sorridentes. Não era 
para menos: a certeza da vitória 
eleitoral da FSLN trouxera um 
pequeno e transitório alívio no 
meio de três meses carregados de 
tensões políticas e militares. 

" Acredito que esta é a única 
revoluçlfo do mundo em que, 
tendo às suas portas urna invasão 
estrangeira, o povo consegue se 
reunir para beber, dançar e feste
jar", comentou a cadernos do 
terceiro mundo o sub-comandan
te Roberto Sánchez, um ex-re
pórter que atualmente é assessor 
de imprensa do Ministério da De
fesa . 

As opções de Ronald Reagan 

Ao meio-dia da segunda-feira, 
dia 5, o comandante Daniel Orte
ga Saavedra - 39 anos, coorde
nador da Junta de Governo e 
candidato a presidente pela 
FSLN - convocou os jornalistas 
à casa de governo e, apesar de 
não haver terminado ainda a 
contagem dos votos, anunciou: 
"Ganhamos a luta contra o abs
tencionismo e ganhamos a bata
lha das eleições". Também reco
nheceu como segunda e terceira 
forças emergentes - ainda que 
muito distantes da Frente Sandi
nista - os oposicionistas Parti
do Liberal Independente (PLI) e 
Partido Conservador Democrata 
(PCD). "O presidente Reagan 
tem agora duas opções: iniciar 
um processo de diálogo cC>m a 
Nicarágua ou, de uma vez por to
das , a intervençlfo armada dire
ta", afirmou Ortega Saavedra. 

Apenas cinco dias antes do 
anúncio feito pelo dirigente san
dinista , o avilfo supersônico Pás
saro Negro SR-71 (uma verslfo 
ultramoderna do avilfo espia 
U-2) que havia decolado da Base 
Belt , na Califórnia , invadiu o es
paço aéreo nicaraguense por 
Bluefield , passou por Manágua e 
saiu por Chinandega , provocan-
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do uma serie de explosões ao 
romper a barreira do som, cau
sando pânico entre a população 
civil. 

A resposta da Casa Branca 

Haviam passado apenas 12 
horas da realização das eleições, 
quando porta-vozes autorizados 
de Washington - citados pelo 
New York Times - qualifica
ram-nas de "injustas e não re
presentativas". Fontes da Casa 
Branca garantiram ao jornal de 
Nova Iorque que o governo nor
te-americano "exigirá novas elei
ções em 19 85 ou, caso contrá
rio, bloqueará qualquer acordo 
de paz na América Central". 

Por sua vez, no dia 6, a ca
deia de televisão CBS revelou, 
citando fontes do Pentágono, 
que "uma das opções que está 
sendo considerada pelos Estados 
Unidos é o ataque a esse país 
centro-americano". A notícia 
coincidiu com afirmaç5es de 
Lerry Birns, do Conselho de As
suntos Hemisféricas, no sentido 
de que "há movimentos suspei
tos na base militar de Fort 
Braggs, onde está estacionada a 
82~ Divisão Aerotransportada 
do exército norte-americano", a 
mesma que no ano passado inva
diu Granada. 

Por outro lado, dois navios de 
guerra norte-americanos, estacio
nados a cinco milhas das costas 
nicaraguenses, tentaram inter-

A crise provocada por Reagan em torno ~a carga do_ nayio soviéti<X? 
Bakuriani visou ofuscar o resultado das eleições e preJud1ca.r a colheita 

terceiro mundo - 55 



ceptar um navio mercante sovié
tico que se dirigia ao porto de 
Corinto, enquanto um avião 
C- 130 sobrevoava o navio car
gueiro, violando uma vez mais o 
espaço aéreo da icarágua. A im
prensa dos Estados Unidos, en
quanto isso, divulgava notícia 
referentes a rumores de que o 
carregamento do barco soviético 
era de aviões Mig-]J. fabricados 
na URSS. 

No dia seguinte da realização 
das eleições, o sub-comandante 
Enrique Schmidt, ex-chefe da 
Polícia Sandinista e ministro de 
Telecomunicações e Correios 
(Telcor), de 35 anos, que se en
contrava voluntária e tempora
riamente alistado nas Tropas de 
Combate Especial "Pablo Ube
da", do Ministerio do Interior. 
perdeu a vida num combate na 
comarca de El Corozo. departa
mento de Boaco. depoi de liqui
dar com um bando de contra
revolucionários. Foi a primeira 
vítima da contra-revolução de
pois da festa popular de 4 de no
vembro. 

Um futuro tenso 

Sendo um país fundamental
mente agrícola e com escasso n í
vel de industrialização, a icará
gua era - depois do Haiti - o 
país mais subdesenvolvido da 
América Latina. Durante a dita
dura de Anastasio Somoza, 50% 
da terra eram utilizados para 
produzir artigos de exportação 
(algodão, café, açúcar e carne). 
Menos de 10% dos fazendeiros 
possuíam 75% das propriedades 
do país. Dessa forma, somente 
10% da população concentravam 
em suas mãos 60% da renda na
cional e 50% ficavam com 15% 
dessa renda. 

Durante a guerra que termi
nou no dia 19 de julho de 1979, 
morreram 50 mil pessoas. Nesse 
período, a descapitalização e o 
roubo provocaram perdas de 
mais de 50 milhões de dólares 
para o país. As autoridades san
dinistas herdaram do somozismo 
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uma dívida externa de 1,6 bi
lhão de dólares. Quando Somo
za fugiu, o sistema bancário da 

icarágua po uía apena três 
milhõe de dólare . uficiente 
para cobrir doi dia de de pe a 
do governo revolu ionário . o 
últimos trê ano , a agres õe ar
mada e a sabotagen à produ
ção causaram prejuízo de 300 
milhões de dólares, além de te
rem feito mai de nove mil ,ví
timas entre civi e miliciano . 

Os nicaraguen e que, no dia 

Peru 

4 de novembro, votaram pela 
FSLN, conhecem todos esses 
detalhes. Asunción Machado Na
varrete, um senhor de 65 anos, 
que perdeu três de seus filhos em 
diferentes momentos da revolu
ção, re umiu com palavra sim
pie para cadernos do terceiro 
mundo o entimento generaliza
do de se povo: "Nós, nicas, vota
mo pela paz. ma e o louco 
Reagan quer guerra, iremos à 
frente de batalha com a F ren
te". • 

Entre o Sendero e 
as eleições gerais 
Os candidatos oposicionistas, Alan García do Apra 
e Alfonso Barrantes da IU, são quase com certeza 
os dois vencedores do primeiro turno 

Rafael Roncagliolo 

O panorama eleitoral peruano 
mostra-se inusitadamente 

amplo em termos de candidatu
ras. o entanto , se o país reali
zar eleições em 1985, várias des
sas chapas apresentadas dificil
mente ter!fo mais de 1 % ou 2% 
dos votos. Os candidatos "gran
des" procedem das quatro orga
nizações políticas principais: a 
Ação Popular (AP), no governo; 
seu aliado menor , denominado 
Partido Popular Crist!fo (PPC); a 
velha Aliança Popular Revolucio
nária Americana (Apra) e a Es
querda Unida (IU). Ao lado des
sas quatro forças , merece men
ç!fo a peculiar candidatura do ge
neral Francisco Morales Bermú
dez. O ex-presidente militar 
{1975-1980) assumira a desmon
tagem das reformas iniciadas na 
ipoca do seu antecessor, general 

Juan Velasco Alvarado, e se tor
nou conhecido pelas suas prover
biais mudanças de rumo: Mo rales 
foi ministro no primeiro governo 
de Belaúnde, tornou a ser minis
tro com Velasco, depois derru
bou este último e, agora, procu
rou se entender primeiro com o 
A pra e depois com a AP e o PPC 
para acabar configurando uma 
pequena ·candidatura cujo único 
capital consistiu em se oferecer 
veladamente como o canclidato 
que poderia evitar o golpe militar. 
Capital esse de juros mais do que 
duvidosos, já que a direita termi
nou num tal grau de desunião 
que contrasta com a recente mas 
já sólida unidade da esquerda e 
que permite prever que os três 
candidatos conservadores - J a
vier Alva Orlandini, pela AP; 
Luis Bedoya Reyes, pelo PPC e o 



próprio Morales Bermúdez - se 
verão afetados ao mesmo tempo 
pela idéia de que votar por qual
quer um deles é um voto perdi
do. Isso explica que os principais 
órgãos de expressa-o conservado· 
ra, o jornal E! Comercio e a re· 
vista Oiga, tenham buscado de
sesperadamente uma fórmula de 
entendimento. Agora , parece ser 
tarde e todos os analistas con· 
cordam em que o vencedor será 
o aprista Alan García ou Alfon· 
so Barrantes, da Esquerda Unida , 
atual prefeito da capital. 

A direita desunida 

A falta de perspectiva históri
ca da direita peruana é, a estas 
alturas, inocultável. Depois da 
eleiçlfo presidencial de Belaúnde, 
em 1980, e das eleições munici
pais desse mesmo ano e as de 
1983, tinha ficado claro para to· 
dos que o Peru eleitoral de hoje 
está dividido em três terços: o 
terço aprista , que chegou a se 
aproximar dos 35% da votação 
nacional em 1983 ; o terço da es
querda que, em Lima, ultrapas
sou amplamente a cifra citada; e 
o "terceiro terço", algo menos 
de 30%, que é aquele que adi· 
reita tinha que convocar, expres
sar e articular. O assunto da uni
dade de cada um dos terços foi e 
é capital , já que as próximas elei
ções serão realizadas em dois tur· 
nos : isto é, ao segundo e defini
tivo turno só chegarlfo aqueles 
que fi carem em primeiro e se
gundo lugares no primeiro escru
tínio . 

Dessa form a, a direita perua
na necessitava, peremptória e vi
talmente , chegar unida ao pri· 
meiro turno para poder disputar 
ao menos o segundo lugar e, en· 
tão , no escrutínio definitivo, 
apelar ao anti-aprismo, se o seu 
adversário for o Apra ou ao an
ticomunismo, se seu adversário 
for a esquerda. Aritmética e esta
tisticamente fa lando, esse cami
nho era o único viável para a sua 
vitória eleitoral. 

No final , no entanto , os ape· 
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As oposições rejeitam o liberalismo econômico do governo da AP 

tites e ambições de cada grupo 
e de sua clientela política foram 
mais fortes. Na Ação Popular, o 
vice-presidente da República-pre· 
sidente do Senado-secretário ge· 
ral do partido, J avier Alva Orlan
dini (de quem se fala que é um 
personagem com muito domínio 
do aparelho partidário e seus car
gos, como uma compensação à 
sua falta de carisma), acabou por 
impor-se ao senador-ex-premiê e 
financista Manuel Ulloa, que ho
je se coloca como candidato à 
primeira vice-presidência do pró
prio Alva. 

No PPC, por sua vez, para 
Luis Bedoya Reyes - uma longa 
vida dedicada integralmente a 
chegar à presidência - , é óbvio 
que essa oportunidade será pro· 
vavelmen te a última. Diante de 
Alva e Bedoya, de nada serviram 
os esforços lúcidos do presidente 
Belaúnde para encontrar uma 
saída unitária . Nem seu apoio 
passageiro a Morales Bermúdez 
nem a tentativa de postulação do 
romancista Mario Vargas Uosa 
(um trunfo que o presidente usa 
em todas as guerras que dividem 
seus partidários : a presidência , o 
cargo de primeiro-ministro, as 
embaixadas , ou seja lá o que for) 
puderam acalmar a discórdia en· 

tre os aliados de tantos anos e 
negócios juntos. 

O velho partido de Haya de la 
Torre, em compensação, experi· 
mentou nos últimos anos um 
inesperado rejuvenescimento e, 
aparentemente, muito rentável. 
Com bancada majoritária nas elei
ções da Assembléia Constituinte 
de 1978, das quais a AP não parti· 
cipou, Haya de la Torre presidiu 
essa Assembléia conseguindo dei· 
xar como herança política sua, 
uma Constituição moderna (em· 
bora um pouco emendada pelas 
inevitáveis negociações parlamen· 
tares), já que não pôde legar uma 
experiência de governo aprista. 
Com sua morte, pareceu que o 
Apra ia se quebrar em mil peda
ços. A candidatura presidencial 
de Armando Villanueva em 1980 
ficou erri segundo lugar , depois 
de Belaúnde. O tradicional " ter
ço" aprista do eleitorado teve 
uma diminuição numérica, mas o 
partido conseguiu evitar o racha, 
limitando os conflitos ao des
membramento de sua ala mais 
conservadora. Esse grupo. enca
beçado pelo deputado Andrés 
Townsend Ezcurra, criou o Mo
vimento de Bases Hayistas. que. 
hoje aliado ao PPC, põe Town· 
send como candidato à primei· 
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Alfonso 
Barrantes é o 

candidato mais 
popular nas 

grandes cidades 

ra vice-presidência , com Bedoya 
Reyes . 

Dentro do partido aprista. a -
sim como na imensa maioria do 
partidos eleitorais latino-ameri
canos. a meteórica carreira e a 
combinação de juventude com 
ponderação que Felipe González 
encarna na Espanha, serviram de 
estímulo para uma nova promo
ção de dirigentes que pularam 
para a primeira fila deixando de 
lado várias gerações intermediá
rias. O primeiro ensaio aprista de 
imagem jovem foi seu candidato 
à prefeitura de Lima em 1983. 
Alfredo Barnechea. Apesar das 
enquetes que o colocavam como 
fácil e certo vencedor, Barnechea 
foi derrotado com larga margem 
pelo atual prefeito Alfonso Bar
rantes . 

O jovem deputado Alan Gar
cia , que tinha conseguido chegar 
à secretaria geral do partido , não 
foi afetado pela derrota do seu 
colega de partido. Agora , Garcia 
postula a presidência, trazendo 
como segundo em sua lista o 
mais velho e mais sólido intelec
tual de todos os dirigentes apris
tas vivos: o senador e várias vezes 
reitor da Universidade San Mar
cos, Luis Alberto Sánchez. O 
candidato a vice é, por sua vez, o 
cabeça da ala conservadora (por 
oposição a Armando Villanueva 
que reivindica o primitivo radica
lismo aprisfa) e, também, o mais 
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entusia ta mentor do jovem can
didato presidencial . 

Barrantes, um polemista 

Garcia dedica uma parte mui
to importante do seu tempo a 
viajar pelo exterior contatando 
dirigentes social-democratas da 
Europa e América Latina , assim 
como da República Democrática 
da Coréia , onde foi recebido co
mo chefe de estado. Alguns 
acham que sua precocidade exi
ge que ele apareça com uma ima
gem de estadista, que ele procura 
no contato com figuras interna
cionais reconhecidas e experien
tes. 

A esquerda, em compensação, 
produziu um líder que rompe 
com todas as suas tradições: o 
cholo 1 Barrantes, presidente da 
Esquerda Unida , prefeito de Li
ma, conhecido por sua cortesia e 
moderação formal , uma espécie 
de finura aristocrática que, para 
os brancos, contrasta com sua 
origem mestiça e serrana. Barran
tes desenvolve uma campanha 
quase mística em prol das crian
ças , das favelas e dos desempre
gados. Combate a pobreza e pro-

1 Cholo: diz-se dos descendentes 
diretos ou mestiços, dos indígenas ha
bitantes há séculos da região da cordi
lheira central, a Sierra. 

clama a paz. A linguagem dos 
panfleto da esquerda tradicio
nai praticamente n[o existe tan
to no discurso de Barrantes co
mo no de seu candidato à pri
meira vice-presidência, o senador 
do Partido Socialista Revolucio
nário , Enrique Bernales, um pro
fes or universitário que combina 
a formação de jurista com a de 
cientista social. 

pe ar desse cuidado com a 
forma . Barrantes é temível como 
polemi ta, pelo seu senso de iro
nia e pela clareza de suas posi
ções. Foi aprista em sua juventu
de e, como presidente da Federa
ção Universitária de San Marcos, 
impediu a entrada do ent!fo vice
presidente Richard Nixon no 
campus da universidade, em 
1958. Desde enta-o , e depois 
como advogado sindical, preso 
político e principal construtor 
de uma força política cada vez 
maior (que, como frente não 
tem precedentes nem dentro 
nem fora do Peru), foi cristali
zando essa combinação de hu
mildade e força, de cortesia e fir. 
meza que é o seu principal capi
tal político. Daí que ele busque 
o confronto direto , com o can
didato aprista, ao qual Alan Gar
cia parece não estar disposto. 

Se houver eleições, é possível 
que Garcia e Barrantes sejam os 
dois que passem ao segundo tur
no. García conta com um apa
relho partidário de longa data e 
excelente organização; Barran
tes, com um carisma pessoal e 
uma trajetória ascendente não 
menos notável. Ambos signifi
cam a oposição ao regime e às 
políticas fundomonetaristas. Se
ja quem for o ganhador, em am
bos os lados ficou expressa a ne
cessidade de se buscar fórmulas 
de acordos para renacionalizar o 
país (depois da desastrosa expe
riência de Belaúnde) e para paci
ficá-lo , já que a principal preo
cupação desta hora não são as 
eleições, mas a guerra na qual o 
crescimento do Sendero Lumi
noso pode deitar por terra os cál
culos e as saídas eleitorais. • 



Chile 

AFECh 
torna a nascer 
A luta estudantil conseguiu romper com as eleições 
indiretas impostas pelo regime militar e 
as eleições diretas deram a vitória à oposição 

Fernando Reyes Matta 

No meio das últimas notícias 
de mortes, prisões e confina

mentos, há algumas boas novas 
para a luta do povo chileno na 
recuperação da democracia. A 
paralisação do dia 30 de outubro 
passado surpreendeu, inclusive, a 
seus organizadores, demonstran
do o desgoverno do país por par
te do regime de Pinochet. Apesar 
da manipulação que fez das cifras 
em relação ao comparecimento 
ao trabalho nos grandes conglo
merados (cobre, aço , petróleo, in
dústrias básicas etc.), o governo 
teve que assumir no seu íntimo 
que o comércio havia fechado 
suas portas, que os estudantes 
não compareceram às aulas, que 
os médicos aderiram à paralisa
ção e que, em suma, as perspec
tivas de uma próxima jornada de 
protesto surgiram com maior oti
mismo. 

Diante dessa realidade. o go
verno entrou em crise e, uma vez 
mais , Pinochet recorreu a seu 
discurso básico: a culpa é do co
munismo. E, em duas insólitas 
intervenções, disse que era o úni
co " com calças" para continuar 
na batalha. Trocou ministros, 
num jogo de mudanças, tudo in
dicando que trouxe novos nomes 
ao gabinete para tentar ganhar 
tempo . 

nifestações da luta popular, co
mo também pelo dado, claro e 
preciso, do que pensam e sentem 
os estudantes. Além da forma
çll'o de novas agremiações políti
cas desde o ano passado (a Alian
ça Democrática, o Bloco Socia
lista e o Movimento Democráti
co Popular), o mais profundo 
impacto psicológico que Pino
chet sofreu foi com o ressurgi
mento da histórica FECh, a Fe
deração de Estudantes do Chile. 
Depois de um longo e permanen
te processo de luta para demo
cratizar a organização estudantil 

- destruindo o aparelho artifi
cial criado pelo regime militar-, 
os estudantes emergiram com a 
sua própria Federação, eleita de
mocraticamente e com uma es
magadora vitória das forças de
mocráticas e populares. 

O novo presidente da FECh 
é Yerko Ljubetic, 24 anos, es
tudante do SQ ano de Direito, 
democrata-cristão. Conseguiu o 
triunfo encabeçando uma chapa 
unitária, para onde convergiram 
os estudantes da DC, do MDP 
(encabeçado pelo PC) e do Bloco 
Socialista (agrupamento de mar
xistas nã'o-leninistas, e mais di
versos grupos que saíram da DC 
no período 1969-1971). 

