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A saga palestina 
Quando a guerra do Golfo parecia se encaminhar 
para uma solução, após a retirada das tropas 
iraquianas do território do Irã, uma nova etapa 
de operações bélicas irrompeu acabando 
dramaticamente com as expectativas de uma paz 
negociada: o aiatolá Komeini anunciava sua 
determinação de derrubar o regime de Saddam 
Hussein, levando suas tropas a invadir o Iraque. 
Estávamos com a edição praticamente fechada, 
com o nosso tema de capa dedicado a esse 
conflito do Golfo Árabe quando se anunciou que 
Israel atravessou a "linha verde" que divide 
Beirute ao meio, encaminhando as suas tropas em 
direção ao quartel-general da OLP. Também pelo 
sul apertava o cerco·, ocupando o aeroporto da 
capital libanesa e dirigindo as suas forças em 
direção ao campo de Burj-aí-Barajneh, onde, já 
nos primeiros combates, fora derrubada a casa 
dos órfãos de Tal-AI-Zaatar, a escola Shomoun, 
da qual falávamos em nossa reportagem de capa 
do número anterior (Ver cadernos, n9 46, 
"Beirute sob as bombas"). 
Assim, a nossa capa volta a ser o Oriente Médio, 
conflagrado por duas guerras que põem em risco 
não só a já precária estabilidade da região como a 
própria paz mundial. Independentemente dos 
resultados militares que possa vir a ter nessa 
etapa, a epopéia dos palestinos no Líbano está 
destinada a ser um divisor de águas na história 
contemporânea das lutas dos povos árabes pela 
sua libertação definitiva. Não só nunca houve 
- desde a criação do Estado de Israel - uma 
guerra tão prolongada entre os árabes e os 
judeus, como os primeiros nunca demonstraram 
tanta determinação e confiança da justiça da sua 
causa, como a que hoje os patriotas palestinos 
estão mostrando e escrevendo com sangue. 
A presente edição inclui também um 
documentado artigo sobre o oceano Indico e a 
luta dos povos litorâneos para converter ã área 
em zona desmilitarizada. Uma matéria 
analisando o comportamento do eleitor na lndia, 
um artigo sobre a difícil conjuntura na Tanzânia 
e uma entrevista exclusiva com o ministro da 
Energia de Angola, Pedro Van Dunen, que 
explica que mesmo sendo o petróleo a base do 
desenvolvimento de seu país, nem por isso o 
governo angolano está deixando de lado o 
impulso a outros setores vitais da economia. 
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Proibição 
O governo do Zimbabue proibiu 
o trabalho de mais outra compa
nh ia , propriedade da União Po
pular Africana do Zimbabue (Za
pu) , de Joshua Nkomo, que até a 
dois meses atrás foi ministro sem 
pasta . 

Segundo informa a Rád io Sa
lisbury, o trabalho da Compa
nhia Zimbabuena para o Desen
volvimento Comercial e I ndus
trial foi proibido por um decreto 
do presidente da República, Ca
naan Panama, com a argumenta 
ção de que essa companh ia po
deria com sua at ividade "afetar 
a defesa, a segurança pública e a 
ordem". 

Essa é a décima terceira em
presa da Zapu cujo trabalho foi 
proibido nos últimos do is meses, 
desde que nas propriedades desse 
partido foram descobertas gran
des quantidades de armas leves. 
Albino Chimuca Chirevo 
Rep. Popular de Moçambique 

Campeões do Mundo 
( ... ) E este nosso povo já tão so
frido ainda teve o desencanto de 
perder a Copa do Mundo. Mas há 
compensações : se não somos os 
campeões mundiais da inflação 
(um mi'sero terceiro lugar : Ar
gentina e Israel nos batem), nos
sa Baixada Fluminense é , de lon
ge, a campê'a mundial do crime e 
da violência. Lamentavelmente, 
para a violência que este regime 
nos impõe, os parâmetros de 
comparação são mais complica
dos. Medir miséria e degradação 
moral é bastante subjetivo. José 
Carlos Moreira, Porto Alegre, 
Brasil. 
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Mandioca 
Como leitor ass i'duo dessa revis
ta extraordinária que é cadernos 
do terceiro mundo , acho que 
vocês fizeram um artigo incom
pleto sobre a mandioca . Ficou 
faltando uma entrevista com o 
dr . Walter Moro , na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro . Esse 
cientista e toda sua equipe teria 
muita coisa interessante para 
lhes mostrar o que se tem feito 
no Brasil no campo experimen
tal , por enquanto , para se termi
nar com a fome no mundo . Luiz 
Antônio Cabral, Rio de Janeiro, 
Brasil. 

CIA & manipulação 
Excelente o artigo "A guerra psi 
cológica" , que mostra claramen
te como a CIA manipula jornais 
conservadores para derrubarem 
governos progressistas . Quero 
deixar aqu i também o meu apoio 
à causa palestina e dizer que nes
te momento meu coração sofre 
muito com a dor do povo irmão , 
do nobre povo palestino. Anto
nio Fernando de Almeida, Rio 
de Janeiro, Brasil. 

Paulo Freire 
A Sociedade Malê-CAN propõe a 
realização de um encontro de 
educação popular pelo método 
Paulo Freire, que terá lugar 
em janeiro de 1983, objetivando 
criar a Comissão de Educação 
Popular com o mesmo nome. Os 
interessados poderão escrever 
para a Sociedade Malê-CAN, La
deira da Praça, 9 - 39 andar, 
40.000 - Salvador - BA. 

Paz e desenvolvimento 
( .. .) É uma ingente tarefa de 
conscientização e integração das 
comunidades subdesenvolvidas e 
alguém já definiu a Paz como 
sendo sinônimo de desenvolvi 
mento em todas as latitudes; e 
outra definição, cristã, já a quali 
ficou de "fruto de uma convi
vência em Deus". Também é evi
dente que são imortais os povos 
que amam a Justiça . Nelson Scu
cato, Taguatinga - D F, Brasil. 

São Félix do Araguaia 
( ... ) Se possível, também gosta 
ríamos de receber uma visita 
vossa em nossa região para fazer 
uma reportagem sobre a coloni
zação em Mato Grosso, sobre as 
terras indígenas e também sobre 
o trabalho de Dom Pedro Casal
dáliga na prelazia de São Félix 
do Araguaia, a quem a imprensa 
oficial marginaliza e maltrata de 
forma cruenta. Milton Menocin, 
Canarana, Brasil. 

Solicitação 
( .. . ) Esta é uma revista que se 
preocupa em trazer a nós a ver
dade escondida pelos sistemas de 
informação dos imperialistas. 
Queria que vocês fizessem repor
tagens dando mais apoio a países 
hostilizados da Africa, tais como 
o Níger, Mali, Gâmbia e Botsua
na, e outros da América Latina 
como o Suriname, Costa Rica e 
Barbados. Acho que deveríamos 
ser informados sobre as situações 
econômicas e políticas desses 
países pobres do Terceiro Mun
do . Décio M. Marra, Carmo do 
Cajuru, Brasil. 
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Vladimir R. de Oliveira 
Rua Namur, 325 - Casa 18 
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de Janeiro - RJ, Brasil 

Pascoal Clemente da Gama 
Caixa Postal 18693 - Luanda 
República Popular de Angola 

Eduardo da Cruz 
Caixa Postal, 42 - Machava 
Rep. Popular de Moçambique 

CLUBE DE AMIGOS 

Nosso Clube de Amigos do 
Terceiro Mundo continua dando 
frutos . Publicamos uma colabo-. 
ração do nosso amigo terceirÓ
mundista Cireneu M. Cardoso, 
de Florianópolis, capital do es
tado de Santa Catarina: 

AOS FILHOS DE MARTf 

1932. 
30 mil esperanças 
chacinadas 
Martí Luna e Zapata 
se foram. 
Com eles 
os sonhos 
submersos em sangue, 
a seiva campesina 
o suor 
e as sementes. 
Abre o ventre 
a terra 
y la Estrella Roja 
mergulha na escµridão da noite. 

Triunfa 
a morte. 
Martínez 
teósofo e macabro governa. 
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Paulo dos Santos 
Caixa Postal, 202 - Cahora 
Bassa - Songo - Rep. Popular 
de Moçambique 

Barbela Grimm 
Kalininring- 79 - 6106 
Meiningen (DDR) - Rep. 
Democrática Alemã" 

José Eduardo Ferreira 
Rua 5 de Outubro, 10 - 49 Dt9 
2700 - Amadora, Portugal 

Pelos campos 
plantam-se operários, café e 

Nas fábricas 
camponeses em série 

algodá"o . 

nutrem o capital e a loucura. 
Sobre 21 .393 Km2, fome e 

cânticos de morte. 
Entre dólares sorri 
a santa besta bíblica 
civilização ocidental e cristã. 
A morte 
com passos de flexas 
entoa hinos ã eternidade. 

Das entranhas 
e das cicatrizes 
do medo 
das frestas 
e sombras nuas incontidos 

(mpetos dão curso ã vida. 
Nos subterrâneos 
la Estrella Roja 
são olhos e vozes. 
A liberdade prossegue 
sua dialética trilha. 
O que parecia eterno 

inexpugnável e sagrado 
desnuda 
se emporcalha 
com almas dólares e armas. 

1980. 
Milhões de esperanças 

Carlos Manoel B. Rodrigues 
Praça da Igreja, 7 - c/v D. 
2700 - Amadora, Portugal 

Mutar Cassamá 
a/c de Amâncio da Cunha 
Caixa Postal 100 - Bissau 
Rep. da Guiné-Bissau 

Paulo C. de Sousa 
89 Cea. Nelito Soares 
Rua da Cela, 81. 33 - apt9 B-1 
Luanda, Rep. Popular de Angola 

vicejam. 
Martí Luna e Zapata 
Retornam mais amplos. 
Com eles os sonhos e os ânimos 

revolucionários 
Abre o ventre 
a terra explodem as seivas o suor 

e as sementes. 
Martí 
Não arquiteta apenas 
unifica 
em armas seus camaradas. 
A revolução resgata o rosto 
devolve a dignidade ao povo. 
O imperialismo agoniza, vomita 

ódio, terror e morte. 
Mas não impede o dilúvio. 
A insurreição constrói o futuro 

sem fronteiras nos olhos. 
Pão 
Paz 
e Liberdade 
Fascinante paisagem que se 

desenha no porvir 
de E I Salvador 

Pátria 
ou Morte 
Venceremos! 

Cireneu M; Cardoso 
88000 - Florianópolis 
Santa Catarina - Brasil 
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REPOBLICA DOMINICANA: RUMORES GOLPISTAS 

D ·Continua latente no país, 
tanto no meio de setores 

populares como de determina
dos setores específicos da vida 
nacional, o temor de que .. e 
produza uma quartelada, ape
sar das constantes notas mi
litares no sentido de que as for
ças armadas respeitam e respei
tarão a ordem instituciona 1 
dominicana. 

O temor aumentou após o 
desaparecimento do presidente 
Antonio Guzmán Fernández 
qu~. no dia 4 de julho morreu 
com um tiro na cabeça, e ape
sar das posições assumidás pelo 
seu sucessor, o economista Ja
cobo Majluta, que afirma ter o 
governo sob controle. 

Minutos antes da sua morte 
(não foi possível estabelecer se 
foi suicídio ou acidente), o 
presidente Guzmán Fernández 
teria chamado a seu gabinete o 
ministro das forças armadas. 

O presidente Majluta foi for
çado a comparecer diante das 
câmaras da televisão oficial 
para desmentir insistentes ru
mores sobre um suposto golpe 
militar. Majluta foi categórico 
ao afirmar que ele e os coman
dos militares do país garantem 
que nada poderá alterar a or
dem democrática estabelecida 
na República Dominicana. As 
forças armadas reiteraram tam
bém seu apoio à ordem institu
cional e pediram a colaboração 
popular visando a não dar gua
rida às versões golpistas. 

Contudo, o país viu-se estre
mecido com o rumor do golpe 
militar, um risco que não foi 
afastado da mente da popula-
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ção. O presidente Majluta afir
mou que esses rumores proce
diam de "fontes inescrupulo
sas". O sentimento generaliza
do é de que se trataria de evi
tar, com a aventura militar, a 
chegada ao poder no dia 16 de 
agosto do presidente Salvador 
Jorge Blanco. Advogado de 55 
anos, Blanco foi eleito no últi
mo mês de maio sob a legenda 
do Partido Revolucionário Do
minicano de tendência social
democrata atualmente no go
verno. 