Quando terminou a contagem 
dos votos, a 25 de outubro, à 
tarde, os estudantes haviam de
monstrado ao governo (e tam
bém às direções políticas da opo
siçll'o ainda sem um acordo de 
unidade) a força de um progra
ma amplo e unitário de luta pela 
democracia e pelo retorno do Es
tado ao serviço de toda a socie
dade. 

Também haviam demonstra
do outras coisas. Por exemplo, 
que a união da democracia cris
tã e das forças de esquerda pode 

Mas os alicerces secretos do 
regime esta-o se rachando , não 
só pelas dimensões que alcança
ram a paralisação e as outras ma- A unidade estudantil pode acelerar a unidade da oposição 
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representar grandes perspectivas 
transformadoras no país. É o 
que Radomiro Tomic, em sua 
candidatura de 1970, sustentou 
constantemente: a tese pela, 
"unidade do povo". 

Yerko Ljubetic só tinha 10 
anos quando Allende foi eleito 
presidente do Chile. aquela 
noite do triunfo. em setembro 
de 1970, o falecido líder socia
lista falou à multida-o dos bal
cões da FECh. 

"Como é extraordinariamen
tl' significativo que eu possa di
rigir-me ao povo do Chile e ao 
povo de Santiago. daqui da Fe-

do-se contra a Unidade Popular. 
Tudo terminou no túnel obscu
ro do golpe militar e, há 11 anos, 
o povo chileno busca a saída. 
Uma busca que não é fácil. Está 
repleta de marcha e contra
marchas. de contradições e, às 
vezes, inclusive. de a pirações 
pessoais inconfe áveis. Ao apa
recimento das agremiaçõe po-
1 íticas ante mencionadas (mai 
a própria recomposição da direi
ta. bastante fragmentada tam
bém). não e eguiram ações de 
imaginação e generosidade polí
tica . Muito etore indicais e es
tudanti e o favelado acusam as 

A unidade estudantil resultou de um processo longo e difícil 

deração dos Estudantes! Isso 
tem um valor e um significado 
muito grandes. Nunca um can
didato vitorioso pela vontade e o 
sacrifício do povo usou uma tri
buna que tivesse maior trans
cendência. Porque todos sabe
mos: a juventude da pátria foi 
vanguarda nesta grande batalha, 
que não foi a luta de um homem, 
mas a luta de um povo" . 

Uma busca difícil 

Depois vieram os anos difí
ceis, e até os jovens democratas 
cristãos terminaram mobilizan-
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cúpulas políticas de estarem es
tagnadas e incapazes de organi
zar um grande acordo nacional 
democrático. Nesse contexto, as 
conquistas políticas dos estudan
tes universitários são um exem
plo. Os resultados da eleição fo
ram os seguintes: 

Yerko Ljubetic (DC), 4.308 
votos (em um total de 13.300), 
eleito presidente. Gonzalo Rovi
ra (PC), 2.272 votos, eleito vice
presidente. Ricardo Brodsky 
(Bloco Socialista) , 1.305 votos, 
secretário geral. Jaime Andrade 
(do PS Almeyda, vinculado ao 
MDP), 750 votos, tesoureiro . 

Além desses, o conselho executi
vo foi integrado por um primei
ro e um segundo secretários, am
bos da DC. 

Ao mesmo tempo. se elege
ram 30 delegados vogais , com os 
quais e completa o Conselho da 
Federação. Desses. 11 sa-o de es
querda; 9 democratas crista-os; 5 
da Frente Universitária (direita); 
3 do Movimento Independente 
( agremiaçlfo de direita); 1 dos 
nacionali tas (extrema direita) e 
1 do Partido Humanista (pró-pa
cifistas ecológicos). 

Ampla vitória opositora 

Por trás dessas cifras vieram 
as porcentagens e suas interpre
tações . A oposição unida conse
guiu 67% dos votos emitidos. As
sim. um-terço da votação ten
deu para a direita, apesar das di
versas propostas e polêmicas que 
se manifestaram no seu interior. 
Mas , olhando para o interior da 
coaliziro vencedora, fica nítido 
que a DC obteve 33% dos votos, 
e com isso, mais ou menos, a 
esquerda fica com a terceira par
te . E essa perspectiva, a dos três
terços. coloca esses resultados 
num paralelo com o que ocorre 
na vida política chilena. 

Depois de 11 anos de regime 
militar, a realidade do país 
emerge nítida quando se produz 
uma eleição autenticamente de
mocrática. 

O dado mais significativo da 
eleição da FECh é que, se a DC e 
a esquerda se unem em um pro
grama comum, as aspirações de
mocráticas e populares se vêem 
favorecid'as. Se o pêndulo leva a 
DC a se aproximar da direita . 
como aconteceu sob o governo 
de Allende , as aspirações popu
lares retrocedem. Esta é a en
cruzilhada política do Chile. À 
luz da eleição da FECh. fica de
monstrado que Pinochet é um 
acidente (um dramático. grossei
ro e doloroso acidente) , mas que 
o quadro político do país conti
nua sendo, no substancial . o 
mesmo de dez anos atrás. 



Democratização da Universidade 

Além dessa projeção sobre a 
realidade política nacional, as 
consequências para os diretórios 
universitários da última eleição 
são evidentes . Para os estudan
tes , 19 84 é "o ano da democra
tização das universidades" . No 
domingo , 28 de outubro, o diá
rio E! Mercurio dedicou seu es
paço especial de reportagens ao 
tema : "Urúversidades : Estudan
tes se mobilizam" . Esse jornal, 
pró-governista , de propriedade 
da fami1ia Edward , fez esta des
crição da transformação da vida 
urúversitária: 

"Os estudantes de quase to
das as universidades do país es
tão sendo protagorústas de um 
fluxo diário de notícias. O movi
mento estudantil se mobiliza de 
forma crescente a cada dia e já 
adquiriu plenamente as caracte
rísticas de urúão nacional no 
'ano da democratização das uni
versidades' , como aponta a opo
sição . 

"Atos interurúversitários, reu
rúões nacionais das federações 
'democráticas' , tentativas de bus
car 'uma organização nacional' , 
como era o objetivo do congres-
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so realizado em Valparaíso, ao 
qual o novo presidente da FECh, 
compareceu. 

"As mobilizações, por reivin
dicações grerrúais e também po
líticas. Panelas populares contra 
a diminuição dos bônus alimen
tícios na Urúversidade Austral, 
solicitações de renúncia dos rei
tores na maior parte das univer
sidades. O próximo passo, quase 
sempre, é a petição de cogestão. 
Paralisações em solidariedade 
com os chamados protestos na
cionais (paralisações) e também 
por problemas universitários: 
sanções. Ou ocupações, como 
acontece desde há 20 dias com 
a universidade de An tofagasta, 
cujos alunos decidiram - além 
de tomá-la - por uma paralisa
ção indefinida pela entrada da 
força pública em sua congênere 
de Atacama, que culrrúnou com 
o saldo de dois mortos. 

"Basta percorrer a penas as 
universidades de Santiago para se 
captar que se desenvolve um pro
cesso comum. Os mesmos pan
fletos se encontram impressos 
em uma e outra. Assim, se orien
ta o processo que começou a ser 
agilizado com a mudança do sis
tema de eleição indireta pelo de 

Os estudantes 
chilenos 
elegeram 1984 
como o ano da 
democratização 

votação direta. Em todas, hoje 
esta é a fórmula de eleição e, a 
poucos anos atrás, ela não exis
tia . O poder dos estudantes tam
bém se foi fortalecendo , mudan
do o sistema de livre organização 
e filiação pelo de uma federação 
única. Se ainda não têm sua fe. 
deração (como nas universidades 
de La Serena, Santa María ou 
Talca), estão em vias de tê-la. 

"O movimento gremialista foi 
muito importante na estrutura
ção da participação estudantil , 
mas hoje se encontra em franco 
retrocesso . A tendência nacional 
é dada hoje pela DC e a esquer
da . Foram essas as posições ven
cedoras, tanto na Universidade 
do Chile como na Universidade 
Austral." 

O E! Mercurio também teve 
de reconhecer que existe consen
so, não apenas nas forças demo
cráticas como também em alguns 
dos grupos de direita, sobre a ne
cessidade de acabar com os cha
mados reitores-delegados. Estes 
siro generais ou almirantes (na 
ativa ou reformados) colocados 
pelo governo de Pinochet para 
dirigir as universidades. Os reito
res eleitos pela comunidade aca- , 
dêmica foram destituídos em 
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1973. Tratava-se de um aspec
to do processo de intervenção 
nas universidades para torná-las 
"um local exclusivamente de es
tudos e livrá-las da demagogia 
politiqueira e da pressa-o partidá
ria", segundo frases de um reitor 
da primeira etapa. Hoje, os estu
dantes vibram por suas idéias po
líticas, pela recuperaçlfo da de
mocracia , por uma comunidade 
acadêmica "comprometida com 
seu povo". 

Pinochet costuma dizer que 
ele não tem medo dos --velho 
políticos'. É irônico e deprecia
tivo quando e refere a eles. Com 

certeza, é um mal cálculo, mas se 
poderia dizer que, diante dele , 
movimenta-se com certa confian
ça. Onde ele está realmente per
dido, é com a juventude. E te 
sâ'o os jovens que e formaram 
sob a normas autoritárias que 

Eu não ei de ninguém que 
apelas e para a violência . Houve 
um acordo a re peito de te pon
to no programa da oposiçâ'o: lu
taremo pacificamente na mobi
lização e tudantil. 

ele criou. o entanto, nada mu- Já houl'e quem assinalasse 
da . O joven e tudante urgem que da próxima 11e.: que for à 
das ombra do túnel com a R eitoria será paro ocupá-la. Que 
bandeira que Pinp het upunha é que 1•ocê 11aí fazer nesse caso:' 
esquecida e om nova bandei- - A DC jamais condenou as 
ra que anunciam uma po ibili- o upaçõe como forma de mobi
dade demo rática renovada e de lização pacífica. De fato, nós fo. 
maior imaginação no caminho mo vária vezes protagonistas de 
para e chegar a um acordo na- ocupaçõe de locais universitá
cional. • rio . chamo que é uma forma 

legítima, quando o movimento 
estudantil e mobiliza perseguin
do um objetivo. Essa decisa-o na-o 
depende de uma discussao de 

O novo presidente 
princípios e sim do fato de ava
liar e a medida é a mais adequa
da no momento, se é necessária ... 
e e é possível. 

E is algumas declarações de 
Yerko yubetic à imprensa 

chilena. Apesar de oficialistas, os 
jornais tiveram de entrevistar o 
novo presidente da F ECll pelo 
impacto de sua vitória e pela mu
dança que isso representa: 

Muita gente se pergunta como 
é que o presidente da FE01 1•ai 
se arrumar corn um 1·ice-presi
dente que sustenta ser preciso 
mandar estudantes à icarágua 
para se alimentarem do proces
so democratizado, e que se so
lidariza com a luta democrática 
que está se travando contra a 
ditadura (presidida por um DC) 
em El Salvador ... 

- Há vários níveis de ação co
mum dentro da federaçlfo. Quan
do houver, em algum deles, po
siçães diferentes, ou até contra
ditórias, como acontece em polí
tica internacional, a FECh só se 
pronunciará sobre aquilo que 
suscite, efetivamente, um acor
do. É preciso não esquecer que 
há seis pessoas na direção, mais 
30 vogais, e que a maioria das 
iniciativas importantes, salvo as 
que competem à direção, devem 
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Ljubetic: "A universidade mro 
está desvinculada 

do processo nacional" 

passar pelo Conselho de Vogais e 
pelo presidente. 

Há quem diga que você não 
defende valores diferentes dos da 
esquerda. Assim, enquanto esta 
última apela para a violência vo
cê não defende a não-violência. 

A estratégia 

Vocês estão dispostos a en
frentar as autoridades para de
mocratizar a universidade, que é 
o principal objetivo da mobiliza
ção estudantil, segundo a sua 
própria definição? 

- Buscaremos todas as for
mas possíveis. Ninguém da dire
ção se opõe à possibilidade de 
que se faça nos termos menos 
conflitivos possíveis. Se a saída 
dos reitores-delegados pudesse 
ser feita através de uma carta a 
eles, só gastaríamos papel e tin
ta. Mas estamos conscientes de 
que as autoridades universitárias 
vão fazer o que for necessário 
para se ·manterem no lugar, in
clusive as providências para con
ter os estudantes. 

Como é que vão obrigá-los a 
ceder? Com uma greve por tem
po indeterminado ? 

- A federação define várias 
estratégias para a democratiza
ção. Acho que o mais importan
te será estreitar os laços entre as 
diferentes camadas para que da 
luta participe toda a comunida-



como diz seu programa, ·'uma 
das armas principais com que o 
povo conta para acabar com a 
ditadura''. É realmente esse tipo 
de federação estudantil que os 
alunos desejam atualmente? 

A nova liderança estudantil quer d1scuhr os problemas nacionais 

- Esse é um dos trabalhos 
que a federação deve desenvol
ver. E não há dúvida de que con
tamos com o apoio dos estudan
tes. Os grandes problemas uni
versitários estão vinculados aos 
nacionais. Podemos citar um 
exemplo: a intervenção militar 
nas universidades é a manifesta
ção da intervenção militar no 
país. A terrível crise econômica 
que a universidade está atraves
sando também é produto da po-
1 ítica econômica imposta ao 
país. Seria um absurdo propor 
soluções desvinculadas do plano 
nacional. Por isso , nós sempre 
dissemos que queríamos uma fe
deração que atuasse politica
mente no sentido de canalizar 
essas inquietações que são majo
ritárias no movimento estudan
til. • 

de. Segundo, irmos criando es
paços democráticos ( como já 
ocorreu nas escolas, onde os di
retórios acadêmicos são eleitos 
pelos professores e não pelos de
canos) para ir isolando o regime 
no interior da universidade. Rea
lizar também um plebiscito con
tra os reitores-delegados (preten
demos que sua saída seja uma vi-

para o exterior 
da Frente Sandinista 
de Libertação Nacional 
- FSLN 

tória desta federação) e, final
mente, organizar um plenário dos 
diretórios acadêmicos onde se 
reúna toda a comunidade univer
sitária para discutir os destinos e 
passos a serem seguidos para 
criar a nova universidade alterna
tiva. 

"A FECh a serripJ do povo", 
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Bolívia 

Um caminho 
incerto e penoso 
Em meio a uma crise política e econômica severa, 
o projeto democrático do presidente Siles Zuazo 
encontra sérios obstáculos para a sua consolidação 

Gridvia Kuncar 

A dois anos da Unidade Demo
crática Popular (UDP) ter 

assumido o poder , contando 
com pleno apoio popular, a pro
funda crise econômica - expres
sa numa dramática falta de liqui
dez e uma sensível queda na pro
dução -, o choque político en
tre a situação e a oposição , assim 
como uma certa dificuldade do 
governo para dar uma resposta 
aos problemas mais agudos, es
tão levando o processo democrá
tico a situações difíceis. 

lucionário de Esquerda (MNRI) 
dividiu-se pelo menos em duas 
frações mais ; enquanto o Movi
mento da Esquerda Revolucio
nária (MIR), do vice-presidente 
Paz Zamora, enfrenta agora sua 
primeira divisão séria, determina
da pela saída de importantes lí
deres e frentes de massas, que 
passaram a formar o MIR-Traba
lhista. 

Finanças e lntegraçlJ'o. O fato foi 
interpretado pela empresa priva
da e pela própria Democracia 
Cristã como uma hegemonização 
da frente situacionista, por par 
do Partido Comunista. 

Apoio dos trabalhadores 
ao processo democrático 

O 6<? Congresso Nacional de 
Trabalhadores, realizado no iní
cio de setembro passado na cida
de de Cochabamba, resolveu 
abrir uma clara oposição diante 
do pouco definido programa e 
da açã'o do governo. No encon
tro trabalhista, saiu vitoriosa a 
Direção Revolucionária Unitária 
(DRU), encabeçada pelo quase 
vitalício líder operário Juan 
Lechín Oquendo e secundada 
por Walter Delgadillo , do MIR
Trabalhista. O Partido Comunis
ta, perdeu assim sua hegemonia 
a nível da cúpula sindical. 

Entre as resoluçães do Con
gresso trabalhista, no plano polí
tico , está o pleno apoio dos tra
balhadores ao processo democrá
tico , mas com a exigência inego
ciável da aplicação imediata 

O cenário político apresenta 
uma maioria no Congresso aber
tamente em confronto com o 
Poder Executivo. No terceiro pe
ríodo legislativo , iniciado a 6 de 
agosto passado , a oposição se 
fortaleceu pelo fato de partidá
rios do presidente Siles Zuazo 
terem se juntado ao bloco opo
sicionista , formado pelo Movi
mento Nacionalista Revolucio
nário (MNR-H), de Paz Estens
soro , e a Ação Democrática Na
cionalista (ADN), do ex-ditador 
Hugo Bánzer Suárez. Os sindicatos apóiam a redemocratização mas exigem reformas sociais 

A frente governante sofreu, 
ao longo de sua gestão, oito mu
danças de gabinete e várias cri
ses políticas, que criaram divi
sões consideráveis no interior 
dos seus partidos constitutivos. 
O partido do presidente Siles , 
·o Movimento Nacionalista Revo-
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A poucos dias de completar 
dois anos de mandato constitu
cional , o governo entrou em sua 
oitava crise de gabinete. A rees
truturaçã'o da equipe ministerial 
ocorreu com a saída da Demo
cracia Cristã dos Ministérios das 

do Plano Econômico-Social de 
Emergência da COB. 

Dentre os 19 pontos que a 
COB exige, se destacam: a sus
pensã'o do pagamento da dívida 
externa pública (até que o país 
se ache em condições de pagar) 
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e o desconhecimento da dívida 
privada: a rescisão de contratos 
com as companhias petrolíferas 
estrangeiras, reservando à empre
sa estatal - a Yacimientos Petro
líferos Fiscales de Bolfria ( YPFB) 
- a produção, refinação e co
mercialização do hidrocarbone
tos : defesa do recurso naturais 
e oposição à venda de gás ao Bra
sil : controle do mecanismos fi
nanceiros e do comércio e te
rior. assim como da importação 
de insumo e produtos bá icos: 
reativação dos etore produti
vos. especialmente do agropecuá
rio: venda da reserva de ouro 
do Banco Central e compensação 
da mesmas com recurso aurífe
ro a curto prazo: prioriza ão no 
uso das divi a e racionaliza ão 
dos gasto público no entido 
das nece idades nacionai : co
ge tão majoritária na empresa 
estatais e controle operário na 
grande empre a privada. 

o princípio. e e plano e ta
va sujeito à participação prepon
derante da COB no governo. o 
entanto. pouco depois, a COB se 
limitou a exigir do governo da 
UDP o cumprimento desses obje
tivos e necessidades. O governo 
recusou a proposta dos trabalha
d-0res. reconhecendo a legitimi
dade da aspirações populares, 
mas alegando que nas atuais cir
cunstàncias não têm valor como 
instrumento. Como resultado 
dessa resposta do governo, a 
COB iniciou uma paralisação de 
48 horas, no dia 9 de novembro 
passado, antes mesmo de o regi
me apresentar suas novas medi
das econômicas, anunciadas há 
mais de um mês. 

Da greve presidencial 
às eleiçôes antecipadas 

Nos últimos meses, a oposi
ção parlamentar de direita pediu 
com insistência a revogação do 
mandato do presidente Siles 
Zuazo e a antecipação das elei
ções. O argumento fundamental 
é que o período presidencial na 
Bolívia é de quatro anos. Siles 
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foi eleito em 1980 e, portanto, 
já teria cumprido seu mandato. 
No entanto, e sas apreciaçõe 
não levan1 em con ideração que 
a entrega do poder à UDP, na
quele ano, se viu fru trada pelo 
golpe de e tado de Garcia Meza 
e rce Gómez. o que determi
nou que. apena em outubro d 
19 2, e por força da pre ão po
pular. a UDP toma se conta do 
governo. 

Uma outra linha de con pira-
ão que e de envolve no Parla

mento foi denominada no cír
culo oficiai de "golpe consti
tucional" . E a posição pre cin
de de nova eleiçõe . mas prega 
a ubstitui ão de ile por ine
ficiência . Ficaria em eu lugar o 
vice-pre idente Paz Zamora ou 
o pre idente do enado ou. em 
última in tância . o da Corte Su
prema de Ju tiça. 

interrupção do processo 
pelo caminho clã sico do golpe 
militar foi fru trada a 30 de ju
nho passado . o entanto , a revis
ta espanhola Cambio 16 publi
cou declarações dos policiais e 
militares implicados no seques
tro do presidente Siles Zuazo, 
segundo as quais o sistema polí
tico boliviano sofrerá uma mu
dança radical nos próximos me
ses. Os golpistas , que recebem asi
lo temporário na Espanha , teriam 
se reunido com o coronel Rolan
do Saravia, o cabeça confesso do 
fracassado golpe de estado, e 
com outros políticos e militares, 
entre os quais se destacam o ex
ditador García Meza e seu minis
tro do Interior, Arce Gómez. 

O governo de Siles Zuazo viu
se repentinamente fortalecido 
com o fracasso do golpe de 30 
de junho passado. Depois da li
bertação do presidente, a greve 
da COB, prevista para repudiar 
medidas governamentais, passou 
a expressar seu total apoio a Si
les e ao regime constitucional. 
Dessa forma, o governo ganhou 
um considerável respaldo interno 
e a solidariedade internacional. 

No entanto, esse crédito de 
confiança vem se debilitando de-

vido à persistência dos conflitos 
e à demora governamental em 
tratá-lo . 

A questão do narcotráfico 

No últimos meses , o proble
ma do narcotráfico pôs o gover
no na corda bamba. A oposição 
no Congre o pas ou ã ofen iva, 
aproveitando a realização de 
uma entrevi t'a entre o ex-diretor 
do Comitê de Luta contra o Nar
cotráfico, o doutor Rafael Ota
zo, e o "rei da coca", Roberto 
Suárez, na qual se presume que 
e te teria propo to ao governo a 
entrega de doi bilhões de dóla
re , em quatro parcelas, para aju
dar a resolver os problemas da 
dívida ex terna . O governo negou 
ter atttorizado essa entrevista e, 
posteriormente, demitiu Otazo 
de suas funções. 

Depois de longas sessões, a 24 
de outubro passado, a bancada 
majoritária no Congresso conde
nou o governo . Essa medida de
terminou uma surpreendente res
posta do presidente Siles Zuazo, 
que se declarou em greve de fo
me, exigindo um clima de diálo
go e unidade nacionais. Siles re
chaçou a posição assumida no 
Congresso, qualificando-a de 
subversiva. 

Depois de quatro dias de gre
ve de fome, o presidente retirou 
a medida , afirmando ter conse
guido seu propósito. 

Nesses momentos, em que as 
posições se polarizaram de um e 
outro lado e se encurtam os pra
zos para tomar decisões, como 
qual a política econômica a se
guir, a Conferência de Bispos to
mou a iniciativa de promover um 
acordo e a pacificação nacionais. 
Esta contou com a aceitação do 
governo e do Alto Comando Mi
litar, mas também encontrou ce
ticismo e dúvidas na oposição 
(MNR-H e ADN) e na Confede
ração de Empresários. 

Num clima caracterizado pela 
incerteza, onde todos os setores 
buscam impor seus interesses, 
numa virtual "lei da selva", o go
verno estaria analisando seria-



mente a possibilidade de anteci- ~ 
par as eleições gerais para maio 0 

do próximo ano.1 O matutino 
Hoy (pró-MNR pazestenssorista) 
afirmou que os partidos da UDP 
convocariam eleições para essa 
data, como única possibilidade 
de garantir a continuidade do 
processo democrático. No entan
to , reconheceu que o presidente 
Sites e seus seguidores mais pró
ximos mro estariam de acordo 
com a modificaçlfo do calendá
rio eleitoral . 

Dois dias depois de anunciada 
essa possibilidade, a 1 O de no
vembro passado, o MNR-H de 
Paz Estenssoro propôs a renún
cia dos poderes Legislativo e 
Executivo, para formar um go
verno de "salvaçlfo nacional". 
Encabeçado pelo presidente da 
Corte Suprema de Justiça, esse 
governo convocaria eleições ge
rais, exatamente, para o primei
ro domingo de maio de 1985. 

O petróleo é hoje o principal produto de exportação da Bolívia 

A crise econômica: 
conspirador ou aliado? 

Outro desafio para o regime 
de Siles Zuazo é, sem nenhuma 
dúvida , a severa crise econômi
ca. O conjunto de medidas eco
nômicas promulgadas pela UDP 
ao longo desses dois anos de go
verno , longe de alcançarem os 
objetivos procurados na reativa
ção produtiva e na normaliza
ção financeira, provocaram nu
merosos conflitos trabalhistas 
como resposta à escalada salá
rios-preços. Segundo o Institu
to Nacional de Estatística, o Pro
duto Interno Bruto (PIB) por ha
bitante registrou em 1983 um 

1 A 19 de novembro passado, sob 
a dupla pressão dos partidos de di
reita e do movimento sindical, o pre
sidente Siles Zuazo anunciou a dispo
sição de antecipar as eleições para 
maio de 1985, condicionando o fato 
à aceitação da medida por todos os 
partidos com representação parla
mentar, a assinatura de um acordo 
antigreve entre empresários e sindica
tos, e a execução de um plano econô
mico que contenha a inflação. Este 
artigo já estava editado quando Siles 
anunciou sua decisão. 
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montante semelhante ao alcan
çado em 1967, ou seja , 16 anos 
antes. 

A contraçlfo generalizada das 
atividades econômicas determi
nou a queda da produção inter
na em todos os setores produti
vos, de onde se evidencia uma 
maior depresslfo em relação aos 
setores de serviços. 

A insuficiente disponibilida
de de divisas impediu a preser
vaçlfo do aparelho produtivo. 
Além disso, porém, a perda de 
valor aquisitivo dos salários, a in
flação , os permanentes conflitos 
trabalhistas e os desastres natu
rais constituem outros fatores 
que aguçaram o fenômeno reces
sivo da economia boliviana . 

A mineração deixou de ser o 
primeiro gerador de divisas do 
país, lugar ocupado atualmente 
pela venda de hidrocarbonetos. 
Assim , o conjunto de divisas re
cebidas por minerais exportados 
é menor que as vendas de gás na
tural à Argentina. Costumava-se 
dizer que "o estanho é o salário 
da Bolívia" ; no entanto, o preço 
internacional atual do "metal do 
diabo" deixa uma margem míni
ma de utilidade, devido ao seu 
alto custo de produção na Bolí
via . 

Mas é o peso da dívida exter
na boliviana que hoje constitui 
o principal obstáculo para se 
conseguir a estabilidade econô
mica e socia l do país. 

Em junho deste ano , o gover
no dispôs adiar o pagamento da 

dívida contraída no passado com 
os bancos privados in ternacio
nais por um período de quatro 
anos. Entre os objetivos que essa 
medida procura, está o de 
tentar reconstituir o aparelho 
produtivo concedendo-lhe maior 
quantidade de divisas. Os dados 
que seguem são reveladores da si
tuação de endividamento que a 
Bolívia vive : a dívida maciça 
contraída com os bancos inter
nacionais , com organismos inter
nacionais, por convênios etc. , até 
1983, sobe a mais de quatro mi
lhões e meio de dólares. 

Nesse período, a dívida de
sembolsada é de mais de três bi
lhões. O serviço da dívida che
gou a 319,9 milhões de dólares, 
dos quais apenas 95,3 são de ca
pital e 224 ,6 milhões de juros. 
Atualmente, só se está cumprin
do com o pagamento dos juros, 
o que não acontece com as 
amortizações. Para 1984, a Bolí
via teria que pagar cerca de 417 
milhões ... 

No meio desse panorama eco
nômico, o governo encabeçado 
pelo presidente Siles Zuazo deve 
demonstrar que a democracia é 
um sistema político viável no 
país. Alguns comentaristas polí
ticos sustentam, no entanto, que 
essa crise, numa certa medida, 
favorece o governo da UDP. Para 
eles, nesse contexto conflitivo, 
qualquer projeto que tente subs
tituir o atual governo será res
ponsável pelo aprofundamento 
da crise. • 
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África 
Angola 

As negociações 
com Washington e Pretória 
Desde o início de novembro, cresceram na ONU os rumores sobre 

um novo entendimento entre Angola, África do Sul e os EUA. O primeiro 
país a divulgar oficialmente suas posições foi Angola. 

As propostas sobre a independência da Namíbia e a retirada 
das tropas cubanas são reproduzidas abaixo na íntegra 

E, o seguinte o teor da carta do 
Presidente José Eduardo dos 

Santos entregue ao secretário ge
ral das Naçôes Unidas, Javier Pér 
rez de Cuellar, no dia 20 de no
vembro, pelo embaixador ango
lano na ONU, Elisio de Figuei
redo. 

Senhor Secretário Geral. 
Tenho a honra de dirigir-me a 

Vossa Excelência para informar
lhe dos passos que o governo da 
República Popular de Angola 
(RPA) tem dado , com o objetivo 
essencial de garantir a indepen
dência da arníbia, através da 
plena aplicação da Resolução 
435/78 do Conselho de Seguran
ça da ONU, conseguir a retirada 
das forças sul-africanas do terri
tório de Angola, obter garantias 
internacionais para sua seguran
ça, independência e integridade, 
e contribuir para o estabeleci
ipento de uma paz duradoura na 
Africa Austral. 

Como afirmei publicamente 
no dia 26 de agosto de 1983, por 
ocasião de sua visita a Luanda, a 
RP A tem manifestado sua inten
ção firme de colaborar na busca 
de uma solução adequada para o 
problema da Namíbia, dando, as
sim, um primeiro e importante 
passo para o estabelecimento da 
paz justa e duradoura, que alme
jamos para nossos povos e para a 
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comunidade internacional. Ao 
ratificar a deci ão do povo e do 
governo de ngola em continuar 
a luta contra os invasores racis
ta . reiterei a nos a vontade de 
continuarmos realizando ações 
diplomáticas para a procura de 
uma solução justa e reafirmei as 
seguintes posições do nosso par
tido e do nosso governo : 

1) Retirada imediata e incon
dicional das forças sul-africanas 
que ocupam uma parte do nosso 
território; 

2) aplicação imediata da Re
solução 435 /78 do Conselho de 

Segurança da ONU, que conduza 
à verdadeira independência da 
Namlbia; 

3) cessação das agressões sul
africanas contra Angola; 

4) cessação de todo o apoio 
logístico aos bandos fantoches 
da Unita. 

Baseados nessas posições, al
gumas das quais já tinham sido 
expostas na declaração dos mi
nistros de Relações Exteriores da 
República Popular de Angola e 
da República de Cuba, em 4 de 
fevereiro de 1982, e que estão 
integralmente inseridas na decla-

O Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos 



ração conjunta de 19 de março 
de l 984 dos governos dos dois 
países, realizamos contatos e 
conversações diretas e indiretas 
com os representantes dos gover
nos dos Estados Unidos da Amé
rica e da África do Sul, com a fi. 
nalidade de atingir os objetivos 
acima mencionados. 

Essas posições de princípio 
que Angola expõe, rejeitam ca
tegoricamente, como têm feito 
também todos os governos do 
mundo e a opinião pública in
ternacional, o chamado linkage, 
que pretende fazer depender a 
aplicação da Resolução 435/78 
para a independência da Namí
bia, da retirada prévia ou parale
la do contingente militar cuba
no, legalmente presente na RPA 
a pedido de seu governo e sob 
proteção do artigo 51 da Carta 
das Nações Unidas. 

A plataforma mínima 1 

A aplicação da Resolução 
435/78 e com ela a independên
cia da Namíbia, constitui um fa. 
tor fundamental que, associado à 
cessação de agressões e ameaças 
diretas ou indiretas contra Ango· 
la e de ajuda a partir do exterior 
aos grupos fantoches, possibilita
ria condições adequadas à nossa 
segurança e, consequentemente, 
a retirada progressiva das tropas 
internacionalistas cubanas de 
Angola, ta l como foi expresso, 
com toda a precisão, nas já men· 
cionadas declarações conjuntas 
de Cuba e Angola, em fevereiro 
de 1982 e março de 1984. 

No decorrer de nossas conver· 
sações com representantes dos 
Estados Unidos nos dias 6 e 7 de 
setembro em Lusaka, apresenta
mos uma plataforma para as ne· 
gociações, com cinco pontos, e 
que deveria ser transmitida ao 
governo da África do Sul. Trans
crevo, textualmente, a referida 

1 N. da R. - Os entretítulos são de 
nossa responsabilidade. 
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Documento 
plataforma apresentada pela Re- forças armadas da Namíbia, reti
púb lica Popular de Angola: rando em primeiro lugar a força 

1) Conclusã'o do processo de aérea e as unidades na fronteira 
retirada das forças sul-africanas com Ango la, cujo controle fica
do território da República Popu· ria de imediato sob responsabili
lar de Angola e controle por par- dade das tropas das Nações Uni· 
te das F ·,s Armadas Populares das. 
de Liberta . 1 de Angola(Fapla) "" --------------. 
das fronteiras estatais de Angola; ~ 

2) decl_araçã'o solene da Repú- .~~M--"\ 
blica da Africa do Sul, se com. 
prometendo a acatar e · contril" 
buir para a im_elementação da 
Resolução 435/78 das Naç~ 
Unidas para a independência d'ai 

ZAIRE 

Namíbia; 
3) acordo de çessar-fogo entre 

a República da Africa do Sul e a 
Swapo; 

4) declaração do governo da 
República Popular de Angola rei
terando a sua decisão, acordada 
com o governo de Cuba, de pro· 
ceder ao início da retirada do 
contingente internacionalista cu
bano tão somente depois que es
tiver em marcha a implementa
ção da Resolução 435/78; 

5) assinar, nos parâmetros do 
Conselho de Segurança da ONU 
e tendo esse organismo como ga
rante, um acordo internacional 
entre o governo da República 
Poplflar de Angola, República 
da Africa do Sul, República de 
Cuba e a representação da Swa
po, no qual sejam definidos os 
respectivos compromissos para 
conseguir o acesso da Namíbia à 
independência, e as garantias 
para a segurança e integridade 
territorial da República Popular 
de Angola, bem como de uma 
paz duradoura no sudoeste afri
cano. 

O caso da Namfbia 

Esse acordo contemplaria: 
l) No momento em que esti

vessem implantadas as tropas da 
ONU na Namibia e aí estabeleci
das as autoridades desse organis
mo no período para isso fixado, 
a Repúb lica da Africa do Sul re
tiraria completamente as suas 

ANGOLA 

2) Logo que, do território da 
Namibia, tenham se retirado 
completamente os efetivos aé
reos e permaneçam ali somente 
1.500 soldados de infantaria das 
tropas sul-africanas, Angola e 
Cuba procederiam à retirada de 
cinco mil internacionalistas cu
banos de Agrupação de Tropas 
do Sul (A TS), como um gesto de 
boa vontade. 

3) As tropas cubanas não rea
lizariam nenhum tipo de desdo
bramento de unidades militares 
ou qualquer tipo de manobras 
ao sul do paralelo 16. 

4) Quanto ao resto dos efeti
vos cubanos de agrupação de tro
pas, ele será retirado num perío
do máximo de três anos. 

5) Se for constatada qualquer 
agressão ou ameaça iminente de 
agressão a Angola por parte da 
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Documento 
República da Ãfrica do Sul, será 
suspenso ou anulado o a_cordo. 

6) A República da Africa do 
Sul comprometer-se-á, desde o 
primeiro instante, a cessar todo 
o tipo de apoio aos bandos da 
Unita. devendo as autoridades 
da ONU verificar o desmantela
mento das bases da Unita no ter
ritório da am1bia. 

7) A retirada das tropas cu
banas estacionadas na província 
de Cabinda e em outras regiõe 
do norte da RP A, incluindo a ca
pital do país. será programada de 
acordo com um calendário pró
prio, estabelecido para tal fim, 
entre a República Popular de 
Angola e Cuba. 

Como Vossa Excelência pode
rá confirmar a plataforma expõe 
diretamente os problemas que 
devem ser resoividos para conse
guir a aplicação da Resolução 
435/78 e por consequência, a 
independência da amíbia e os 
outros passos que garantam o de
sengajamen to das forças sul-afri
canas do nosso território, assim 
como o estabelecimento da paz 
duradoura na regia-o, o que cria
ria as condições necessárias para 
proceder ao desengajamento das 
tropas internacionalistas cubanas 
do sul de Angola. Tudo isso, é 
claro, no quadro do acordo 
internacional, subscrito por 
todas as partes interessadas, ten
do como garante o Conselho de 
Segurança da ONU. 

Texto complementar 

Posteriormente e como prova 
da seriedade com que Angola le
va a efeito as negociações, apre
sentamos a 9 de outubro passa
do, um texto complementar à 
plataforma que exprime com ri
gor a exatidão das nossas propos
tas no que diz respeito ao pes
soal militar cubano. 

O documento exprime tex
tualmente: 

A República Popular de An
gola e a República de Cuba, no 
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uso dos eus direitos soberanos 
e no quadro do artigo 51 da Car
ta das Nações Unidas, concor
dam em proceder da seguinte 
maneira a respeito do contin
gente internacionalista da tro
pas cubanas. desde que sejam 
aceitos. executados e re peitado 
os ponto formulado na plata
forma da RPA para um acordo 
internacional para a independên
cia,_ segurança e paz no udoe te 
da Africa (Angola e amíbia): 

A) Sobre o agrupamento das 
tropas cubanas no sul de Angola 
(ATS). 

1) Dentro de -4 me e . conta
tados a partir da entrada do con
tingente das tropas da O U na 

amíbia para a aplicação da Re
solução 435/78 do Conselho de 
Segurança, serão retirados os 15 
mil efetivo da atual linha que 
defendem no sul de ngola e 
que se estende por amibe-Lu
b ango-Matala-J amba-Menongue, 
da seguinte maneira: 

- a partir da 16\1 semana, 
num prazo de quatro meses, cin
co mil efetivos; 

- a partir do 12Q mês e até o 
l 6C?. mais outros cinco mil efeti
vos; 

- a partir do 20Q mês até o 
24Q, cinco mil efetivos adicionais. 

Durante esse período, as tro
pas cubanas nã'o ultrapassariam 
em momento algum o paralelo 
16, a 160km da fronteira com a 
Nam1bia e a 1.360km do rio 
Orange. 

2) As restantes tropas do A TS, 
constituídas por outros cinco 
mil homens aproximadamente, 
situados na retaguarda da men
cionada linha, serão retirados en
tre 32 a 36 meses. Essas tropas, 
durante esse terceiro ano, não ul
trapassariam em momento algum 
o paralelo 13, a mais de 5001cm 
da fronteira terrestre com a Na
mibia e a 1.700km do rio Oran
ge. Isto é, a partir do 249 mês, 
nenhuma unidade do A TS ultra
passará o paralelo 13 . Dessa ma-

neira, em 36 meses seriam retira
dos aproximadamente 20 mil ho
mens do total de tropas cubanas 
em Angola. 