Mas, na verdade, não se po
de comprovar a existência de 
restrições militares à posse de 
Jorge B lanco na presidência. Ao 
contrário, os chefes militares se 
pronunciaram em várias oca
siões no sentido de que o regi
me encabeçado pelo advogado 
terá apoio irrestrito dos co
mandos militares. 

Por sua vez, o presidente 

eleito Salvador Jorge Blanco, 
anunciou que seu governo de
verá manter "relações firmes" 
com os Estados Unidos e de 
"respeito" com a Nicarágua, 
mas não encara uma abertura 
política em relação a Cuba e 
Granada. 

O mandatário fez uma visi
ta privada de três dias ao Méxi
co e se entrevistou com o presi
dente José López Portil lo, com 
o presidente eleito Miguel de 
la Madrid e com o chanceler 
Jorge Castaneda. No que se re
refe ao conflito em E I Salva
dor, assinalou que "nenhuma 
das forças em luta tem poder 
suficiente para impor uma 
saída ao conflito", acrescen
tando que é partidário de uma 
"negociação pacífica". 

Finalmente, B lanco assina
lou que o programa de sua fu
tura administração não prevê 
a nacionalização das empresas 
estrangeiras, mas adiantou que 
serão revistos alguns acordos 
com esses consórcios. 
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• Desafio a Mugabe 
Um grupo de sabotadores ata
cou a principal base aérea das 
forças armadas do Zimbabue, 
fato considerado como o maior 
desafio sofrido até o momento 
pelo regime de Mugabe. Vários 
membros do governo acusaram 
Joshua N'Komo e seus seguido
res do Zapu ( União Popular 
Africana do Zimbabue) de se
rem os responsáveis pelo golpe. 
Contudo, existe uma outra ver
são segundo a qual a operação 
pode ter sido parte de um pla
no de sabotagem organizado 
por elementos mercenários a 
serviço do regime de Pretória. 

i; prec.iso lembrar que algu
mas centenas de brancos do an
tigo exército da Rodésia fugi
ram para a África do Sul após 
a independência, levando consi
go informações secretas, sobre 
instalações militares. Em agos
to do ano passado num proce
dimento quase idêntico, foi 
destruído um depósito de mu
nições e equipamentos milita
res de N'Komo, a pouca distân
cia da capital. 

• Somália 
pede observadores 

O governo de Siad Barre solici
tou ao Quênia o envio de 
observadores à zona fronteiriça 
ec;>m a Etiópia, onde foram rei
niciados os combates poucas 
semanas atrás. 

O presidente queniano, Da
niel Arap Moi - na qualidade 
de presidente em exercício da 
Organização da Unidade Afri
cana (OUA) - pode enviar 
observadores ao campo de ba
talha para "verificar e avaliar a 
situação". A Somália acusa o 
exército da Etiópia de ter ini
ciado as hostilidades, embora 
Addis Ababa tenha negado essa 
versão e suas forças regulares 
estejam engajadas nos enfrenta
mentos. Segundo porta-vozes 
do governo da Etiópia, os com-
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PANAMA: NOVO GOVERNO 

Aiistides Royo: motivos de saúde? 

"A Guarda Nacional não ocu
pará cargos no novo governo, 
garantirá a convocação de elei
ções em 1984 e respeitará os 
resultados do pleito", afirmou 
o coronel Armando Abel Con
treras, chefe do estado-maior 
dessa força militar. 

Tido como o "segundo ho
mem forte" do P-anamá, depois 
do general Rubén Darío Pare
des, o alto chefe militar des
mentiu que tivesse ocorrido no 
país um golpe de Estado, após 
qualificar como "honesta" a 
decisão do ex-mandatário Aris
tides Royo que comunicou sua 
renúncia à população pela tele
visão . Consultado sobre a possi
bilidade do aumento da inge
rência militar no governo pana-

bates foram travados entre a 
Frente Somali de Salvação Na
cional e as forças regulares 
somalis. 

De fato, a Frente oposicio
nista reivindicou os ataques e 
afirma que suas forças toma
ram várias cidades depois de 
derrotarem as forças governa
mentais da Somália. 

• Estado de exceção 
O Governo de Sri \Lanka im-

menho, afirmou que "nenhum 
oficial ocupará cargos no novo 
regime". 

"A Guarda Nacional s6 res
paldará o governo para garantir 
a ordem e a segurança em todo 
o território", disse Contreras, e 
destacou que as forças militares 
respeitarão os resultados das 
urnas em 1984, mesmo no caso 
de que o vencedor do pleito se
ja um partido de oposição, 
adversário da política do faleci
do líder general Omar Torrijos. 

Por sua vez, o novo presi
dente Ricardo de la Esprielln 
afirmou em sua primeira decla
ração S0bre política externa, 
que "os Estados Unidos não 
podem ficar de fora de nenhu
ma organização dos países do 
hemisfério". Essa não era a po
sição sustentada pelo seu ante
cessor, Aristides Royo. 

Segundo de la Espriella, a 
presença dos Estados Unidos 
nas organizações de países inte
ramericanos "é obrigatória para 
que eles percebam (os Estados 
Unidos) o que esses países es
tão fazendo. Se os deixarmos 
de fora, os isentamos dessa res
ponsabilidade", afirmou. 

Poucos dias antes de renun
ciar ao cargo, Royo havia pro
posto a criação de um organis
mo integrado por países latino
americanos, excluindo os Esta
dos Unidos. 

plantou o estado de exceção no 
final de julho passado, junta
·mente com a censura aos meios 
de comunicação nacionais e aos 
correspondentes estrangeiros. 
O motivo dado pelo governo 
para decretar as medidas de 
emergência são os distúrbios na 
cidade de Galle, ao sul do país. 
Trata-se de conflitos entre as 
comunidades muçu.lmana e bu
dista, que tiveram um saldo ini
cial de três mortos e dezenas de 
feridos. 
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COMERCIO MUNDIAL: 
UM CRESCIMENTO DESIGUAL 

D A expansão do comércio 
munqial durante os anos 

70 favoreceu principalmente 
os países capitalistas desenvol
vidos e os exportadores de pe
tróleo, enquanto que as na 
ções do Terceiro Mundo regis
traram um crescimento baixo. 