O calendário da retirada 

B) Sobre o resto das tropas 
cubanas em Angola. 

1) O resto das tropas cubanas 
que n!ío tenham nada a ver com 
a defesa do sul do país, nem re
l!3çã'o direta com a Namíbia ou 
Africa do Sul, tal como assina la 
o ponto 5, item 7Q da platafor
ma, seriam retiradas de Angola, 
segundo um calendário indepen
dente a ser acertado oportuna
mente entre a RP A e Cuba. Essa 
tropa restante também não ultra
passará em momento algum o 
paralelo 13. 

Angola e Cuba estabelecem as 
datas indicadas para as A TS co
mo limites máximos de sua per
manência em Angola, tendo o di
reito de encurtar esses prazos se 
a segurança e a integridade terri
torial o permitirem. Dentro do 
mesmo espírito, ambos os gover
nos, fazendo uso das suas prerro
gativas de soberania, determina
rão o momento e os prazos ade
quados para a retirada do resto 
das forças, quando a integridade 
e a segurança de Angola estive
rem totalmente garantidas. 

2) Uma parte dessas tropas 
está situada em Cabinda, a 
1.300km da fronteira fluvial (rio 
Cunene) com a Namíbia e afasta
da do resto do território da RP A 
por uma faixa de território zai
rense e pelo rio Zaire. Cabinda 
está a 2.550km do rio Orange. 

Outra parte dessa força esta
ria em Luanda e nos seus arredo
res (Bengo, Kuanza Norte). Luan
da é a retaguarda de Cabinda, 
visto que só aqui poderiam si
tuar-se forças aéreas e navais , ca
pazes de defender Cabinda em 
caso de agressa-o, bem como as 
forças terrestres que seriam 
transportadas por meios aerona
vais. Luanda está situada a 945km 



da fronteira fluvial com a Namí
bia e a 2.145km do rio Orange. 
Outras unidades poderiam estar 
situadas em províncias do norte 
e do leste, bem como em alguns 
pontos estratégicos acima do pa
ralelo 13, para garantir as comu
nicações e o abastecimento des
sas províncias. 

3) Isto é, o resto das forças 
estariam situadas muito longe da 
fronteira sul e sua missão junto 
às Fa pia é a de defender a in te
gridade territorial da RPA face a 
uma agressão ao norte e nordeste, 
de maneira especial contra Ca
binda, como já aconteceu. 

4) A RP A não tem recursos 
humanos organizados e com o 
nível cultural requerido, nem 
meios materiais e financeiros dis
poníveis para travar uma guerra 
contra os bandos da Unita e ou
tras organizações fantoches, e, 
simultaneamente, substituir as 
tropas e armamento cubano nos 
pontos estratégicos do sul, cen
tro e norte do país. Angola tem 
que priorizar a luta contra os 
bandos que , apoiados, treinados 
e equipados a partir do exterior, 
têm causado e continuam a cau
sar consideráveis perdas humanas 
e econômicas ao país. 

Por outro lado, e se nas atuais 
negociações se chegar a um acor
do, nosso país teria que substi
tuir em apenas 36 meses o po
tencial em homens e equipamen
tos da agrupação de tropas cuba
nas no sul, responsabilizando-se 
pelas instalações e posições ocu
padas pelas mesmas. É por isso 
que só depois de realizada essa 
substituição e garantida a paz e a 
ordem interna, é que Angola po
deria assumir por si própria as ta
refas que, para a segurança e in
tegridade do país, cumpre o res
to do pessoal militar cubano. 

O esforço e o realismo 

Isso exige tempo, considerá
veis recursos e um extraordinário 
esforço de preparação de qua-
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dros e de pessoal técnico. Exigir
se mais do nosso jovem Estado, 
depois de cinco séculos de colo
nialismo, 14 anos de luta pela in
dependência e quase dez anos de 
combates contra a agressa:o es
trangeira e a subversão organiza
da, refletiria uma falta de realis
mo e falta de consideração para 
com o nosso povo. 

Angola tem dado provas de 
boa vontade e seriedade na bus
ca da paz. Angola na:o pode fazer 
concessões que constituiriam um 
suicídio para a sua integridade 
nacional e para seu processo po
lítico e social, e sem esquecer o 
sacrifício que fizeram dezenas de 
milhares de seus melhores filhos. 

Documento 
de nacional, para o seu desenvol
vimento político e social, ou es
quecer o sacrifício que fizeram 
dezenas de milhares de seus me
lhores filhos. 

Senhor Secretário Geral, cons
cientes do papel fundamental 
que as Nações Unidas exercem 
neste processo, temos o máximo 
interesse em que não só Vossa 
Excelência tenha conhecimento 
exato do andamento destas ne
gociações, mas também que, 
num momento oportuno e não 
distante, participe delas o vosso 
representante para que possa 
oferecer também sua valiosa e 
necessária contribuição aos nos
sos esforços. 

A prioridade de Angola é acabar com o terror e a sabotagem da Unita 

Angola, senhor Secretário Ge
ral, tem dado provas de sua von
tade e de sua seriedade na procu
ra da paz, mas não poderia acei
tar um arranjo que não leve em 
conta os critérios aqui expostos 
ou que não responda plena e sa
tisfatoriamente à totalidade das 
questões ligadas à rápida inde
pendência da Namíbia, ao desen
gajamento das tropas sul-africa
nas do nosso território e à cessa
ção da ajuda externa aos grupos 
fantoches da Unita. 

Por outras palavras e reiteran
do o expresso no fmal do texto 
complementar, não é possível , 
nem exigir nem esperar de Ango
la, concessões que constituiriam 
um suicídio para a sua integrida-

Por último, desejo expressar
lhe, senhor Secretário Geral, que 
Angola realizou estas negocia
ções em estreita coordenação 
com Cuba e conta com todo o 
seu apoio. Por outro lado, a di
reção da Swapo tem sido infor
mada sobre a evolução dos mes
mos. 

Peço a Vossa Excelência que 
faça circular a presente, como 
documento oficial da Assembléia 
Geral e do Conselho de Seguran
ça. Aceite senhor Secretário Ge
ral, os protestos de minha mais 
alta consideração. 

José Eduardo dos Santos 
Presidente da República 

Popular de Angola 
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OUA 

A vitória saarauí e 
, . 

o reves marroquino 
A 20~ reunião de cúpula da Organização da 
Unidade Africana ratificou o reconhecimento 
da República Árabe Saarauí Democrática como 
51? membro ape ar da retirada do Marroco e Zaire 

Cor/os Castilho 

Os chefes de estado da África mantiveram a unidade da OUA 

Depois de quatro dias de tra
balho cheios de tensão e ex

pectativa, os chefes de estado e 
delegados de alto nível dos paí
ses africanos reunidos na Etiópia 
respiraram aliviados. A Organiza
ção da Unidade Africana (OUA) 
sobreviveu a uma crise que amea
çava a sua própria sobrevivência 
como organizaçlfo de cúpula re
presentativa de todos os países 
do continente. Durante dois 
anos, a OUA tentou realizar a 
22c:I Assembléia de Chefes de 
Estado, mas as divisões surgidas 
a propósito da questlfo do Saara, 
impediram que a reunilfo fosse 
realizada, já que um grupo de 
países liderados pelo Marrocos, 
ameaçava abandonar a entida
de, caso o governo da República 
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Árabe Saarauí Democrática 
(Rasd) assumisse o seu lugar co
mo 51 Q membro pleno, com o 
apoio de 28 nações africanas. 

a sessão de abertura da con
ferência, realizada nos primeiros 
dias de novembro em Addis Aba
ba, capital da Etiópia, havia mui
ta preocupaçlfo entre os chefes 
de estado, e alguns deles temiam 
que esta pudesse ser a última 
reunilfo de cúpula da organiza
ç[o, criada em 1963, para· servir 
de pólo de aglutinação para to
dos os governos recém-saídos da 
era colonial. Além do problema 
saarauí, havia também a questlfo 
do Chade, a crise financeira da 
OUA e a disputa entre vários 
candidatos à presidência da orga
nizaç[o. 

Ma o temore pe s11111stas 
acabaram nl.fo se concretizando 
porque as divergências foram 
111en re do que a dramática si
tuação econômica e o aumento 
da fome em todo o continente. 

im, a maioria dos governos 
pre ente colocou mais ênfase na 
tentativa de bu caruma uni:ro de 
c·forço no sentido de re olver 
o de afio da crise econômica 
já que a África é, no momento,~ 
continente que está pagando o 
preço mai pesado em termos de 
mi éria e fome, entre todos os 
povo do mundo. 

A questão saarauí 

Nos meses anteriores à confe
rência de Addis Ababa, a Rasd 
anunciou que compareceria à ca
pital etíope para ocupar o lugar 
de membro pleno, depois de ter 
sido reconhecida, como repre
sentante legal do povo da ex_-co
lônia espanhola no norte da Afri
ca, pela maioria dos governos do 
continente. No ano passado, a 
delegação saarauí abriu ma-o de 
seu direito de participação como 
um gesto de boa-vontade para 
evitar uma perigosa divisão entre 
os membros da OUA. Em troca, 
a Rasd obteve um compromisso 
da organização de patrocinar um 
entendimento direto com o go
verno do Marrocos e a realiza
ção de um plebiscito entre a po
pulaça-o da antiga colônia espa
nhola, para saber se ela desejava 
ser uma naça-o independente. 

Mas nenhum dos compromis
sos foi concretizado diante da re
sistência do rei Hassan 2Q do 
Marrocos. Por isso, a Rasd deci
diu, às vésperas da conferência 
de Addis Ababa, que não faria 
mais concessões. A posição 
saarauí foi fortalecida também 
pela decepção de vários gover
nos moderados da África, como 
Nigéria e Senegal, que antes 
apoiavam o Marrocos, mas dian
te da intransigência de Hassan 2Q, 
acabaram se afastando do regime 
de Rabat. Assim, quando ficou 
claro que o impasse voltaria a 



ocorrer e que o Marrocos não 
conseguiria atrair apoio suficien
te para impedir o quórum míni
mo na conferência de Addis 
Ababa, o rei Hassan optou pela 
retirada individual de sua delega
çã'o na OUA. 

Foi o que aconteceu logo nos 
primeiros dias da conferência. O 
soberano marroquino conseguiu 
apenas a ades[o do Zaire, que. 
também suspendeu sua filiação à 
OUA Nenhum outro governo 
adotou posição idêntica, embora 
alguns, como Malaui, Comores e 
Camarões, tenham votado con
tra, e a Líbia tenha sugerido que 
a questiro saarauí fosse_ discutida 
no contexto da Liga Arabe, em 

vez da OUA. O desfecho da crise 
mostrou um profundo desgaste 
da posição marroquina, e um iso
lamento do Zaire, cujo presiden
te, Mobutu Sese Seko, irritou 
quase todos os governos africa
nos há pouco mais de três meses, 
quando sugeriu a divisão da 
OUA em mais de uma organiza
ção regional. 

Ironicamente, muitos gover
nos conservadores da África, co
mo Quênia, Tunísia, Egito, Nigé
ria, Senegal e Camarões, se afas
taram do Marrocos, depois que 
Hassan 29 fez, no início de se
tembro, uma aliança com a Lí
bia. Esses governos foram tradi
cionalmente os maiores adversá-
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rios do coronel Muammar Ka
dhafi dentro da África, e sua posi
ção ficou extremamente incômo
da a partir do momento em que 
os governos de Trípoli e Rabat 
passaram a agir de comum acor
do. 

Outro que ficou numa posi
ção bastante difícil foi o governo 
de Ronald Reagan. O Marrocos 
é, no momento, o-principal alia
do norte-americano no norte tia 
África mas Washington sempre 
afirmou que, no caso da Rasd, 
apoiaria a decisa-o da OUA Ago
ra, não se sabe para que lado vai 
se inclinar o Departamento de 
Estado norte-americano, cuja 
ação -diplomática enfrenta tam-

bém os percalços da aliança Jí. 
bio-marroquina, que tornou no 
mínimo paradoxal, a frenética 
campanha movida pela Casa 
Branca contra Muammar Kadha
fi. 

A união econômica 

No entender dos mais desta
cados líderes africanos que fo. 
ram a Addis Ababa, a OUA foi 
salva de um novo impasse pela 
grave crise econômica que afeta 
a maioria esmagadora dos países 
do continente. A deterioração 
dos preços das matérias-primas 
(ver matéria de Economia nesta 
edição) provocou o aumento 

constante dos déficits na balança 
comercial, a intensificaçiro do 
endividamento e a ameaça cres
cente de um colapso estrutural 
com sérias implicaÇÕeS no pro
blema alimentar. Exemplos dra
máticos como os da Etiópia, 
Chade, República Centro-Africa
na, Somália e Níger acabaram ga
nhando reperqussão mundial. 

Essa realidade levou os diri
gentes africanos a pôr de lado 
uma série de divergências e con
centrar os seús esforços nã bus
ca de soluções comuns. Foi cria
do um Fundo Especial de Ajuda 
aos países mais afetados pela se
ca e pela fome em massa. A idéia 
do fundo foi patrocinada por Ar-

Mohammed 
Abdelaziz, o 
presidente da 
Rasei (E) e o rei 
Hassan 2<? do 
Marrocos (D) 

gélia e Líbia, dois países que têm 
uma série de desentendimentos, 
mas que apesar disso, se compro
meteram a fornecer a maior par
te dos dez milhões de dólares 
destinad9s à ajuda especial. A 
Conferência também pediu que 
os países da Comunidade Econô
mica Européia (CEE) adiem o 
pagamento das dívidas contraí
das pelos governos africanos 
mais afetados pela recessão mun
dial e pelas catástrofes naturais. 

Outra decisão fundamental 
foi a de realizar. no ano que vem, 
uma conferência extraordinária 
de cúpula dedicada exclusiva
mente à análise dos tema,s eco
nômicos, tomando como base o 
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chamado "Plano de Lagos", 
aprovado pela organização em 
1980 e que dá ênfase especial à 
recuperação da agricultura afri
cana visando garantir o auto
abastecimento alimentar. A con
ferência extraordinária deverá 
ser preparada por um comitê 
permanente formado por Nigé
ria, Argélia, Costa do Marfim, 
Tanzânia, Camarões, Zimbábue e 
Senegal, que elaborará todos os 
documentos e estudos prévios 
para discusslfo. 

O prestígio de Nyerere 

O fator econômico foi inclu
sive um dos respon áveis pela 
eleição do presidente da Tanzâ
nia. Julius yerere. como diri
gente principal da emblêia 
Geral em ddis Ababa. uperan
do as divergências entre governo 
conservadore e progre si ta na 
África. O reconhecimento do 
prestígio de yerere. aliado à ra
tificaçlfo do reconhecimento da 
Rasd como membro pleno da 
O UA, fortaleceu a corrente pro
gressista da organização. Isso fi
cou expresso também no apoio 
incondicional ao esforço dos paí
ses da Linha de Frente (Angola, 
Botsuana, Moçambique, T anzâ
nia, Zâmbia e Zimbábue) contra 
as manobras desestabilizadoras e 
as agressões militares da África 
do Sul <:entra os governos vizi
nhos da Africa Austral. 

A questlfo do Chade, que no 
passado provocou agudas diver
gências entre os Estados mem
bros e que chegou inclusive a 
ameaçar a própria sobrevivência 
da OUA, este ano foi discutida 
de forma desapaixonada. Foi 
mais um sintoma do desgaste dos 
governos conservadores, como o 
Zaire e Marrocos que, desde 
1980, foram os principais incen
tivadores de posições contrárias 
à tendência progressista. Zaire e 
Marrocos apoiaram a intervenção 
militar francesa em apoio à fac
ção liderada por Hissene Habré, 
autor do golpe de estado de ju
nho de 1982, no qual foi derru-
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bado o go\ erno de Gukuni 
Ueddei. então reconhecido pela 
OUA que chegou inclusive a 
mandar urna força de paz para o 
Chade. 

Mas. por outro lado. embora 
tenha saído fortalecida a tendên
cia unitária e progressista, a 
OUA continua enfrentando sé
rios problemas estruturais. O pri
meiro deles é a crise financeira 
da organização cujos débitos já 
somam quase 45 milhões de dó
lares devido à incapacidade de 
numerosos governos membros 
de cumprirem com suas obriga
ções. O orçamento atual foi fi
xado em 25 milhões de dólares, 
o que muitos consideram impos
sível de ser atingido já que pelo 
menos 15 membros enfrentam 
agudas crises econômicas e são 
incapazes de organizar as suas 
próprias finanças internas. Um
terço dos Estados pertencentes à 
OUA está com suas contribui
ções em atraso, e este ano foram 
pagos apenas oito milhões de dó
lares das quotas fixadas para os 
governos membros da organiza
ção. 

A questão da secretaria 

O outro problema foi o im
passe em torno da escolha do se
cretário geral da OUA. Após 

quatro votações consecutivas, 
nã'o foi po ível chegar a uma de
ci ão e o atual secretário interi
no, o nigeriano Peter Onu, foi 
mantido no cargo até a próxima 
assembléia geral. Os principais 
candidatos eram Alphonsine 
Blondine, o ministro do Exterior 
do Mali. e Paul Okoumba, a es-
or do pre idente Omar Bongo, 

do Gabão. Blondine teve o votos 
de uma boa parcela dos governos 
progressista da África, enquanto 
o candidato gabonês teve o 
apoio dos governos mais conser
vadores. Houve uma tentativa de 
promover uma terceira candida
tura, a do ex-ministro do Exte
rior de Botsuana, Archie Mogwe, 
mas o fato de ter ele perdido o 
posto nas eleições de seu país em 
agosto, fez com que a indicação 
acabasse sendo preterida. 

O governo do Gabão empe
nhou-se a fundo na tentativa de 
eleger o seu candidato, chegan
do ao ponto de prometer ajuda 
econômica ou vender petróleo a 
preços especiais a Estados mem
bros que votassem em Paul 
Okoumba. Mas o fato do presi
dente Bongo ter estreitas liga
çães com o Marrocos, ter <!Ceita 
uma aproximação com a Africa 
do Sul e feito propostas tidas 
como agressivas na procura de 
votos, acabou por isolá-lo na 
hora da decisão. 

Assim, a soluça-o de compro
misso acabou sendo a manuten
ção de Peter Onu, apesar da tra
dição existente de que o secretá
rio geral da OUA é sempr_e um 
representante da chamada Africa 
francófona. O diplomata nigeria
no ficará no cargo mais um ano, 
ao fim do qual terá se transfor
mado no político que ocupou 
durante mais tempo a secretaria 
geral da OUA (dois anos e meio). 

Logo depois da conclusão da 
assembléia geral de Addis Ababa, 
surgiram indícios de que a dele
gação da Rasd vai agora tentar o 
ingresso nas Naçães Unidas, con
tando com o apoio dos 32 países 
que já reconheceram o governo 
saarauí em todo o mundo. • 



Ásia 
Índia 

O desafio eleitoral 
No dia de Natal, os indianos vão eleger um novo Parlamento e renovar 

as administrações regionais na maioria das províncias. Será 
o primeiro grande teste político do filho de Indira, 

o atual primeiro-ministro Rajiv Gandhi 

E nquanto as chamas subiam, t 
crepitando , na pira funerária .~ 

de Indira Gandhi, muita gente na 1( 
multidão que se comprimia em 
volta se lembrava de dois rituais 
idênticos realizados anos antes, 
quase exatamente no mesmo lo
cal, para dois outros líderes cu
jas mortes tinham deixado o seu 
povo com o mesmo sentimento 
de orfandade . 