Os dados relativos a essa 
evolução acabam de ser publi
cados no Manual de Estati'sti
cas sobre Comércio Mundial e 
Desenvolvimento, editado em 
Genebra pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio 
e Desenv_olvimento ( Unctad) . 

O trabalho assinala que, en
tre 1970 e 1980, o comércio 
internacional aumentou mais 
de seis vezes em valores mone
tários. Mas nesse mesmo per i'o
do, o crescimento do vo lume 
só fo i de 70%, enquanto que 
os 270% do aumento decorre
ram da inflação mundial. 

Em 1970, as exportações 
mundiais chegaram a 315 b i
lhões de dólares e em 1980 ba
teram o recorde de 2.009 b i
lhões de dólares . 
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O grosso do incremento em 
valores correspondeu às potên
cias capitalistas industrializadas 
e uns dez por cento às socialis
tas. As nações do Terceiro 
Mundo registraram 30% do au
mento, mas a participação dos 
exportador&s de petróleo e dos 
demais pai'ses foi extremamen
te desigual. 

De fato, nessa década, as ex
portações destes últimos au 
mentaram 317 bilhões, enquan
to que as correspondentes aos 
países não petrolíferos do Ter
ceiro Mundo - dois terços da 
humanidade - só cresceram 
189 bilhões de dólares. 

Dentro desse grupo, cinco 
pafses , cujas exportações de 
manufaturados tiveram um 
rápido acréscimo durante os úl
timos anos - Argentina, Brasil, 
Hong-Kong , Coréia do Sul e 
Singapura - tiveram um au
mento de 75 bilhões. 

No extremo oposto, os trin 
ta pa(ses menos desenvolvidos 
receberam somente quatro bi
lhões a mais. Essa quantia re-

presenta, na realidade, uma 
drástica queda do poder aquisi
tivo de suas exportações. 

Por outro lado, esses pa(ses 
foram os únicos que registra
ram uma queda do consumo de 
energia. De um equivalente a 
51 quilos de carvão por habi
tante em 1970, passaram a 48 
quilos em 1979. No mesmo pe
r(odo, as nações capitalistas de
senvolvidas passaram de 5.741 
a 6.317 e as socialistas de 
4.124 a 5.522 quilos de carvão 
(isto é, a um consumo equiva
lente a esses termos). 

Outro lado que destaca a 
assombrosa desigualdade se re
fere à assistência médica. En
quanto que nas potências capi
talistas existe um médico para 
menos de mil pessoas, na Gui
r.é Equatorial e no Alto Volta 
só há um médico para mais de 
60 mil pessoas. 
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GUATEMALA: CONTINUMAM 
OS ASSASSINATOS, SEQUESTROS E 

DESAPARECIMENTOS 

D A Comissão de Direitos 
Humanos da Guatemala 

denunciou que durante os pri 
meiros cem dias da instalação 
do regime militar do general 
Efraín Rfos Montt, ocorre
ram no país 403 assassinatos, . 
33 sequestros, 47 desapareci 
mentos e outros fatos deriva
dos da repressão. 

Em "carta aberta" dirigida 
ao general que assumiu o po
der na Guatemala em conse
quência do golpe militar de 
23 de março passado, esse or
ganismo fez um balanço das 
violações dos direitos huma
nos que ocorreram nos últi
mos três meses naquele pa ís 
centro-americano. "Cem dias 
de massacres, genocídios e 

• Bolívia: voltaria Siles 
Zuazo 

Hernán Siles Zuazo concordou 
com a possibilidade de procu
rar uma saída política para a 
atual situação boliviana, e esta 
ria prestes a retornar ao país. O 
chefe e candidato presidencial 
da Unidade Democrática e Po
pular (UDP), que no momento 
se encontra em Lima, Peru, 
aceita a convocação de Con
gresso eleito em 1980, que se 
reuniria para consagrar a vitória 
eleitoral conquistada por essa 
aliança de esquerda . 

O matutino católico Presen
cia, de La Páz, publicou decla
rações a esse respeito, do chefe 
da Democracia Cristã Bolivia
na, Luis Ossio Sanjinés, que se 
entrevistou em Lima com Siles 
Zuazo, no i.nício do mês de 
agosto. 

Sanjinés disse que Si les Zua
zo "aceita a proposta de co·nvo-

1982 - jul./ago. - no.47 

terror na Guatemala", é o tí
tulo da carta . 

A Comissão assinala que 
aumentou o extermínio cole
tivo de camponeses indígenas 
e se refere aos que ocorreram 
ultimamente nas províncias 
de EI Quiché, Huehuetenan
go, San Marcos, Solola, Chi
maltenango, Alta e Baixa Ve
rapaz e E I Petén. 

Destaca que a "nova mo
dalidade" adotada pelo gover
no militar é atribuir esse ex
termínio aos grupos rebeldes, 
o que - diz o documento -
foi desmentido pelos próprios 
sobreviventes. 

Na carta enviada ao gene
ral R íos Montt, destaca-se 
também que o exército guate-

car o Congresso de ·1980, após 
um prévio 'Acordo de _Salvação 
Nacional' que assegure a parti
cipação de todos os bolivianps''. 

Segundo Sanjinés, Siles Zua
zo estaria disposto a assumir o 
governo sempre. e quando o 
mesmo possa contar com uma 
"sólida base social e política". 

• Angola: preparativos 
bélicos 

A imprensa de Luanda refletiu 
a séria preocupação das autori
dades políti~s e militares 
angolanas diante dos preparati
vos bélicos sul-africanos na 
fronteira entre Angola e Namí
bia. 

Segundo denúncia formula
da pelo ministro da Defesa de 
Angola, o coronel Pedro Maria 
Tonha, existem provas de que 
nas bases militares do norte da 
Namíbia e na fronteira, há mais 
de 15 batalhões de tropas regu
lares sul-africanas, juntamente 

malteco pôs em prática a cha
mada "guerra de terra arrasa
da", que implica a elimina
ção, não somente dos habi
tantes, mas a destruição de 
casas, animais e colheitas dos 
camponeses. 

O documento cita o recen
te caso acontecido na aldeia 
La Estancia de la Virgen, en 
San Martin Jilotepeque, assim 
como outra ação perpetrada 
no município de San Cristó
bal de Verapaz, onde os sol
dados teriam envenenado os 
rios com substâncias tóxicas. 

Por outro lado, foram de
nunciadas as chamadas "pa
trulhas civis", que sob amea
ça de morte obrigam os cam
poneses a se alistarem nelas, 
"comandadas por efetivos mi
litares, que se transformam 
em bandos de salteadores, e 
cujo único objetivo é semear 
o terror e o pânico entre a 
população". 

com o batalhão "Búfalo 32", 
integrado por mercenários, e 
que esses efetivos estão se con
centrando para um ataque em 
grande escala ao sul de Angola. 

Foram anunciadas medidas 
para reforçar as defesas da ca
pita I da província de Cunene, a 
mais ameaçada, que já fora 
ocupada pelas forças sul-africa
nas na sua ofensiva de agosto 
de 1981. 

Ngiva, situada a poucas de
zenas de quilômetros da fron
teira, foi praticamente destruí
da pelos bombardeios aéreos e 
terrestres do ano passado, na 
maior invasão sul-africana con
tra Angola desde a independên
cia do país, em 1975. 

A intensificação dos vôos de 
reconhecimento da aviação sul
africana nas províncias de Cu
nene, Moçâmedes, Huila, e 
principalmente na Serra de Le
va, reforçam a previsão de um 
ataque iminente. 
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MISERIA CRESCENTE 

D A situação de extrema po
breza na i'ndia, que atinge 

a metade da população - 340 
milhões de pessoas - aumenta
rá consideravelmente nos pró
ximos anos apesar dos progra
mas estatais que tentatn reduzi
la. São dados oficia is que cons
tam de um relatório debatido 
no parlamento de Nova Dél i 
em meados de julho. 

A extrema pobreza foi obje
to de seis planos quinquenais 
instrumentados para combatê
la. O último deles entrou em 
vigor em 1979/80, mas desde 
então até hoje nenhuma melho
ra foi verificada . Pelo contrá
rio, calculou-se que, no início 
do plano, 316 milhões de seres 
humanos econtravam-se na mi
séria; hoje são mais de 340 mi
lhões e, ao ser concluído o pro
grama no período 1983/84, ha
verá 417 milhões. 

Nessa classificação são con
siderados os que carecem de 
emprego estável e aqueles cujas 
receitas são nulas ou insignifi
cantes, estimadas em cinco dó
lares mensais nas áreas rurais e 
em seis nas urbanas. 

A maioria dessas vítimas so
ciais encontra-se nas zonas ru-
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rais do sub-continente indiano 
e trata-se de camponeses sem 
terra ou de minifundiários, ar
tesãos e pescadores. O caso do 
"trabalho hipotecado" que afe
ta cerca de 140 mil trabalhado
res, dá uma imagem da situação 
e das dificuldades para que 
esses flagelos na l'ndia sejam 
corrigidos. O trabalho hipote
cado é uma forma servil deriva
do de dívidas contraídas por 
famílias que fizeram emprésti
mos e não puderam pagá-los e 
os suportam há uma ou duas 
gerações. 

Essas prestações subservien
tes foram proibidas em 1976, 
mas ainda não se conseguiu ex
tingui-las. O governo destinou 
fundos para libertar os traba
lhadores dependentes da hipo
teca e permitir-lhes a busca de 
um emprego. Aos governos es
taduais corresponde identificar 
as vítimas - principalmente as 
crianças - e tirá-las da servi
dão. 

Diante desse desafio, o go
verno e o parlamento estudam 
os meios de enfrentar esse dra
ma, evitando que no fim do 
atual plano quinquenal se veri
fique o prognosticado aumen
to da miséria. 

A extrema pobreza na 
índia foi objeto de 
seis planos 
quinquenais, mas 
nenhuma melhoria 
foi verificada. Pelo 
contrário, aumentou 
o número de indianos 
que se encontram 
marginalizados 

Moçambique: 
prisões e pesquisas 
Vários funcionários responsá
veis pelos Serviços de Seguran
ça do Estado foram presos em 
Moçambique. A medida é de 
caráter preventivo e, aparente
mente, está relacionada com a 
fuga recente de Jorge Costa, 
chefe de uma repartição da se
gurança de Moçambique, que 
pediu asilo em Pretória no dia 
7 de junho passado. As prisões 
teriam sido determinadas pela 
necessidade de esclarecer sus
peitas que recaem sobre esses 
funcionários. 

Encontram-se também pre
sos em Maputo, capital do país, 
vários funcionários qualificados 
dos departamentos estatais de 
Comércio, sobre os quais recai 
a suspeita de conduta irregular. 

• 
Teve início em todo o país, 
no dia 1 c.> de agosto, uma en
quete sobre as receitas e des
pesas familiares. Estudantes 
universitários que participam 
das brigadas encarregadas da 
enquete em Maputo, informa
ram que o grau de participação 
e compreensão da mesma era 
superior ao previsto, 

Embora uma grande parte 
do trabalho preparatório tenha 
sido realizado durante os meses 
prévios à enquete, os estudan
tes indicaram que em muitos 
casos é necessário explicar à 
população os motivos de sua 
realização. A maioria das pes
soas entrevistadas respondeu de 
bom grado à informação solici
tada. Porém, há casos em que 
uma informação essencial é 
omitida por uma família com 
medo de que o objetivo das 
perguntas seja a redução dos sa
lários. Explica-se então a esses 
cidadãos que os motivos são 
bem diferentes : os dados pro
porcionados ajudarão o gover
no em suas necessidades futu
ras de planejamento . 
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ARGENTINA 