Bhaskar Menon * 

A morte traumática dos três 
representou os piores golpes so
fridos pela Índia após a indepen
dência. Tanto Mahatma Gandhi 
- o Pai da Naçlfo , que levara o 
país rumo à liberdade com uma 
guerra na-o-violenta que assom
brou o mundo - como J awahar
lal Nehru , o primeiro e mais 
amado premiê indiano , pareciam 
insubstituíveis, como de fato o 
foram. 

A morte de lndira provocou uma dor profunda em todo o país 

Mas a força vital de uma na
ção consegue contornar o vazio 
para continuar existindo. Embo-
ra as orações e invocações entoa
das pelos sacerdotes brâmanes 
durante a cremaÇ[o de Indira 
Gandhi fossem as mesmas dos 
dois outros funerais , era eviden
te que o país e seus problemas 

* Colaborador especial da agência 
IPS, especializado em questões asiáti
cas. 

1984 - Dezembro - no. 73 

tinham mudado entre cada um 
dos três eventos. 

Rajiv Gandhi , que prestou ju
ramento como o novo primeiro
ministro horas depois do assassi
nato de sua mãe a 31 de outubro 
passado , confessou ver diante de 
si uma tarefa assustadora. Mas o 
mesmo disse J awaharlal Nehru 
depois que o seu mentor, o Ma
hatma (Iluminado), como Mo
handas Gandhi era chamado, 
foi assassinado a 30 de janeiro de 
1948. Ironicamente, o apóstolo 
da não-violência e da concórdia 
religiosa tombou vítima das ba-

las de um fanático hindu para 
quem Gandhi era demasiadamen
te pró-muçulmano. Gandhi foi 
morto menos de seis meses de
pois da independência da Índia, 
ocorrida em agosto de 1947. 

Ele tinha conduzido o país 
em meio a uma luta extraordiná
ria, que, pela primeira vez na his
tória , unira todo G povo com o 
mesmo sentido de nacionalismo 
para romper com os grilhões do 
domínio colonial britânico. 

Por toda parte, havia no ar 
uma consciência de nacionalida
de e orgulho, apesar do incrível 
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mosaico de línguas, raças, reli- Indira Gandhi, que assumiu o 
giões e culturas que era o país. cargo de primeira-ministra dois 
Um certo temor quanto ao fu- anos após a morte do pai. O pa
turo da nova democracia era rentesco com Nehru a tornou co
contrabalançado por um senti- nhecida entre a população do i_n
mento de confiança, pela certe- terior - fator importante na ln
za de que o povo indiano era um dia - e ela cultivou cuidadosa
povo especial. mente essa intimidade, percor-

Os cidadãos mais idosos ainda rendo con tantemente a regiões 
lembram a dor profunda que mais remotas. 
atingiu todo o vasto país, unindo , 
todas as camadas do povo, todas 1 

" as classes. quando se soube que j 
Gandhi tinha sido a assinado. ' 

inguém escondeu as lágrimas : o 
povo inteiro chorou nas ruas. 

Quando ehru morreu. víti
ma de um derran1e em maio de 
1964, depois de exercer durante 
quase 17 ano o cargo de primei
ro-ministro. a liberdade já não 
era mais uma novidade. ovos 
estados se haviam formado com 
base nas línguas falada na di
versas regiões, e tinham surgido 
as primeiras rivalidade regionai . 
A independência era vista como 
coisa natural ; de fato, a nova ge

lndira e Rajiv, o primogênito 

ração mal se lembrava do que fo- Corrupção e agitação 
ra o regime colonial. 

Em tais circunstâncias, a des
peito dos constantes ensinamen
tos de ehru. pouca importância 
era dada ao fato de que a união 
na liberdade era um conceito 
que precisava ser conscientemen
te enfatizado num país que, du
rante milhares de anos, tinha si
do dilacerado e fragmentado , so
frera repetidas invasões e apenas 
emergira como entidade política, 
sob o regime colonial. 

Ainda assim, toda a nação 
mergulhou na dor mais profunda 
quando Nehru morreu . Ele era 
uro amado nos quatro cantos do 
país, tão forte era a atração que 
exercia até mesmo nas vilas do 
interior, onde vivem 80% da po
pulação indiana, e uro firme a 
po~ição que ele estabelecera para 
a India perante o mundo , que a 
sensação de perda que ele deixou 
foi geral e atordoante. 

A percepção de Nehru quanto 
à força da História e à necessida
de de promover a unidade do 
país era partilhada por suá filha, 
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Mas as mudanças para pior 
que tinham ocorrido sob o regi
me de ehru ganharam alento e 
a qualidade de vida do país so
freu_ acentuada deterioração. 

E verdade que a e~onomia 
continuou a crescer: a India fez 
enormes progressos na indústria 
e na agricultura. Mas a corrupção, 
que começara a aumentar apesar 
do exemplo de integridade pes
soal dado por Nehru , tornou-se 
parte arraigada da vida nacional 
sob o regime de sua filha. A ri
queza ilegal cresceu a ponto de 
gerar o funcionamento de uma 
economia paralela. As divergên
cias interestaduais e inter-regio
nais agravaram-se ; agora eram 
mais agudas em virtude de exi
gências cada vez mais intensas, 
de maior " autonomia" para os 
estados, levando alguns observa
dores a temer que aqui!<?_ era o 
começo do retorno da India à 
fragmentação que vigorara antes 
do domi'nio britânico . 

A agitação entrou na ordem 

do dia e parecia que, somente 
através da violência é que os dis
túrbio poderiam ter sucesso ou 
atrair atençiro . A polícia, que na 
índia jamais foi uma força popu
lar, passou a adotar métodos 
cada vez mais violentos. Certa 
permis ividade foi tomando cor
po e todo tipo de atividade cri
mino a pa ou a ser uma espécie 
de direito adquirido, apoiado 
por poderosos grupos políticos 
locai e até mesmo nacionais. 

Os próprios distúrbios comu
nais entre hindus_ e muçulmanos 
- doença que a lndia padece há 
séculos - pareciam às vezes se
rem matanças cuidadosamente 
orquestradas e controladas por 
grupo totalmente indiferentes 
ao espantoso sofrimento huma
no que provocavam e ao mal que 
faziam à unidade nacional. 

Juntou-se a tudo isso a rebel
dia do estado nortista do Pun
jab , onde militantes radicais da 
seita sikh sobrepunham-se aos 
moderados, fazendo exigências 
linguísticas e religiosas , e com 
um crescente apoio da juventu
de desiludida , para um movi
mento separatista e bem arma
do. 

Até certo ponto , a violência 
só foi contida depois que Indira 
Gandhi ordenou a invasão , pelo 
exército , do famoso Templo 
Dourado de Amritsar, o mais sa
grado templo dos sikhs. (Ver ca
dernos n<? 71) 

Os militantes sikhs juraram 
vingar-se, e o assassinato de In
dira Gandhi por dois elementos 
sikhs do seu corpo de guarda
costas foi uma consequência des
se ataque. 

O problema do Punjab 

A questão do Punjab conti
nua longe- de uma solução. Por
tanto , quando Rajiv Gandhi 
mencionou a tarefa assustadora 
que tinha pela frente, é provável 
que estivesse pensando na situa
ção interna do país e não nos 
seus atritos de fronteira, espe
cialmente com o Paquistlfo e 



com a China que, ao longo das 
últimas duas décadas, vem so
frendo o mesmo tipo de proble
ma. 

As relações entre a fodia e o 
Paquista'o têm sido problemáti
cas desde o instante em que o 
suboontinente foi dividido, em 
meio a grandes distúrbios e der
ramamentos de sangue, por oca
sião da independência, em 1947, 
entre uma India predominante
mente hindu, e um Paquista'o 
quase totalmente muçulmano. 
Os dois países já se enfrentaram 
em três guerras e suas relações vi
nham piorando nos meses que 
antecederam a morte de Indira 
Gandhi. 

Com a China, a Índia mante-
ve relações íntimas e cordiais nos 
primeiros anos de independên
cia. Mas essa situação sofreu um "' 
revés profundo em 1962, ano em ! 
que os dois países envolveram-se ~ 
numa breve guerra pela posse de ! 
regiões fronteiriças nas monta
nhas nevadas do Himalaia. As re
lações, congeladas num clima de 
hostilidade desde enta-o, vêm 
dando sinais de degelo ultima
mente, após as mudanças intro
duzidas em Beijing (Pequim): 

No sul, as relações da India 
com a república insular de Sri 
Lanka azedaram nos últimos 
dois anos, e isso , por sua vez, 
afetou o estado de Tamil Nadu, 
no sul da fndia , onde começa a 
ouvir-se novamente o murmúrio 
da secessa'o. 

Os tamis 

Na realidade, a agitação dos 
sikhs não é o primeiro movimen
to separatista a ocorrer na fodia 
livre. Nos anos 50, os tamis do 
sul, de ascendência draviniana, 
exigiram o direito de separação 
em protesto contra o que chama
vam de domínio da etnia ariana 
do norte. 

Os seus líderes desistiram de 
tal exigência - hoje clamam por 
maior "autonomia" estatal -
mas os partidos dravinianos de
monstraram controlar Tamil Na-
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du, ganhando todas as eleições 
ali realizadas durante quase 20 
anos. 

Os distúrbios étnicos que 
ocorreram no ano passado em 
Sri Lanka, nos quais morreram 
várias centenas de tarnis locais, 
provocou reação altamente emo
cional em Tamil Nadu, que fica a 
apenas 40km, no outro lado do 
estreito de Palk. 

Os tamis do norte de Sri Lan
ka são colonos muito antigos, 
com estreitos vínculos culturais 
com os seus primos que vivem na 
outra margem do estreito de 

Gandhi e Nehru (acima) foram 
os forjadores da unificação 

do país, que o novo 
primeiro-ministro, Rajiv Gandhi 

(E), recebe agora 
convulsionado pelos problemas 

internos 

Mannar. O governo de Sri Lanka 
acusa os militantes tamis da ilha 
- os quais alegam receber trata
mento de cidadãos de segunda 
classe e querem separar-se do res
to de Sri Lanka - de estarem 
sendo treinados em Tamil Nadu. 
A índia nega essa acusação. 

No leste, a iniciativa indiana 
de construir uma cerca ao longo 
de sua fronteira com Bangladesh 
provocou protestos deste último. 
A finalidade da cerca é evitar o 
aumento da emigração de pes
soas do superpovoado Bangla
desh para o estado indiano de 
Assam. 

Ao longo de várias décadas, 
essa imigração provocou tremen
das mudanças no equilibrio étni
co de Assam. Certa agitação em 
torno de registros eleitorais, na 
qual também havia um elemento 
de secessão, levou a uma terrível 
onda de violência em eleições 
intensamente boicotadas, com a 
perda de várias centenas de vidas. 

Mais ao leste, além de Assam, 
existem vários territórios frontei-
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riços com a China e a Birmânia, 
habitados por tribos etnicamen_te 
muito diferentes do resto da In
dia. 

Rajiv Gandhi terá seguramen
te de ocupar-se mais com a situa
ção interna no futuro imediato. 
A garantia de amizade que lhe 
foi estendida por Zia-Ul-Haq 
presidente do Paquistão , aliviará 
as pressões que ele enfrenta em 
um dos setores, mas Rajiv conti
nuará precisando de toda a ajuda 
que lhe puderem dar. 

No momento, conta com uma 
grande simpatia popular. Por 
mais inexperiente que seja em 
política, ele sabe que, se é hoje 
primeiro-ministro, is o ocorreu 
porque não havia mais ninguém 
que fosse aceito por todos. E ele 
só era aceito por todos , por ser 
filho de Indira Gandhi. 

Mas esta também era a situa
ção de Indira. quando se tornou 
primeira-ministra, embora fo e 
mais experiente nos a untos do 
partido e tivesse lidado com po-

lítica durante toda a vida. 
O fato de Rajiv Gandhi ser 

novo em política talvez venha a 
ser até um ponto a seu favor. É 
provável que aborde os proble
mas de maneira diferente. Co
mo secretário geral do partido 
no poder , o Partido do Congres
so, Rajiv já ganhou a fama de 
atacar diretamente as que tõe 
de fundo, ao contrário do polí
ticos profissionais que preferem 
métodos mai tortuoso . 

Por outro lado e tá rodeado 
de elementos antigo e e perien
tes.. endurecido na luta da polí
tica nem sempre leal, tanto no 
âmbito do seu próprio partido 
quanto na oposição . .É po ível 
que tentem virar a mesa; mas, se 
o fizerem, talvez se deparem 
com um adversário mais forte do 
que esperavam. poi Rajiv Gan
dhi. graças ao seu trabalho den
tro do partido, conseguiu reunir 
à sua volta um grupo fiel , de san
gue jovem, que pensa como ele e 
está disposto a trabalhar. 

' O U~í\MC ((EDUTo Oo 

C.f\R\OCA t 

SE MANf\S NAS 
~ANCAS 
Tb90 o BRASIL I . 
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Só as próximas eleições parla
mentares, marcadas para o dia 
A de dezembro, um mês antes 
do prazo normal, poderão indi
car com mais certeza o que o fu. 
turo reserva à Índia. Caso o Par
tido do Congresso continue no 
poder, Rajiv Gandhi poderá en
frentar os numero os problemas 
do país com maior confiança e a 
partir de uma posição mais forte . 

Se isso nlro acontecer, ou se 
as eleiÇ(>es lançarem o país em 
nova onda de instabilidade , po
der!fo surgir condições para a in
terferência de potências estran
geiras. A fndia é fisicamente 
grande demais e ocupa uma posi
ção geopolítica bastante estraté
gica para ser ignorada. 

Somente um forte sentido de 
nacionalismo e unidade pode sal
var a fndia e ajudá-la a preservar 
sua verdadeira condição de inde
pendência. Infelizmente, as ten
dências observadas nos últimos 
25 anos nlio slro nada animado-
ras. • 
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Afeganistão 

A revolução, 
cinco anos depois 
Um rápido balanço do governo de Babrak Karmal que, 
mesmo com a forte oposição de grupos 
contra-revolucionários apoiados pelos EUA, 
consolidou internamente o país. O desafio, 
agora, é a recuperação econômica 

José J\1011serral Filho* 

A dívida externa do Afeganis
tão é de 25 milhões de dóla

res. Quem informa é o vice-presi
dente do Conselho de Ministros 
e presidente do Comitê Estatal 
de Planejamento, Sarwar Mangai, 
economista formado pela Uni
versidade de Cabul, com dois ~ 
anos de especialização em plane- ~ 
jamento na URSS. J 

A irrisória dívida externa, se- ..., 
gundo o ministro , se deve ao fa. 
to de os organismos financeiros 
internacionais - FMI, Banco 
Mundial , Banco Asiático - nega
rem sistematicamente os pedidos 
de emprést imos do Afeganist.To, 
embora este continue sendo 
membro daquelas entidades . O 
governo de Cabul já protestou 
várias vezes contra tal discrimi
nação . 

As potências ocidentais se recu
saram a prestar ajuda ou mesmo 
conceder créditos comerciais. A 
comunidade financeira fechou-se 
em copas. 

Assim, da mesma forma que 

nômicas com todos os países, in
distintamente. O intercâmbio 
com a fodia, embora de volume 
ainda relativamente pequeno, é 
citado como exemplo de rela
ções mutuamente vantajosas e 
respeitosas. 

O ministro afirmou que "nos 
últimos dois anos, conquistamos 
a estabilidade econômica". A in
flação é de 12%. Os preços em 
83 tiveram um aumento médio 
de 20%, enquanto os produtos 
mais populares subiram 16%. Pa
ra o ministro, comparando com 
a situaçã'o nos países da região , 
os aumentos no Afeganistã'o são 
mínimos. Mas ele confessa que, 
este ano, a questão da elevação 
dos preços começou a se agravar. 
Por isso, o governo resolveu criar 
uma comissão de alto nível para 
cuidar do assunto. Às vezes , o 
preço no mercado ambulante de 
rua é de três a quatro vezes 
maior ao das cooperativas de 
consumo, onde, claro, os produ-

Noventa e dois por cento da 
ajuda externa vêm dos países so
cialistas e o restante, das Nações 
Un idas . A parte da URSS é de 
72,5%. Após a revolução de abril 
de 1978, o Afeganistão se pron
tificou a receber o auxílio de 
qualquer país, desde que viesse 
sem condicionamentos políticos. 

O comércio interno não foi atingido pela contra-revolução 

* José Monserrat Filho esteve há 
pouco no Afeganistão onde realizou 
uma série de reportagens. 
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Cuba e outros países , não foi o 
Afeganistão que se fechou para o 
Ocidente , mas o Ocidente que se 
fechou para o Afeganistão . So
braram os países socialistas, com 
a URSS na dianteira, que logo 
iniciaram intensa cooperação 
com o novo regime. Mas, tal co
mo antes, o país continua que
rendo desenvolver relações eco-

tos acabam mais depressa. 
A prática demonstra que os 

países em revolução costumam 
enfrentar sérios problemas de 
abastecimento. No Afeganistão, 
nada falta, apesar dos constantes 
ataques terroristas e da tensão 
natural da guerra não-declarada. 
"O país está bem vivo e anda", 
sustenta o ministro. As carava-
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nas, de caminhão ou de came
los, vão e vêm, cruzando a fron
teira do Paquist[o, para onde o 
Afeganist[o reexporta muitos 
produtos, como se não houvesse 
hostilidades e sabotagens. O co
mércio é ativo em toda parte. O 
câmbio, livre. Nos bancos, um 
dólar vale 54 afeganis. No mer
cado paralelo, perfeitamente le
gal, a cotação duplica: llO afe
ganis. 

Vende-se e compra-se de tudo 
no Afeganista-o das mais reno
madas marcas internacionais até 
as mais grosseiras imitações for
jadas em Taiwan (Formosa) 
Hong Kong ou Paquistlfo. Nos 
intermináveis "bazares' de Ca
bul, encontra-se qualquer marca 
mundial de cigarro, pasta de den
te ou lâmina de '.Jarbear. 

O governo de Amim, que qua
se destrói a revolução de tanta 
as truculências que cometeu, 
ignorando as tradições e a reali
dade do país, proclamou em 
1979 um plano quinquenal im
possível de cumprir. Amim foi 
deposto, julgado e fuzilado em 
fins de dezembro quando se ini
ciou a segunda fase da revolução, 
caracterizada por um exame 
mais realista, objetivo e sensato 
dos problemas nacionais . (Ver 
cadernos nQ 26) 

A partir de 19 81 , o país pas
sou a ter planos anuais, envol
vendo todos os setores econô
micos e fi xando as principais ta
refas produtivas. Com base na 
experiência concreta dos quatro 
planos até agora desenvolvidos, 
começa· no ano que vem o 1 Q 
Plano Quinquenal, que vai até 
1989. Esse plano dará encana
mento e instalações sanitárias a 
toda Cabul, além de luz regular, 
água em abundância, melhor 
transporte coletivo, mais escolas 
primárias, secundárias e técnicas, 
mais habitações populares (edifí
cios de apartamentos de quatro 
e cinco andares), seguindo a tri
lha das micro-regiões já construí
das nos últimos tempos. 

Antes de finalizar o encontro , 
perguntei a idade do ministro. 
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Ele respondeu: "Francamente, 
não sei ao certo. Mas não é me
nos de 40 anos" . Rimos todos. 
Ele explica: "É o que calcula a 
minha mãe. Quando eu nasci não 
se costumava registrar as crianças 
imediatamente ... ". 

A seguir a entrevista que ele 
respondeu por escrito . 

Quais as principais linhas do 
desenvolvimento econômico do 
Afeganistão ? Qual o setor priori
tário ? Qual o papel do setor pri
vado ? Quais os principais proje
tos básicos? 

- Estamos profundamente 
convencidos de que o atraso do 
nosso país tem um caráter tem
poral e surgiu devido à prolonga
da dominação das relações feu
dais e pré-feudai . O Afeganista-o 
tem um povo trabalhador, inte
ligente , uma enorme riqueza na
tural e suficiente terra cultivável , 
fatores que , bem utilizados, nos 
transformara-o rapidamente num 
país desenvolvido , com indústria 
avançada e diversificada , agricul
tura produtiva e habitantes feli
zes e de bom nível cultural . 

Com base nisso , a estratégia 
do nosso partido e do nosso Es
tado revolucionário é dirigida no 
sentido de assegurar um cresci
mento planejado das forças pro
dutivas , a construção gradual de 
uma economia pluralista e a pro
moção do nível moral e material 
do bem-estar da nossa gente tra
balhadora. O cumprimento des
sas tarefas constitui a maior fren
te da nossa luta por um futuro 
melhor e mais próspero para o 
Afeganistão . 

Para atingir esses objetivos, os 
primeiros passos já foram dados 
com os planos de desenvolvimen
to econômicos. Trabalhos efeti
vos já foram realizados. Como 
exemplos, podemos citar a refor
ma agrária , a criação de um setor 
estatal na agricultura, o estabele
cimento de bases fumes para in
dústrias estatais , a especificação 
das áreas para a atividade dos se
tores público e privado da eco
nomia nacional, o estabelecimen-

to de empresas estatais de trans
porte, a campanha contra o anal
fabetismo a expanslfo das ativi
dades da previdência social, da 
saúde pública, das escolas e jar
dins de infância. 

A agricultura e a pecuária 
constituem a maior parte da pro
duÇ[o nacional a principal fonte 
de emprego e a base da vida da 
nossa populaça-o. Sua participa
ça-o no Produto Nacional Bruto 
(PNB) ultrapassa os 60%. Cerca 
de 85% da força de trabalho es
tão envolvidos direta ou indire
tamente, nesse setor. Por isso , a 
mudança do método e das rela
ções feudais de produÇ[o , que 
predominaram no setor durante 
séculos, é o foco da nossa aten
ção . É nossa convicç[o : só atra
vés da extinÇ[o do sistema feu
dal e da implementaÇ[o de uma 
reforma agrária democrática, po
deremos preparar o terreno para 
o desenvolvirnen to das forças 
produtivas. E na base das novas 
relações agrárias, criaremos o ali
cerce para o desenvolvimento de 
outros ramos da economia na
cional. 

A política do partido e do Es
tado em relação às atividades do 
setor privado e a seu papel no 
processo da Revolução democrá
tica e nacional de Abril procura 
uma genuína cooperação com os 
pequenos comerciantes e com os 
arteslfos, no interesse deles e em 
benefício do povo . Todos os ar
tesa-os e pequenos comerciantes 
podem estar seguros de que o 
partido e o Estado esta-o profun
damente interessados em suas 
atividades produtivas e comer
ciais. 

A política do partido e do Es
tado com relação aos investido
res nacionais busca uma coope
ração efetiva e mutuamente be
néfica, a longo prazo, do setor 
privado e dos investidores nacio
nais com o Estado , no quadro de 
um setor misto ou individualiza
do criando para isso a necessária 
economia e bases legais. Nosso 
Estado revolucionário presta as
sistência aos investidores priva-



dos nacionais e os defende da 
concorrência dos monopólios 
imperialistas e dos capitais es
trangeiros. 

Sob essas diretrizes, o desen
volvimento do setor privado, pa
ralelamente ao setor público, 
estã no centro de nossas aten
ções. Atualmente , 250 pequenas 
e médias empresas industriais, 
que garantem emprego a 15 mil 
pessoas, funcionam ativamente 
no setor industrial privado. 
Acrescente-se que 29 projetos 
para o estabelecimento de mais 
53 pequenas e médias empresas 
privadas foram aprovados pelo 
Alto Comitê de Investimentos, 
do qual sou o presidente. 

A prática demonstra que as 
atividades sócio-econômicas se 
encontram em expansão em nos
so país. O valor da produção in
dustrial nos setores misto e esta
tal registrou um crescimento de 
13% no primeiro semestre deste 
ano , em relação ao mesmo perío
do do ano passado. 

Quais as principais caracterís
ticas das relações econômicas do 
Afeganistão com o exterior? 
Quais os principais itens de ex
portação ? 

- Em nosso país, como em 
outros países em desenvolvimen
to , o capital e a tecnologia sa-o 
insuficientes. Por isso , desde os 
primeiros planos de desenvolvi
mento do Afeganistão , os crédi
tos e doações dos países amigos, 
particularmente a URSS, foram 
a fonte de financiamento dos 
projetos. 

Após a Revolução de Abril 
(1978) , a República Democráti
ca do Afeganist[o manifestou 
sua disposiç[o em aceitar a ajuda 
não-condicionada de países e or
ganizações internacionais, sem 
dar preferência a este ou aquele 
país. Mas os países ocidentais e 
os organismos financeiros inter
nacionais ligados àqueles países , 
devido a sua natureza espoliado
ra e tendo em vista dificultar o 
processo revolucionário em nos
so país, negaram qualquer assis-
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tência. No entanto, os países so
cialistas, com a URSS à frente, 
vieram em nossa ajuda, copce
dendo-nos assistência multilate
ral. No corrente plano anual, a 
parte referente aos países socia
listas compreende 92% do total 
da ajuda estrangeira, sendo qu~ 
a parte da URSS atinge 72,5%. E 
uma ajuda em condições muito 
favoráveis, e sua maior parte é de 
doações. 

Quais os planos de industria
lização do paz's? Como resolver 
o problema energético? 

- Importante tarefa no setor 
industrial é recuperar rapidamen
te as empresas cujo financiamen
to foi interrompido pela aça-o 
criminosa da contra-revoluç[o 
interna e externa. Ao mesmo 
tempo, damos uma atença-o fun
damental ao desenvolvimento do 
setor estatal e à criação das bases 
para a industrialização do Afega
nistão revolucionário. 

No primeiro plano quinque
nal , que começa em 1985 e cujos 
trabalhos preliminares já come
çaram , a maior ênfase é colocada 
justamente no setor industrial. 

Atualmente, no campo ener
gético, temos enfrentado dificul
dades devido à escassez de eletri
cidade, mas nós dispomos de am
plas possibilidades e abundantes 
recursos naturais para superar 
esse problema. 

Há possibilidade de estabele
cer novas usinas hidrelétricas e 
termelétricas. Este ano, em Ca
bul , começou a funcionar uma 
nova usina termelétrica com 
capacidade para 44mw. Com a 
construção da planejada linha 
de transmiss[o de alta voltagem, 
da URSS até Cabul, o problema 
da falta de energia será elimina
do . Da mesma forma, estuda-se a 
construção de numerosas usinas 
hidrelétricas e termelétricas em 
diferentes regiões do país, das 
quais podemos mencionar as usi
nas a diesel em Gardiz, Bahghis, 
Zabul e Khost, a hidrelétrica de 
Salma, a segunda hidrelétrica de 
Sorobi, a linha de transmiss[o de 

l lOkv de Mazor Sheberghan e al
gumas outras. 

Em que medida a guerra difi
culta o desenvolvimento econô
mico do país? Qual o montante 
dos prejuz'zos por ela causados? 

- A esse respeito, devo dizer 
·que em consequência do apoio 
da população à revolução e da 
ajuda dos países amigos, nunca 
foi interrompido o desenvolvi
mento do proces&o revolucioná
rio em nosso país. 

O resultado da avaliação dos 
planos anuais impJementados e a 
maior parte dos índices de de
senvolvimento testemunham a 
manutenç[o de relativa estabili
dade na situação da economia e 
da segurança do país, bem como 
dos níveis desejados de cresci
mento da economia nacional nas 
atuais condições, especialmente 
após 1981. . 

Neste último ano , como de
corrência das sérias medidas ado
tadas pelo partido e pelo Estado, 
os avanços na maior parte das 
áreas da economia nacional fo
ram não apenas satisfatórios, 
como em alguns casos excede
ram os objetivos fixados no pla
no. Em 1983, o Produto Nacio
nal Bruto cresceu 6% em relação 
ao ano anterior, enquanto a ren
da nacional cresceu 4,5%. Isso, 
tomando por base os preços de 
1978. Esse desempenho se deve 
à ampliação dos níveis de produ
ção na agricultura e na pecuária 
e ao considerável incremento dos 
produtos industriais , junto com 
o desenvolvimento da constru
ção civil. Esse crescimento foi 
acompanhado de um aumento 
de 6,4% do Produto Nacional 
Bruto consumido e do aumento 
de 5,4% da renda nacional con
sumida. 

Para o corrente ano, espera
mos um crescimento de 4, 1 % no 
PNB produzido e de 6% no PNB 
consumido. Ao mesmo tempo, a 
renda nacional produzida terá 
um incremento de 2,9% e a ren
da nacional consumida alcançará 
um aumento de 5,9%. • 
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~ completamente os escassos ga
:§ nhos verificados no início da e: 
!l! década de 70. 
g O vice-presidente do Banco :ii 

. ~ Mundial, Ernest Stern, afirmou 
que "a África apresentou uma 
queda constante da renda per 
cápita nos últimos 20 anos, pro
vocando o risco de que, se a ten
dência ao empobrecimento for 
mantida, dentro de dez anos, o 
africano médio estará muito 
mais pobre do que na época da 
independência, nos anos 60". A 
situaça-o geral do continente tem 
se deteriorado a tal ponto que o 
próprio Banco Mundial decidiu 
injetar dois bilhões de dólares no 
programa de créditos aos países 

A Mrica cada vez 
ao sul do Saara, além dos nove 
bilhões já prometidos. 

Observadores em Washington 
afirmam que embora a dívida ex
terna da América Latina tenha 
recebido muito mais publicida
de, os países africanos enfren
tam, na verdade, um dilema ain
da mais cruel. Dos 31 processos 
de renegociaça-o de dívidas ven
cidas realizados nos últimos qua
tro anos no âmbito do Fundo 

Inais pobre 
O relatório anual do Banco Mundial relativo 
a 1984 mostra que esse continente é quem 
paga o preço mais alto da crise econômica mundial* 

A recuperaçlfo da economia 
nos países industrializados 

após a recess:ro mundial em 
1980/82 n:ro provo_cou nenhum 
efeito positivo na Africa, segun
do os indicadores divulgados pe
lo Banco Mundial em seu relató
rio anual sobre a situaça-o da 
economia capitalista. Este é o 
segundo ano consecutivo em 
que os índices positivos regis
trados em várias nações indus
trializadas do hemisfério norte 
nlfo encontram correspondência 
entre os países africanos. 

Enquanto o Produto Nacional 
Bruto (PNB) - uma medida da 

• Extraído de Africa News, uma 
newsletter editada por pesquisadores, 
jornalistas e militantes políticos norte
americanos. 
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produçlfo de bens e serviços -
cresceu 2,3% nas nações capita
listas industrializadas no ano pas
sado, a ~enda per cápita nos paí
ses da Africa subsaariana ficou, 
em 83, 11% abaixo dos índices 
registrados em 1980. Em 82, cer
ca de 18 países africanos esta
vam na lista das 30 nações mais 
pobres do mundo. No ano passa
do, esse total subiu para 23. Há 
dois anos, o Chade era o quarto 
pais mais pobre do mundo, pas
sando na lista de 84 a ocupar o 
primeiro lugar, com a Etiópia e 
o Mali também incluídos entre 
as cinco nações com a menor 
renda per cápita do globo._ Mais 
da metade dos países da Africa 
subsaariana registrou uma queda 
do PNB per cápita em 83, ha
vendo vários casos em que a re
duça-o do nível de vida anulou 

Monetário Internacional (FMI), 
23 envolviam nações africanas, 
com alguns casos em que o mes
mo país teve que buscar acordos 
com credores em mais de uma 
oportunidade no mesmo período 
de tempo. Segundo a revista in
glesa Economist, o Banco Mun
dial admite que os juros a serem 
pagos pelos países africanos en
dividados consumira-o em média 
35% de suas exportações no pe, 
ríodo 85/87, comparado com 
apenas 13% pagos em 1982. 

Esse aumento da parcela de 
juros dentro das rendas externas 
auferidas pelas nações africanas é 
um componente essencial para 
entender o empobrecimento 
crescente da regia-o. As divisas 
gastas com o pagamento de juros 
sa-o retiradas dos investimentos 
essenciais em saúde, alimenta
ça-o, educaçã"o e infra-estrutura, 
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necessários à retomada do cres
cimento econômico. Além de 
empobrecerem a África subsaaria
na, os juros transferem para os 
bancos credores - e, consequen
temente, para o setor econômi
co dos países ricos - recursos 
fundamentais para permitir a 
melhoria das condições de vida 
no continente negro. 

Essa realidade é, no entanto, 
ignorada pelo Banco Mundial e 
pelo FMI que, na sua última reu
nia-o realizada em setembro em 
Washington, anunciaram que vão 
exigir dos países devedores medi
das de austeridade, corte em des
pesas públicas e revisa-o das taxas 
de câmbio. Va-o exigir, ao mes
mo tempo, maior disciplina or- "ti 
çamentária e maior eficiência ! 
administrativa Os novos proje- ~ 

1 

1 
Segundo a FAO, até dezembro, o africano médio estará comendo 

menos de 100 quilos de alimento per cápita e por ano 

tos de investimento financiados -Sl---------------------------~ 
pelo Banco Mundial dara-o prio-
ridade aos transportes, energia, 
abastecimento de água, esgotos, 
telecomunicações e agricultura. 

Os bancos internacionais afir
mam que os governos africanos, 
em muitos casos, desperdiçaram 
recursos em obras suntuosas, em 
investimentos improdutivos ou 
simplesmente toleraram a cor
rupção. Para compensar esses 
problemas, o Banco Mundial 
propõe uma maior intervença-o 
dos organismos financeiros na 
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administraça-o da eçonomia dos 
países credores na Africa, o que 
deve limitar a autonomia nacio
nal e abrir caminho para a pe
netração de interesses estrangei
ros em setores até agora contro
lados pelo Estado. 

O relatório 84 do Banco Mun
dial afirma que os problemas 
econômicos dos governos africa
nos foram agravados pela pior 
seca dos últimos 1 5 anos. Os da
dos recolhidos pela Organizaçlfo 

das Nações Unidas para a Agri
cultura e Alimentaça-o (F AO) re
-..:elaram que 24 dos 45 países da 
Africa subsaariana foram severa
mente atingidos pela prolongada 
escassez de chuvas, ameaçando 
diretamente a sobrevivência de 
quase 150 milhões de pessoas. 
Ainda de acordo com a F AO, 
cinco milhões de crianças africa
nas morreram de fome no ano 
passado e outros cinco milhões 
estlfo de tal forma subnutridos 
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INDICADORES BÁSICOS DO BANCO MUNDIAL 

Países de População 1970-1982 PNB per cápita Crescimento Inflação Índices de Esperança 
Baixa Renda (em milhões) Crescimento 1981 1982 doPNB Média produção de vida 

Demográfico anual de alimentos (em anos) 
(% anual) (em%) 1969/71 =100 

Oiade 4,6 2,0 110 80 - 2,8 7,8 95 44 
Etiópia 32,9 2,0 140 140 1,4 4,0 83 47 
Guiné-Bissau 0,8 2,5 190 170 - 1,7 7,1 38 
Guiné Equatorial 0,4 1,8 180 43 
Mali 7,1 2, 7 190 180 1 6 9,8 83 45 
Zaire 30,7 3,0 210 190 - 0,3 35,3 87 50 
Burkina Fasso 6,5 2,0 240 210 1,1 9,7 95 44 
Malaui 6,5 3,0 200 210 2,6 9,5 99 44 
Uganda 13,5 2, 7 220 230 -1,1 47,4 86 47 
Ruanda 5,5 3,4 250 260 1,7 13,4 105 46 
Burundi 4,3 22 230 280 2,5 12,5 96 47 
Tanzânia 19,8 3,4 280 280 1,9 11,9 88 52 
Somália 4,5 28 280 290 - 0,l 12,6 60 39 
Benin 3,7 2, 7 320 310 0,6 9,6 100 48 
Níger 5,9 3,3 330 310 - 1,5 12,1 88 45 
República 
Centro-Africana 2,4 2,1 320 310 0,6 12,6 104 48 
Guiné 5,7 2,0 300 310 1,5 3,3 89 38 
Madagascar 9,2 2.6 330 320 - 0,5 11,5 94 48 
Comores 0,4 2,5 320 340 0,9 11,7 48 
Togo 2,8 2,6 380 340 2,3 8,8 89 47 
Cabo Verde 0,3 0,9 340 350 11,9 61 
Gâmbia 0,7 2,4 370 360 2,5 9,7 36 
Gana 12,2 3,0 400 360 - 1,3 39,5 72 55 
São Tomé e 
Príncipe 0,1 1,8 370 370 1,2 7,5 62 
Quênia 18,1 4,0 420 390 2,8 10,1 88 57 
Serra Leoa 3,2 2,0 320 390 0,9 12,2 81 38 
Moçambique 12,9 4,4 68 64 

Países de 
Renda Média 

Sudão 20,2 3,2 380 440 - 0,4 15,2 87 47 
Mauritânia 1,6 2,3 460 470 1,4 8,7 73 45 
Djibuti 0,4 480 50 
Libéria 2,0 3,5 520 490 0,9 8,5 88 54 
Senegal 6,0 2,7 430 490 0,3 7,9 93 44 
Lesoto 1,4 2,4 540 510 6,5 11 ,4 84 53 
Zâmbia 6,0 3,1 600 640 -0,1 8, 7 87 51 
Zimbábue 7,5 3,2 870 850 1,5 8,4 87 56 
Nigéria 90,6 2,6 870 860 3,3 14,4 92 50 
Camarões 9,3 3,0 880 890 2,6 10,7 102 53 
Botsuana 0,9 3,7 1,010 900 6,8 11 ,5 60 
Suazilândia 0,7 3,2 760 940 4,2 12,8 54 
Costa do Marfim 8,9 4,9 1,200 950 2,1 12,4 107 47 
Congo 1,7 3,0 1,100 1,180 2,7 10,8 81 60 
Maurício 0 ,9 1,4 1,270 1,240 2,1 15,0 66 
Seychelles 0,1 2,7 1,800 66 
Angola 8,0 2,5 1,247 77 43 
Gabão 0,7 1,2 3,740 4,000 4,4 19,5 49 

Fonte: Relatório 84 do Banco Mundial 
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que a sua sobrevivência está se:· 
riamente ameaçada. 