A abertura 
democrática 

Após a retomada a sangue e fogo das Malvinas 
pela Grã-Bretanha, restam nJI Argentina - e em 
grande parte da América Latina - dois tipos 
de habitantes: aqueles que tinham consciência 
prévia da natureza do imperialismo e mostram, 
portanto, uma linha de continuidade entre as suas 
constantes denúncias e a desta agressão colonialista 
cometida pela direita inglesa e o apoio aberto 
concedido por seu parceiro norte-americano. E 
aqueles que, antes das hostilidades negavam a 
existência do imperialismo ou ber-. os que 
simplesmente não tinham consciência do mesmo. 
Estes últimos, vencidos pela evidêneia do ataque 
da frota britânica, somaram-se aos primeiros 'na 
condenação à afronta perpetrada. 
Aparentemente, não resta um único cidadão 
argentino indiferente diante do novo surto do 
imperialismo britânico e do respaldo 
norte-americano. E, certamente, ninguém teria 
condições de elogiar, como até bem pouco tempo 
atrás, essas potências. 
1: esse um dos resultados da maré de indignação 
que sacudiu o país agredido e percorreu o 
continente ao sul do rio Grande após a cruenta 
invasão do arquipélago argentino. 
Caso essa mutação fosse verdadeira e duradoura 
nós nos encontraríamos diante da presença de uma 
virada radical da política regional. A sociedade 
argentina estaria se encaminhando para uma 
integração em profundidade com a América 
Latina, redimensionando laços com a Europa e os 
Estados Unidos, e os países irmãos teriam uma 
evolução paralela. Uma das inovações implícitas 
de tal virada consistiria na constituição de um 
organismo político latino-americano, excluindo 
os Estados Unidos. 
Apesar da comoção provocada na Atgentina e 
entre as nações vizinhas, é óbvio que a realidade 
é bastante diferente. 
A agressão britânica provocou um avanço notável 
da consciência regional, mas muitos desses 
"cristãos-novos" não agem como 
tais ou não são sinceros. 
Não obstante a retórica anticolonialista, os mesmos 
grupos oligárquicos nacionais ligados às 
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potências ocidentais estão agindo para evitar o 
afastamento da Argentina do Ocidente, para que 
ela não se aproxime como temem do bloco 
socialista, e para que não vá mais além de uma 
ali_ança superficial com os países latino-americanos, 
evitando uma integração verdadeira. 
No fundo, esses setores que representam as 
minorias privilegiadas do país desejam que as 
feridas abertas pelo conflito sejam em breve 
cicatrizadas e que a nação torne a se inserir no 
esquema hegemonizado pelos Estados Unidos e 
pelas empresas transnacionais. 
Nos países da região, indiretamente atingidos 
pelo impacto da guerra das Malvinas, e onde o 
movimento de solidariedade chegou a alturas 
notáveis, também existe a esperança entre os 
setores conservadores de que os ânimos se 
acalmem e que tudo permaneça como estava. 
O movimento popular, os partidos e os grupos 
progressistas, que formam um amplo leque, aspiram, 
ao contrário , a que esse impulso antiimperialista se 
transforme em ação concreta. 
Esse enfoque do problema neocolonial, que 
constitui a base do conflito, é virtualmente 
uniforme por parte de todos os setores populares, 
e faz com que aquele se transforme num novo 
fator de unidade em relação aos problemas 
regionais e internacionais. Pode-se afirmar, a partir 
dessa perspectiva, que o ato de força comandado 
pela Grã-Bretanha e a sustentação política e 
logística oferecida pela superpotência 
norte-americana, é, para os povos 
latino-americanos, um testemunho de excepcional 
eloquência a respeito da veracidade e correção 
das análises dos setores progressistas. 
Nesta velha luta entre conservadores e progressistas, 
a guerra do Atlântico Sul ergue-se, portanto, como 
um marco e como um fator de esclarecimento 
coletivo. Ela terá influência nos acontecimentds 
que estão sendo gerados, nos âmbitos por nós 
assinalados, mas não devemos projetá-la além de seu 
alcance real. 
No cenário argentino os acontecimentos se 
precipitaram com rapidez. Contudo, não se 

produziram todas as mudanças que em outras 
circunstâncias teriam sido impostas. Os comandos 
militares, que passaram a detentores da soma 
do poder através da Junta militar, tomaram por si 
mesmos uma iniciativa que - não obstante a 
justiça da reivindicação - redundou numa derrota 
militar e num gravíssimo custo humano, 
patrimonial e econômico. O mínimo que se podia 
esperar, pois, era a imediata retirada de todos os 
comandos que participaram da decisão, a ti'tulo de 
prelúdio de uma nova etapa. Nesta mesma página 
editorial (ver cadernos n9 44) afirmamos: 
"Uma operação desta natureza requer uma avaliação 
militar e diplomática muito precisa. Não teria 
sentido uma ocupação que não pudesse ser 
mantida, seja por meios militares, seja por meios 
diplomáticos. Porém, há indícios de que, em 
Buenos Aires, não se esperava uma reação tão 
firme de Londres. 
Se em vez de um êxito, esta ação se deparasse com 
um fracasso, seu custo em termos humanos, 
econômicos e materiais seria demasiado alto. Uma 
análise prévia das relações de força e dos fatores 
internacionais se impunha num caso como este, 
pois permitiria àvaliar se uma dada ação teria um 
grau suficiente de 
possibilidades de ser bem sucedida. 
Se concluirmos que as condições não estão dadas, 
um governo responsável deveria trabalhar para criar 
o ambiente propício a uma iniciativa diplomática. 
Se em vez de uma avaliação objetiva, os resultados 
provassem que na análise do governo argentino 
teve um peso preponderante o desejo de continuar 
no poder, nos encontraríamos diante de um 
proceder que preferimos não qualificar por 
enquanto, por não estarem ainda disponíveis os 
elementos de juízo necessários." 
Em virtude do segredo militar, nem todos esses 
elementos foram checados. Contudo, há fatos 
evidentes. No mesmo momento em que o 
governo norte-americano abandonou a posição 
mediadora para se proclamar abertamente 
favorável a Londres, ficou a descoberto que a 
posição da primeira potência mundial não havia 
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sido submetida a uma apreciação objetiva. 
Apreciação esta que não era difícil, dados os 
vínculos históricos, culturais e de sangue que 
conformaram desde os velhos tempos uma relação 
especial entre os dois países. Também era 
conhecida a prioridade absoluta que a Casa Branca 
atribui à aliança do Atlântico Norte, (ou seja, à 
Otan) e portanto ao eixo Washington-Londres, 
sobre a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e sobre a aliança 
com a Junta militar argentina. 
Já que não havia fatores internacionais dispostos 
a exercer uma pressão sobre Londres para que 
empreendesse a via da negociação, esse aspecto da 
análise estava errado. E quanto à avaliação militar, 
o resultado indica o mesmo. 
Essa é a responsabilidade assumida pelos comandos 
militares. E ela se soma à do golpe de Estado 
desfechado em março de 1976, à violação 
sistemática dos direitos humanos ocorrida durante 
esse período - que deixou um saldo de 30 mil 
mortos e desaparecidos-, à alienação da economia 
argentina e à crise econômica sem precedentes 
na história nacional. 
A queda do presidente, general Leopoldo F. 
Galtier i, e sua substituição por outro general, 
Reynaldo Bignone, assim como a suspensão da 
proibição do funcionamento das atividades 
políticas não encerram, portanto , esse processo. 
Só demarcam seu início. 
E o início desta etapa se caracteriza por umas 
forças armadas divididas quanto à guerra perdida 
e à saída política. Nesse último aspecto, o dilema 
a respeito dos desaparecidos não foi superado. Os 
militares se recusavam a discutir com os políticos 
os termos da transição constitucional, caso estes 
não lhes assegurassem previamente que, uma vez 
no governo, os culpados pelas violações não seriam 
submetidos a processo. Bignone, ao assumir o 
poder executivo, anunciou a realização de eleições 
colocando como prazo máximo o mês de março 
de 1984, reivindicação que junto com os fatores 
anteriores constituem as grandes exigências da 
sociedade argentina. 