Desde 1970, a produça-o per 
cápita de alimentos caiu a uma 
taxa anual de 2%. Em 1975, a 
queda ultrapassou a barreira dos 
140 quilos de comida per cápita 
e por ano , considerada como a 
dieta mínima para uma existên
cia saudável. E até dezembro , os 
técnicos da F AO acreditam que 
a média da populaça-o africana 
estará comendo menos de 100 
quilos de alimento per cápita e 
por ano . 

fodices alarmantes 

Apenas quatro nações na área 
compreendida no estudo do Ban
co Mundial aumentaram a pro
duçã"o de alimentos em relação 
aos totais de 1967 a 1971. Os 
quatro s[o Ruanda , República 
Centro-Africana , Camarões e 
Costa do Marfim. Em compensa
ção , Gana e Mauritânia produ-

zem hoje menos 15% do que o 
faziam também entre 67 e 71. 
Essa situaçã'o fez com que a Áfri
ca subsaariana s~ja a única região 
do mundo onde a nutrição pio
rou nos anos recentes, em ter
mos médios. O empobrecimento 
crescente teve reflexos imediatos 
na expectativa de vida . O africa
no vive , em média, no máximo 
50 anos, mas existem médias 
muito baixas como em Gâmbia 
(36 anos) e Guiné (38 anos). A 
mortalidade infantil varia entre 
77 por mil no Quênia, até 139 
por mil na Serra Leoa ou Guiné. 
Em Zâmbia e Zimbábue, mais de 
20% das crianças com menos de 
cinco anos apresentam desnutri
ça-o em segundo ou terceiro 
graus. No Burundi, essa percen
tagem sobe para 50% e, no caso 
da Libéria , uma criança em cada 
cinco tem crescimento retarda
do , pela.falta de comida. 

Conforme o Banco Mundial e 
a O NU, a mortalidade infantil na 

Áfricã era 50% mais alta do qüe 
a média dos países subdesenvol
vidos na década de 50. Hoje, é 
duas vezes mais elevada. O ban
co alerta ainda que o crescimen
to demográfico é um dos ele
mentos que, a longo prazo, fun
ciona como inibidor do desen
volvimento econômico. A popu
laça-o da África subsaariana cres
ce muito mais rapidamente do 
que no resto do mundo. A taxa 
de natalidade passou de 2,3% em 
1960 para 3,1% hoje em dia. Nos 
casos de Moçambique, Quênia e 
Costa do Marfim, o crescimento 
demográfico já chegou aos 4% 
anuais, enquanto Cabo Verde re
gistra apenas 0,9%, mas esse ín
dice é causado mais pela imigra
ção do que por uma política de 
controle da natalidade. Segundo 
o relatório 84, a populaçlfo sub
saariana totaliza hoje 381,6 mi
lhões de pessoas, enquanto, em 
todo o continente, vivem hoje 
507 ,8 milhões de africanos. • 
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Notas de Economia 

PEfRÚLEO NA ÁFRICA 

A maior parte das empresas 
transnacionais de petróleo estão 
reduzindo violentamente os seus 
investimentos em pesquisa e ex
ploração de novas jazidas de óleo 
na África. A Conoco pratica
mente abandonou todas as suas 
concessões na África . A compa
nhia francesa CFP-Total não re
novou contratos na Costa do 
Marfim, Camarões e Angola. A 
Gu/f Oi/ (norte-americana) tam
bém reduziu drasticamente as 
suas operações, à exceção dos in
vestimentos em Angola. A Philips 
renunciou às explorações na lu
crativa plataforma continental 
de Gana. E a francesa E LF anun
ciou que vai se retirar do Sene
gal, Gâmbia e Sudão. 

A retirada das transnacionais 
é uma consequência da decisão 
adotada pelas empresas euro
péias e norte-americanas de não 
aplicar mais dinheiro em pesqui
sas na África, por causa da redu
ção dos preços internacionais do 
petróleo. Elas afirmam que só 
voltarão a participar de contra
tos de risco no continente, se os 
países africanos aumentarem a 
sua participação nos investimen
tos. Em 1981, as companhias es
tatais de petróleo na África par
ticipavam com apenas 8% dos in
vestimentos em pesquisa. A de-
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c1sao das transnacionais é um 
violento golpe nas expectativas 
de vários governos da Africa que 
esperavam contar com divisas do 
petróleo para reequilibrar seus 
balanços de pagamento. Apenas 
Angola deve registrar nos próxi
mos anos um crescimento de sua 
produção de petróleo. A única 
companhia que manterá o níyel 
atual de investimentos é a Royal 
Dutch-She/1, que atua em todo o 
golfo da Guiné. 

As reservas petrolíferas com
provadas em toda a África estão 
avaliadas em cerca de 57 bilhões 
de barris de petróleo, ou seja, 9% 
das reservas mundiais. Nesse to
tal, não estão incluídas pelo me
nos dez novas reservas descober
tas nos últimos dois anos no li
toral do oceano Indico. 

• 
ÁFRICA DO SUL E 
MOÇAMBIQUE CRIAM EMPRESA 

O governo moçambicano e 
um grupo de empresários priva
dos sul-africanos criaram no co
meço do mês passado uma 
firma de turismo, a Moza
tur, cujo capital será paritário 
(50% para cada membro). Trata
se da primeira empresa com par
ticipação estrangeira surgida de
pois da divulgação da nova lei de 
investimentos internacionais em 
Moçambique. 

A Mozatur terá sede em Ma
puto e dela também fará parte o 
empresano Johannes Petrus 
Henn, presidente do grupo de 
homens de pegócios da região de 
Transvaal Oriental. A empresa 
mista terá um capital de 25 mil 
dólares e terá como meta inicial 
a recuperação do complexo tu
rístico da ilha de lnhaca. Nessa 
ilha, os sul-africanos passavam 
férias antes da independência 
moçambicana. O empresário Jo
hannes Henn anunciou que está 
interessado também em investir 

na agricultura e nas reservas de 
animais de Moçambique. 

• 
BOICOTE DE PETRÓLEO 
À ÁFRICA DO SUL 

Tripulantes de navios mer
cantes e portuários de todo o 
mundo começaram a ser mobili
zados pelo Sindicato Naval da 
1 nglaterra com o objetivo de 
criar uma rede internacional de 
informantes para detectar em
barques clandestinos de petróleo 
para o regime racista da África 
do Su 1. A campanha chamada 
"Espiões de Alto Mar" tem o 
apoio também dos sindicatos de 
tripulantes da Austrália, Dina
marca, Suécia, Holanda e Itália. 

· O objetivo da campanha é re
colher toda a informação pos: 
sível sobre movimentação de pe
troleiros envolvidos no transpor
te clandestino de combustíveis 
para a África do Sul. As infor
mações serão recebidas e pro
cessadas pelo Escritório de Pes
quisas Marítimas, criado pelo 
Movimento Europeu Anti-Apar
theid, que depois divulgará os 
dados com o objetivo de denun
ciar as empresas que fazem tráfe
go ilegal de mercadorias para 
portos sul-africanos. Embora a 
campanha admita que não pode 
parai isar o transporte clandesti
no, ela acredita que a multipli
cação de denúncias levará as 
companhias petrolíferas e os 
transportadores a aumentarem a 
cobrança de taxas de risco para 
os embarques destinados à Áfri
ca do Sul. No momento, o gover
no do apartheid já paga o equiva
lente a 60% de taxas adicionais 
sobre o preço do petróleo no 
mercado spot de Amsterdã. 
Além de combustíveis, os sindi
catos vão patrulhar também os 
embarques de material bélico e 
equipamento nuclear para a Áfri
ca do Sul. 



TRANSNACIONAIS FABRICAM 
REMÍDIOS PROIBIDOS 

Um relatório das Nações Uni
das indicou que cerca de 190 re
médios e medicamentos proibi
dos na Europa e Estados Unidos 
continuam sendo fabricados e 
vendidos no Terceiro Mundo por 
empresas transnacionais. No Mé
xico, por exemplo, cerca de 336 
marcas de produtos farmacêuti
cos incluídos na lista negra da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) continuam sendo fabrica
dos e vendidos sem maiores pro
blemas. Entre as firmas acusadas 
de violar as normas da OMS, es
tão 15 transnacionais farmacêu
ticas dos Estados Unidos, três da 
Suíça, três da Alemanha Federal, 
uma da França e uma da Ingla
terra. 

A lista negra da OMS inclui 
46 analgésicos, antipiréticos e 
antiinflamatórios; dois anestési
cos, três antialérgicos, um anti
coagulante, 45 antiinfecciosos, 
oito cardiovasculares, 30 que 
atuam sobre o sistema nervoso 
central, 14 sobre o sistema gas
tro-intestinal e um produto de 
larga aplicação dermatológica. 
Além disso, estão proibjdos 19 
produtos hormonais, dois contra 
infecções hepáticas, oito solven
tes farmacêuticos, quatro para 
vias respiratórias e seis vitaminas. 
Os remédios proibidos podem 
causar desde danos irreparáveis 
ao c;>rganismo humano até a mor
te. 

• 
AGRICULTURA:O NOVO 
ALVO DAS "SETE IRMÃS" 

As sete maiores transnacio
nais do petróleo estão, no mo
mento, realizando investimen
tos maciços no campo da agri
cultura visando especialmente o 
controle das áreas produtivas do 
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Terceiro Mundo. A empresa Ro
yal Dutch-She/1, por exemplo, 
já controla cerca de 30 compa
nh ias produtoras de sementes na 
Europa. Nos Estados Unidos, 
apenas quatro empresas detêm 
uma fatia de dois-terços do mer
cado de sementes de milho hí
brido e sorgo. 

A invasão maciça das semen
tes fornecidas pelas transnacio
nais está provocando o risco de 
uma "erosão genética", um ter
mo criado por especialistas para 
expressar o desaparecimento de 
variedades regionais. Na i'ndia, 
por exemplo, as 100 mil tonela
das de sementes de trigo desti
nadas às últimas colheitas eram 
formadas basicamente por duas 
variedades. A concentração das 
plantações em um número redu
zido de tipos de semente faz 
com que os efeitos de eventuais 
epidemias de doenças vegetais 
tenham consequências catastró
ficas. Na i'ndia, foram perdidos 
2,5 mil hões de toneladas de 
grãos na última safra só pelo 
efeito do ataque de fungos. 

Antes da introdução das va
riedades desenvolvidas por fir
mas transnacionais, existiam na 
i'ndia quase 40 tipos de sementes 
de milho. A diversificação dos 
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cultivas fazia com que, tradicio
nalmente, uma epidemia tivesse 
sempre alcance restrito porque 
afetava apenas um número redu
zido de variedades, já que as de
mais eram resistentes. Outra con
sequência é a necessidade de im
portar fertilizantes nitrogenados 
para garantir safras elevadas. 
Mais uma vez, o caso indiano 
mostra as consequências: nos úl
timos dez anos, o país teve que 
sextuplicar a importação de adu
bos. Fenômeno idêntico aconte
ceu nas Filipinas, depois que o 
governo local decidiu impor um 
tipo único de semente de arroz. 

• 
MATÉRIAS-PRIMAS: A 
DEPENDÊNCIA DOS RICOS 

Os países ricos da Europa e 
da América do Norte aumenta
ram a sua dependência em rela
ção às matérias-primas exporta
das pelo Terceiro Mundo, con
forme um relatório divulgado re
centemente pelos principais ins
titutos de pesquisa econômica da 
Alemanha Federal. Apesar disso, 
a participação dos governos da 
África, América Latina e Ásia no 
comércio mundial continua me
nor do que as trocas entre as na
ções industrializadas. 

De acordo com as estatísticas, 
em 1983, o comércio mundial al
cançou um total de 1.806bilhões 
de dólares, dos quais 834 bilhões 
se referem a trocas entre países 
industrializados. No mesmo pe
ríodo, os países ricos importa
ram do Terceiro Mundo merca
dorias no valor de 287 bilhões de 
dólares e exportaram 271 bi
lhões. O comércio Sul-Sul alcan
çou, nos 12, meses de 83, a cifra 
de 145 bilhões de dólares. Os 
países socialistas compraram 
produtos do Terceiro Mundo no 
valor de 23 bilhões de dólares e 
exportaram mais de 40 bilhões. 
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Livros do 3.0 Mundo 

MULHERES NA FORÇA DE 
TRABALHO NA 
AMÉRICA LATINA: 
ANÁLISES QUALITATIVAS 
Neuma Aguiar ( coordenação). 
Editora Vozes, Rio de Janeiro, 
1984. 284pp. 

Os trabalhos incluídos nesta 
coletânea receberam o benefício 
de discussões que reuniram mui
tas pessoas, sob a coordenação 
de Neuma Aguiar. A maior parte 
das atividades de trabalho das 
mulheres na América Latina, 
quer se orientem para o merca
do, quer para o consumo fami
liar, são exercidas no contexto 
doméstico, o que impede que se
jam reconhecidas como produti
vas, tanto pelas mulheres que 
as desempenham, quanto pelas 
agências e pesquisadores que co
letam dados sobre a força de tra
balho. Parte dessa invisibilidade 
do trabalho feminino aos olhos 
dos pesquisadores deve-se à au
sência de teorias que concedam 
o estatuto de atividade produti
va ao trabalho realizado no con
texto doméstico. 

Neuma Aguiar, professora d1:; 
Sociologia no Instituto Universi
tário de Pesquisas do Rio de Ja
neiro, formou-se em História 
pela Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro (PUC) 
e doutorou-se em Sociologia, em 
1969, pela Universidade de Wa
shington, em St. Louis (EUA). 
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Organizou recentemente, para a 
Transaction Books, em Nova Jer
sey, uma coletânea sobre as no
vas tendências nas Ciências So
ciais brasileiras e, também, um 
seminário internacional sobre a 
força de trabalho feminino, ago
ra transformado em livro. 

LA INDEPENDENCIA DEL 
SARARA OCCIDENTAL- UN 
PAIS NACE EN ELDESIERTO 
Jesús Contreras Granguilhome 
Federación Editorial Mexicana 
SA, 1983, 248pp. 

O povo saarauí - o único 
país árabe que fala o espanhol 
como língua oficial e um dos 
dois em toda a África (de um to
tal de 51) que falam esse idioma
realizou uma formidável luta 
contra todos os imperialismos 
que, "como numa cápsula do 
tempo, se tivessem colocado de 
acordo, ao longo da história, pa
ra sintetizarem em poucos anos 
sua pressão destinada a impedir 
a independência". Uma luta 
onde o povo, desarmado no prin
cípio, teve que enfrentar o arma
mento mais aperfeiçoado, a 
agressão aberta com bombar
deios sistemáticos e inclusive a 
utilização de napalm, fósforo 
branco e bombas de fragmenta
ção, lançadas contra a população 
indefesa e os acampamentos de 
refugiados, por parte do regime 
do rei Hassan 29, do Marrocos. 

A bibliografia sobre a i ndepen
dência saarauí é muito escassa na 
América Latina devido à falta de 
informação sobre o assunto. Em 
outras partes do mundo, a publi
cação de artigos e livros é bem 
maior, mas infelizmente não che
gam a nós em sua totalidade. Por 
isso, a importância desta publica
ção em língua espanhola. 

Parte da informação contida 
neste I ivro vem de conversações 
diretas mantidas com dirigentes 
da Frente Polisario, com pol íti
cos e cientistas sociais espanhóis, 
de textos oficiais da República 

Árabe Saarau í Democrática 
(Rasd), de entrevistas realizadas 
com saarauís em diversas partes, 
e de noticiários radiofônicos cap
tados em ondas curtas; ou fontes 
noticiosas de todo o mundo, 
pela imprensa falada e escrita. 

THESURPLUSPEOPLE 
(A população excedente) 
Laurine Platzky e CT1erryl 
Walker, Ravan Press, Cidade do 
Cabo, 1984. 

Este I ivro é a condensação de 
um estudo de cinco volumes edi
tado no ano passado pelas duas 
autoras que chefiaram, durante 
três anos, uma pesquisa em pro
fundidade sobre o problema da 
remoção em massa de popu la
ções negras das áreas considera
das como exclusivas dos brancos 
pelo governo do apartheid. Mais 
de 50 pesquisadores estiveram 
envolvidos no trabalho patroci
nado pelo projeto Surplus Peo
ple, na Cidade do Cabo, África 
do Sul. 

Trata-se, na verdade, do mais 
completo e mais profundo estu
do feito sobre o problema da 
transferência em massa de famí
lias negras para reservas ou cida
des novas criadas pelos brancos, 
em áreas muito distantes e des
providas de qualquer tipo de in
fra-estrutura mínima para a so
brevivência. Nos últimos cinco 
anos, já foram removidos mais 
de três milhões de negros, e ou
tro milhão e meio deve ser re
movido à força até 1986/87. 

A questão das remoções é, 
hoje, um dos aspectos mais críti
cos do cada vez mais radicaliza
do confronto entre a maioria ne
gra de 24 milhões de pessoas e a 
minoria de quatro milhões de 
brancos na África do Sul. A cam
panha contra a transferência em 
massa é um dos principais obje
tivos da Frente Democrática 
Unida (UDF), a maior organiza
ção de massas contra o apartheid 
na África do Sul. 



Cultura 
Cinema 

A produção 
do Terceiro Mundo 
no Festival do Rio 
Durante nove dias, realizadores, 
atores e produtores de cinema e vídeo de países 
terceiro-mundistas mostraram seus trabalhos 
no primeiro festival dedicado a obras 
da América Latina, Ásia e África 

A11gela Mascelani* 

Novembro de 1984. JQ Festi
val Internacional de Cinema, 

Televisão e Vídeo do Rio de J a
neiro. Um mês e ano que certa
mente ficarão na memória dos 
cineastas latino-americanos, co
mo um momento importante 
para a organização do cinema do 
Terceiro Mundo , como um mar
co na abertura do mercado inter
nacional para a indústria cinema
tográfica dos países pobres. 

Entre os dias 18 e 27 de no
vembro passado , artistas e técni
cos de vários países tiveram a 
oportunidade de realizar amplo 
intercâmbio de experiências, pla
nejando novas iniciativas para a 
resolução de seus problemas co
muns . 

Todo o Terceiro Mundo pade
ce de informações, desconhece a 
produção cultural até de seus 
países vizinhos. Isolados cada 
um em seu território , por pro
blemas políticos vividos mais in
tensamente nas últimas décadas, 
permaneceram ligados pela pre
sença maciça da informação nor-

* Jornalista e produtora de docu
mentários em video-tape. 
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te-americana, da informação eu
ropéia , da cultura de dominação, 
destituída de raízes locais e que, 
não respeitando as particularida
des de cada povo , revela seus 
objetivos claramente explorado
res. 

Esse Festival, pela amplitude 
da mostra - estiveram presentes 

2aíses da _ América Latina, da 
Asia e da Africa - tornou-se um 
porto aberto, um foro interna
cional interessado em romper o 
cerco imposto pelas transnaciq
nais da distribuição de filmes. A 
parte a questão de mercado e 
distribuição, a presença dos di
retores de cinema da Índia, Cu
ba, Argentina, etc., possibilitou 
uma discussão sobre a estética 
do Terceiro Mundo. 

Troca de experiências 

Umberto Solas, premiado di
retor cubano, autor de "Luzia", 
acredita que "a característica co
mum na cinematografia é a ver
dadeira busca de raízes. Todos 
os movimentos perseguem o 
mesmo objetivo: plasmar uma 
personalidade latino-americana. 
Que é singular, pois todos os pa(
ses da região padeceram igual
mente da mesma forma de colo
nização". Admite bastante iden
tidade entre o Brasil e Cuba, pois 
segundo ele, "as genealogias cul
turais são muito iguais: a econo
mia dependente do trabalho es
éravo. Não há diferença notável". 