Já antes desse episódio, os partidos políticos 
haviam estreitado suas coordenações, 
principalmente através da "Convocação 
Multipartidária", da qual participaram cinco 
agrupamentos, entre eles, as duas principais forças 
políticas argentinas: o peronismo e o radicalismo. 
Justamente nas vésperas da reconquista das 
Malvinas, os partidos intensificaram o tom de suas 
reivindicações, enquanto que os sindicatos, apesar 
da dura repressão, contestavam abertamente 
o regime militar. 
A guerra do Atlântico Sul implicou uma pausa 
na q1.1al o movimento popular expressou sua total 
adesão à reivindicação nacional. 
No momento, após o doloroso desfecho dessa 
etapa da reivindicação argentina pela recuperação 
do arquipélago, a pressão popular exigindo a 
redemocratização adquiriu um renovado vigor. 
Não resta dúvida que essa fase será diHcil e que os 
grupos militares e oligárquicos que trabalham para 
condicionar, dificultar e frustrar a 
redemocratização.do país, colocarão toaa 
classe de obstáculos. 

Mas os fracassos e as divisões na cúpula do regime 
militar abriram uma brecha que o movimento 
popular, unido, poderá ampliar até transformá-la 
numa ampla via para a imposição da soberania 
popular, sem restrições. 
O movimento operário estará na primeira linha de 
frente, embora tenha sido dizimado pela repressão. 
Contudo, a combatividade não arrefeceu apesar 
da violência. o aprofundamento da crise implica, 
para os trabalhadores, uma ameaça de novas 
quedas dos salários reais, fazendo-lhes pagar a 
maior parte do custo da hecatombe econômica. 
A mobilização sindical que visa a modificar a 
política econômica será intensa e passará a 
con~tituir um fator de importância nessa etapa de 
definições. 
Estão dadas, pois, as condições para que uma 
abertura forçada pelas circunstâncias se transforme 
em democrat ização efetiva e elimine mais uma 
ditadura militar do cenário latino-am~ricano. • 
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Depois de dois anos de iniciado, o conflito 
ainda não tem perspectivas de solução. 
Recusando todas as propostas de mediação, 
o regime de Komeini invade o Iraque e 
impede que os países não-alinhados se 
re{mam em Bagdá, mas não consegue fazer 
com que os xiítas iraquianos aceitem sua 
proposta de exportar a revolução islâmica. 
Pelo contrário, os iraquianos se unem na 
emergência e se preparam para uma longa 
guerra de desgaste. Como pôr um fim a 
. -essa trágica sangria de forças, necessárias 

aos povos do Oriente Médio para enfrentar 
o "Plano Sharon", é a pergunta que os 
estadistas da região fazem a si próprios. A 
partir do seu conhecimento direto da área e 
de conversas recentes com líderes e 
analistas, Neiva Moreira revela os interesses 
geopolíticos que se mobilizam em torno 
das batalhas atuais - as maiores no planeta 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial -
e Mohamed Salem descreve os complexos 
bastidores da Guerra do Golfo . 



A. guerra aind.a 
não terminou 
A agressividade do regime de Teerã 
contra Saddam Hussein se origina na 
tentativa de Komeini em levar a 
revolução islâmica até Jerusalém 

Mohamed Safem 

M
esmo para os observadores atentos à reali
dade internacional, as reações e engajamen
tos decorrentes da guerra Irã-Iraque são 

motivo de surpresa e confusão. O Irã deu início à 
invasão do território iraquiano prometendo a suas 
hostes uma marcha vitoriosa sobre Jerusalém, de
vendo passar primeiro pela "libertação" de Bagdá. 
Ao mesmo tempo, o governo de Menahem Begin 
reconhecia que Israel está fornecendo armas ao re
gime do aiatolá Komeini. 

Em compensação, os Estados Unidos manifes
taram que veriam com desagrado qualquer propa
gação da revolução islâmica fora das fronteiras ira
nianas, enquanto a União Soviética, embora signa
tária de um tratado de amizade e cooperação com 
o Iraque e de ser chamada no Irã de "potência sa
tânica", esforça-se por manter uma posição neutra. 

Como explicar tantos paradoxos? Em primeiro 
lugar, não devemos esqu_ecer que apesar do confli
to estar situado numa área crítica, por causa de 
suas riquezas petrolíferas e dos interesses geopolí
ticos das superpotências, a guerra nasce do enfren
tamento entre dois regimes estritamente não-ali
nhados. Bagdá rompeu relações diplomáticas com 
os Estados Unidos desde a guerra árabe-israelense 
de 1973 e mantém estreitas relações com a URSS. 
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Komeini (acima) se 
opõe a Saddam 
Hussein {abaixo) 
por suas posições 
laicas, separando a 
religião do Estado 

Contudo, seu comércio exterior dá preferência ma 
joritária ao Ocidente, de onde se origina grande 
parte da tecnologia aplicada em seus planos de de
senvolvimento. O Partido Comunista se dividiu no 
que diz respeito à política interna: uma fração in
tegra a Frente Nacional que o partido oficialista 
Baas lidera e a outra encontra-se na oposição, fa
zendo alianças com movimentos antibaasistas. 