Com relação a uma identida
de terceiro-mundista, diz: "A ín
dia é um continente com ques
tões próprias, específicas. Não 
nos é fácil o diálogo, a comuni
cação a nível cultural, mas a ní
vel político, sil1!. Há diferenças 
notáveis entre Asia e América 
Latina. Somos, no entanto, paí
ses dependentes, com economia 
subdesenvolvida. Há porém os 
aspectos religiosos que nos dife
renciam bastante. Um encontro 
comó este, abre possibilidades 
para o conhecimento mais pro
fundo da estética de cada povo". 

do povo argentino sobre a reali- nos filmes que contam histórias 
dade da guerra das Malvinas. As pessoais . Através das pessoas, po
informações estavam censuradas de-se descobrir uma nação." 
e as ·notícias circulavam clandes- o cinema indiano 
tinamente. Isso causou muita 
apreensão e insegurança, que se Sobre o filme que represen
refletiu na incapacidade das pes- tou a fodia, "Mohan Joshi: pre
soas tomarem atitudes. sente!" seu diretor, Saeed Akhtar 

Bebe Kamin viu a guerra Mirza, conta que faz uma críti
como algo cruel - com grandes ca à burocracia da lei indiana. 
diferenças no potencial de luta Sabendo-se que a fodia é um dos 
entre as partes. Coisas heróica maiores produtores de filmes do 
e terríveis lhe foram narrada pe- mundo, perguntamos a ele qual 
los jovens soldados que foram ua opinião sobre a qualidade 
para as frentes de batalha. ab o- dos filmes que lá siro produzidos. 
lutamente despreparado militar- Di se-nos que em sua grande 

maioria são filmes que ele niro 
~ chamaria de "sérios". Apesar dis
o so. reconhece o valor de uma in
i dústria cinematográfica forte. 
{ "A índia tem uma boa produ
j çã'o cultural, como qualquer país 
~ do Terceiro Mundo. O que nos 

l ~ falta é um espaço para a divulga-
~ ç:ro de nossos bons trabalhos. 

O que mais impressionou os jurados foi a 
participação de diferentes linguagens e temáticas 

Existem diretores pelos quais te
nho o maior respeito. Existe um 
cinema de resistência. É neste ci
nema que nós nos engajamos. 
São os chamados filmes alterna
tivos, que recebem pouco patro
cínio estatal. É um cinema que 
fazemos com grandes dificulda
des econômicas." 

Sobre a América Latina, disse 
que tinha muita expectativa. Co
nhece um pouco da produção de 
outros festivais. Diz: "Da Améri
ca Latina sei que é uma potência 
emergente, que está surgindo na 
história por suas próprias forças. 
É como Gabriel García Márquez 
escreve, descrevendo um espírito 
que emerge por si próprio. É um 
continente em ebulição". 

Especialmente sobre o cine
ma, como um instrumento para 
a libertação dos povos Bebe Ka
min diretor argentino, que con
correu no Festival com o filme 
Los chicos de la guerra ("As 
crianças da guerra") - uma fic
ção sobre a Guerra das Malvinas, 
afirmou: "O cinema não tem o 
poder de decidir mudanças so
ciais, mas creio que é um ele
mento ideológico fundamental 
P.ara o desenvolvimento do povo. 
E a cultura. Transforma-se numa 
identidade cultural. Responde à 
expectativa e alimenta-se do que 
o povo expressa. Um cineasta 
tem o compromisso de despertar 
o povo. E propor, também." 

Com relação a esse seu filme, 
por exemplo, o que o estimulou 
a tratar desse assunto foi justa
mente a ausência de informações 
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mente. Alguns nunca haviam 
prestado sequer o serviço militar. 
Então, lhe ocorreu se perguntar: 
"Quem slfo esses meninos? 
Quem esteve na frente de bata
lha desta nação?" 

Ao responder, no filme, a 
estas questões, Kamin não se sur
preendeu com a afluência de pú
blico às salas de projeções: 600 
mil espectadores em menos de 
dois meses. E para surpresa sua, 
isso sim, a presença maciça de jo
vens entre 14 e 25 anos que iam 
ao cinema para saber a sua histó
ria, para se verem. Através dos 
personagens, o cineasta recom
põe uma gama variada de perso
nalidades da sociedade argentina 
dos últimos 15 anos. No entan
to, a principal intenção foi fazer 
um filme. "Não fazer denúncia 
nem tomar partido. Creio muito 

Também como os demais ci
neastas do Terceiro Mundo pre
sentes, Mirza foi enfático na sua 
admiração por Glauber Rocha, 
cineasta brasileiro homenageado 
postumamente. O prêmio de me
lhor diretor de cinema da com
petição oficial teve Glauber Ro
cha como patrono. 

Aliás, o cubano Umberto So
las fez questão de frisar que con
sidera-se um discípulo desse mes
tre brasileiro. 



Uma ausência significativa foi ~ 
a nlfo programaçlfo de nenhum ei 
dos filmes de Glauber durante o '.t 
Festival. Muitos participantes ~ 
sentiram falta dessa presença &. 
marcante do cinema brasileiro, }g 
estímulo de combatividade por J;: 
uma posição digna de todo o ci
nema do Terceiro Mundo. Saeed 
Akhtar definiu Glauber Rocha 
"como uma pessoa livre, com a 
cabeça livre". 

Sobre a temática de seus fil
mes , disse : "Na índia, existem 
muitos problemas sociais e polí
ticos. Eu procuro refletir sobre 
esses problemas. Meu último fil. 
me é sobre a burocracia da lei. 
Agora, não sei onde vai dar, qual 
o rumo político que vai tomar a 
índia" , depois do assassinato de 
Indira Gandhi. Sobre a censura, 
diz que devido aos últimos acon
tecimentos nlfo pode ainda afir
mar nada pois agora existem for
ças dentro e fora do país que 
querem vê-lo desestabilizado. 

A censura 

Depois de inúmeros boatos 
sobre censura a filmes cubanos, 
eles acabaram sendo liberados, 
mas dois filmes brasileiros nlfo 
foram exibidos , devido a proibi
ções oficiais. 

A censura é uma questlfo que 
nlfo preocupa mais o realizador 
argentino. A partir da instituição 
do governo democrático, se esta
beleceu uma abertura para todos 
os setores. Neste momento , mui
tos argentinos discutem interna
mente sobre essas questões, espe
cialmente em relaçã'o ao futuro . 
Bebe Kamin diz: "Queremos fa
zer filmes e, após a derrubada do 
governo militar, houve um au
mento de produçã'o de quase 
100%. Isso é bastante significa
tivo e agora nos perguntamos de 
que maneira continuaremos fil
mando". 

O público na Argentina res
pondeu de forma discriminató
ria. Alguns filmes alcançaram 
grande sucesso junto ao público 
e outros passaram desapercebi-
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dos. Mas ele acredita que é assim 
mesmo. "Com a prática, vai se 
estabelecer um caminho mais 
claro". 

Sobre a América latina, o ci
neasta argentino gostaria que 
houvesse um intercâmbio maior 
entre os países . "O cinema bra
sileiro é o mais rico dos últimos 
20/25 anos. Mas ele na:o tem 
muita expenencia. Apareceu 
com a década de 60, criando um 
movimento dos mais importan
tes dos últimos tempos. Percor
reu caminhos bastante diferentes 
dos argentinos pois aqui não 
ocorreu a criaçã'o de grandes 
estúdios. Portanto, n[o se for
malizou uma escola. O movimen
to cinematográfico brasileiro 
correu por conta própria, sem 
uma formação organizada. Isso, 
apesar de ter sido duro, acabou 
se concretizando numa cinema
tografia rica , onde os diretores 
de cinema aparecem sem buro
cracias, e se estabelecem devido 
ao valor de sua obra . Isso deu ao 
cinema brasileiro uma caracte
rística bastante autêntica. Já o 
cinema argentino, devido a essa 
outra forma de organizaçã'o, ba
seada nos grandes estúdios , ti
nha dificultado o seu crescimen
to. Acabava por condicionar a 
temática e a estética. Não permi
tiu o aparecimento de gerações 
que dessem continuidade. Mas 
agora, estamos em tempos de 
mudança." 

O diretor brasileiro, Eduardo 
Coutinho, e a atriz principal 
do filme vencedor, "Cabra 
marcado para morrer" 

Sobre a questão de intercâm
bio cultural , Umberto Solas afir
mou que , em Cuba , devido ao 
Festival de Havana, se conhece a 
cinematografia de todos os paí
ses da América latina. Inclusive 
porque eles têm interesse e nlfo 
há censura. Isso cria uma situa
ção em que, por um lado, os cu
banos têm uma relação com os 
demais países e estes, por não 
permitirem ou não incentivarem 
o intercâmbio entre si , desconhe
cem na sua quase totalidade a 
produção do Terceiro Mundo . 

Seu último filme, "Cecüia", 
que foi mostrado no Festival em 
versão reduzida - a original tem 
sete horas de duração - é um fil
me bastante polêmico em Cuba. 
"Fiz a versão livre de um dos 
clássicos da literatura cubana, 
talvez o mais importante roman
ce. Trata-se da relaça-o de bran-
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cos escravagistas que lutam pelos 
escravos negros. Apesar dos 25 
anos de revolução, essa idéia da
va uma imagem que não corres
ponde à realidade. E, mesmo as
sim, ela ainda não fora contesta
da. A pesquisa que fiz refuta essa 
visão paternalista. 

"O romance não traz o ponto 
de vista do escravo. E eu fui em 
busca disso. O filme começa com 
o canto de Oxum, a cerimônia 
de Oxum. O escravo do livro era 
um escravo negro com uma cul
tura branca. Ao se desmascarar 
essa visão romântica, meu filme 
causou muita polêmica. Discu
tiu-se a liberdade de criação e o 
direito do artista fazer uma ver
são livre." 

Um dos êxitos assegurados 
deste 19 Festival Internacional 
de Cinema, Televisão e Vídeo do 
Rio de Janeiro foi dar o primeiro 
passo no sentido da aproximação 
maior entre os países. Mas a con
tinuidade desse processo ainda é 
uma questão em aberto. penas 
a prática e o passar do tempo po
derão comprovar a eficácia dos 
acordos firmados, das opiniões 
manifestadas, da efetivação de 
um intercâmbio cultural entre os 
países. 

A surpresa dos vídeos 

Trajano Ribeiro, secretário de 
Turismo e presidente do Festi
val, diz que "a importância desse 
novo Festival veio de seu caráter 
inovador. Ele foi novo porque 
englobou duas linguagens distin
tas, a do cinema e a do vídeo. 
Inovou quando premiou filmes de 
curta-metragem e vídeos, possi
bilitando a participação de ci
neastas independentes e de paí
ses que ainda não produzem fil
mes de longa metragem". 

Com relação ao vídeo , estive
ram representados países como 
Chile, Brasil , Venezuela, Argen
tina, Paraguai e outros. O que 
mais impressionou o júri, foi a 
expressiva participação , as dife
rentes linguagens e temáticas. 
Um dos mais aplaudidos foi o 
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vídeo Por la Tierra y con Sendic, 
de Carlos Dei Pino. 

Inúmeros atores vieram pres
tigiar o Festival. Deisy Granados, 
atriz cubana, disse que "este 
sempre foi um grande desejo de 
todos nós. Nunca anteriormente 
foi possível esse contato direto 
com o Brasil". Sobre a questlfo 
da abertura política brasileira, 
ela disse que ainda que n!ío seja 
especialista nessa quesuro, en
quanto atriz e ser humano políti
co não crê em soluçaes politica
mente reformi tas. 

Deisy Granados acredita que 
o cinema é fundamental. "Tanto 
é que alguns governos têm mui
to medo do poder do cinema so
bre as pessoas. Por e emplo. se 
você não conhece um determi
nado país e vê um filme sobre 
ele você e tará começando a co
nhecer alguma coisa sobre e e 
determinado país. .Ê um meio 
idôneo para mostrar a realidade 
e pos ibilitar a discu ão dela" . 

Re pondendo a uma pergunta 
feita por um repórter sobre a bu
rocracia em Cuba, tema de um 
filme polêmico passado recente
mente, Deisy Granados diz: "A 
burocracia foi um grande proble
ma enfrentado em Cuba. Mas 
existe uma consciência disso e 
uma grande vontade de mudan
ça Creio que atualmente esta
mos resolvendo essas questões. A 
revolução em Cuba só está viva 
porque nós exigimos muito dela. 
Questiona-se tudo e há um ver
dadeiro esforço para corrigir o 
que não anda bem". 

Também presente no Festival, 
o ator indiano, Naseeruddin 
Shalt, ganhador em Veneza do 
prêmio "melhor ator do mundo". 
Ele é o ator mais popular da Ín
dia e faz muitos filmes por ano. 
Participa de quase todas as pe
lículas lá realizadas. 

Sobre seu último filme, con
ta que é a história de dois jovens 
que sâ"o expulsos de sua aldeia 
natal após verem seus pais assas
sinados e a vila incendiada. Per
tencem à casta mais baixa da Ín
dia , os "intocáveis", e partem 

para uma cidade maior em busca 
de melhores condições de vida. 
Eles vão para uma grande cidade, 
onde já existe uma multidlfo de 
pessoas como eles, e entlfo per
cebem que não terlfo chance de 
subsistir. Resolvem tentar voltar, 
para morrerem na aldeia natal. O 
filme é a história dos três dias 
que eles passam de esperados em 
busca de trabalho e sugere que 
eles nlfo conseguir.To ir embora, 
ficando entre a grande massa de 
refugiados. É um filme político 
e popular ao mesmo tempo. E is
so é bastante gratificante porque, 
com o dinheiro que Naseeruddin 
ganha com os filmes não-"sé
rios", ele pode financiar filmes 
nos quais acredita. 

Wim Wenders, diretor do filme 
"Paris-Texas" que abriu o Festi
val, deu o seu depoimento sobre 
o cinema e sua função social e 
política: "Na-o é o conteúdo de 
um filme que é político. Há fil
mes que slfo políticos na sua for
ma de apresentaçã"o . Outros, sem 
um conteúdo nitidamente políti
co, sa-o políticos porque têm 
uma linguagem aberta. O que in
teressa mais é a linguagem, é a 
forma cinematográfica. Um fil
me com um conteúdo político 
evidente pode ter uma prática fe
chada , uma linguagem de opres
são. O que é verdadeiramente 
político é se o filme toma o es
pectador como sujeito ou como 
objeto". 

Umberto Solas diz: "Todo fil
me é político porque expressa a 
ideologia do autor. Eu, por 
exemplo, trabalho com a temáti
ca feminina porque penso que a 
mulher é a protagonista principal 
do drama humano. Enta-o, meus 
filmes não slfo sobre as mulheres 
- são sobre a sociedade que se 
mostra através da mulher. A co
média das classe sociais está em 
todas as partes do mundo: Nova 
Iorque ou Estocolmo têm gran
des contrastes entre a pobreza e 
a riqueza. Eu creio que os pro
blemas morais da humanidade, 
em alguns lugares, são mais dra
máticos do que em outros". • 



Notas de Cultura 

AMf'.RICA LATINA: ERRADICAR riname, 35%); os considerados 
O ANALFABETISMO EM 15 ANOS com "taxas inquietantes": Re

Antes do assassinato de Allen
de, a 11 de setembro de 1973, 
"o latifúndio já praticamente 
não existia mais no Chile e 45% 
do solo agrícola correspondia a 
unidades resultantes da reforma 
agrária". 

~ pública Dominicana, 32,8%; Bra
~ sil, 26%; Equador, 25,8%; Vene

zuela, 23,5%; Paraguai, 19,9%; 
Colômbia, 19,2.%; Peru, 17,5%; 
Panamá, 15,4%; México, 15,3%. 
Na terceira categoria, o analfabe
tismo foi definido como "resi
dual". As taxas mais baixas apa
recem em Barbados, O, 7%;·Jamai
ca, Granada, Monserrat, e São 

__,.- Cristóvão-Nevis-Anguila, com me-

Os autores comentam tam
bém que "a partir do golpe mi
litar, tudo mudou. Desmontou
se a reforma agrária e as proprie
dades foram devolvidas maciça
mente ao setor privado, trazen
do grande desocupação aos cam
poneses que antes tinham a pos
se da terra". 

Depois de cinco dias de reu- nos de 4% e Cuba, com 4,6%. 
niões, nas quais predominou o 
consenso, 25 governos da Améri
ca Latina e do Caribe, sob o pa
trocínio da Unesco, aprovaram, 
no mês passado, um plano re
gional de ação destinado, entre 
outros objetivos educacionais, 
a erradicar o analfabetismo na 
região, que afeta atualmente a 
45 dos 159 milhões de adultos 
latino-americanos e caribenhos. 

Os objetivos básicos desse 
projeto são os de garantir, para 
antes de 1999, a escolarização 
de crianças e jovens em idade es
colar e oferecer-lhes uma educa
ção geral mínima de oito a dez 
anos; eliminar o analfabetismo 
para o ano 2000 e ampliar os ser
viços educacionais aos adultos, 
além de melhorar a qualidade e 
a eficiência da educação. 

No quadro do primeiro desses 
objetivos, os delegados constata
ram, nos debates, que em 1980 
existiam na região cerca de dez 
milhões de crianças que abando
naram a escola ou que nunca se 
matricularam. Também ficou 
comprovado que, em 21 países 
analisados, para cada mil crian
ças que entram na primeira série 
do ensino básico, menos de 800 
chegam à quarta série. 

Em relação ao analfabetismo, 
foram apontadas três categorias 
diferenciadas de países: casos 
considerados "extremamente gra
ves" ( Haiti, 78,7%; Guatemala, 
54%; Honduras, 43, 1%; EI Sal
vador, 38%; Bolívia, 36,8%; Su-
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• 
LIVRO COLETA NOSTALGIA 
DE CAMPONESES CHILENOS 

• 
PRIMEIROS GERENTES 
DE LIVRARIAS FORMADOS 
EM ANGOLA 

"A livraria é um pólo de atra
ção de jovens e velhos", declarou 
Paulino Pinto João, diretor do 
Departamento de Imprensa e 
Propaganda do MPLA-Partido do 
Trabalho, no encerramento do 
primeiro curso para gerentes de 
livrarias promovido pela Empre
sa Distribuidora Livreira (Edil) 

Com o título de Y los campos em Luanda. 
eran nuestros ("E os campos Durante 22 dias, os 13 parti
eram nossos"), acabou de sair do cipantes (dez dos quais obtive
prelo, ~m Santiago do Chile, um ram resultados positivos) rece-
1 ivro de bolso que contém rela- beram as noções básicas de Co
tos de camponeses chilenos que mércio e Administração, Plane
lembram o passado, ao mesmo jamento e Estatística além de 
tempo que lamentam a atual si- Contabilidade. 
tuação do campo. Ministrado por professores 

"Antes do golpe militar" - angolanos e portugueses, o curso 
dizem os autores, Maria E lena irá garantir, segundo seus organi
Cruz e Roberto R iveran -, '.'os zadores, "à empresa distribuído
governos dos presidentes demo- ca nacional a participação de no
crata cristão Eduardo Frei ( 1964- , vos e jovens quadros, para um 
70) e socialista Salvador AI fende melhor e mais eficaz cumprimen
( 1970-73) tinham estatizado cer- to das tarefas preconizadas pelo 
ca de seis mil fundos (proprie- MPLA-Partido do Trabalho". 
dades agrárias) e entregue quase Acrescentam que o curso "vem 
dez milhões de hectares para os responder a uma das necessida
camponeses", e com isso favore- des prementes: a formação pol í
ceram em torno de 340 mil tra- tica e ideológica dos quadros a 
balhadores agrícolas. serviço da empresa angolana". 
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Humor 

SE AS NAÇÕE.S POBRES,, 
QUISEREl-i\ ~ovos EMPRESTIM0.S, 

ElS AS CONDIÇÕES: 

/' 

MAIOR EQUlLIBRIO NA BALANÇA 
COMERCIA\...1 AJUSiAMEt-1T05 

CAMBIAIS ... 

E A SUSPENSÃO O QUE: 
ilJDO \5$0 COMER MENOS DOS SUBSÍDIOS 

PARA ALIMEtJTOS SIGNIFICA? 
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