Por sua vez, o regime de Teerã qualifica de "po
tências satânicas" tanto os Estados Unidos como a 
União Soviética. Contudo, está sendo apoiado pelo 
Partido Comunista (Tudeh) que não tem nenhuma 
participação no governo mas que, ao menos, con
seguiu se ver livre da intensa repressão a que foram 
submetidas outras forças de esquerda como os mu
jahiddins (socialistas muçulmanos) e os fedayins 
(guerrilheiros marxistas). 

A agressividade de Komeini contra Saddam 
Hussein nasce de sua tentativa de exportar a revo
lução islâmica a toda a região do Golfo e principal
mente ao seu vizinho Iraque, de posições . laicas. 
A resposta bélica de Bagdá surge da convicçiro de 
que a guerra era a única forma de estabelecer a cal
ma na fronteira e evitar a infiltração de agentes 
treinados no Irã. (Segundo a agência IPS, foram in
vestidos por Teerã 85 milhões de dólares no treina-
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menta de vários milhares de 'guerrilheiros de Alá'; 
recrutados entre exilados xiitas iraquianos). 

Quando a guerra eclodiu, tanto os Estados Uni
dos como a União Soviética se apressaram em de
clarar-se neutros (um por ser inimigo dos dois go
vernos, o outro para manter suas relações amisto
sas com ambos) e advertirem-se mutuamente que 
deviam se abster de tirar partido do conflito. A 
Conferência Islâmica e o Movimento dos Países 
Não-Alinhados (dos quais o Irã e o Iraque são 
membros) enviaram duas missões mediadoras e a 
OLP observou que Israel seria o principal benefi. 
ciado pelo desgaste mlltuo dos dois maiores exérci
tos da região (sem contar o do Egito). 

E assim foi. Só que Menahem Begin não ficou 
sentado esperando passivamente essas vantagens. 
Já em 1980, aproveitou para mandar sua força 
aérea bombardear a central nuclear que estava sen
do construída no Iraque pela França. Além do 
mais, Israel manteve um fluxo clandestino de ar
mas para o território iraquiano, na expectativa de 
que isso pudesse enfranquecer o Iraque, cujo regi
me é identificado por Begin como o inimigo prin
cipal, depois dos palestinos, obviamente. 

O governo israelense discorda, nesse aspecto, de 
seu aliado e protetor norte-americano. Com efeito, 
os Estados Unidos comparam a atual guerra Irã-Ira
que com a que a Etiópia e a Somália enfrentaram 
em 1977. Através de uma hábil manobra, a diplo
macia e os serviços de inte~ência norte-america
nos conseguiram mudar radicalmente a orientação 
do regime socializante da Somália, um importante 
aliado do bloco socialista nessa região da África. O 
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presidente da Somália, Mohammed Siad Barre, 
rompeu relações com Cuba, expulsou os assessores 
militares soviéticos e se transformou em aliado da 
estratégia norte-americana, à qual concedeu, inclu
sive, uma base militar no importante porto de Ber
bera, na saída do mar Vermelho. 

Saddam Hussein resictiu ao "canto de sereia" de 
Washington e afirmou que não modificará sua posi
ção de não-alinhamento. Ele substituiria Fidel Cas
tro na presidência do Movimento de Países Não
Alinhados durante os próximos três anos. 

Apesar disso, o prolongamento da guerra além 
dos prazos previsíveis obrigou o Iraque a modificar 
seu quadro de alianças externas, comprando armas 
no Egito ( depois de ter sido um severo crítico do 
acordo egípcio-israelense), recebendo apoio militar 
da Jordânia e aceitando contribuições multimilio
nárias da Arábia Saudita e dos Emirados do Golfo. 

Um diplomata iraquiano comentou que seu país 
"não escolheu sua posição geográfica de primeira 
linha na contenção do expansionismo persa". Da. 
da essa situação, e já que os emirados e monarquias 
da região estariam seriamente ameaçados em caso 
de uma derrota iraquiana, ele achava lógico que 
estes pagassem pelo esforço de guerra de um país 
que (sem ser essa sua intenção) transformou-se em 
seu escudo protetor. Isso não implicaria nenhuma 
alteraça:o da linha interna do regime baasista. 

Contra tudo o que era de se esperar, a guerra 
unificou o povo iraquiano em vez de provocar divi
sões internas. Na metade xiita da população, o sen
timento nacional teve mais peso que a solidarieda
de religiosa, a qual poderia aproximá-la do regime 
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de Korneini . Acontece algo semelhante no Curdis
tão iraquiano. B ali e nas regiões de maior densida
de xiita que se concentram os investimentos de 
Bagdá em planos de desenvolvimento e melhorias 
da infra-estrutura destinada à assistência social. Por 
outro lado, a desmoralização que , corno era de se 
prever , se começava a sentir no exército após a 
retirada de suas posições no Irã, foi rapidamente 
superada pela necessidade de defender o território 
nacional ; mas também não surgiu nas fileiras mili
tares um questionamento da liderança de Saddam 
Hussein . 

O Iraque tem procurado a paz com insistência. 
O próprio Hussein declarou recentemente (pouco 
antes da invasão por parte de Teerã) que seu país 
fará tudo o que estiver ao seu alcance para norma
lizar a situação antes de ser realizada , em Bagdá, a 
sétima conferência de cllpula dos mro-alinhados , 
que devia ter início no fim de setembro. 

Em todas as instâncias prévias , o movimento 
rejeitou as propostas inspiradas por Teerã, no sen
tido de adiar a reunião ou de realizá-la em outra 
sede. Mas a proximidade da guerra pode levar ao 
fracasso (por razões elementares de segurança) o 
encontro para o qual o Iraque está se preparando 
há muitos anos. Além das posições tornadas diante 
da guerra, poucos chefes-de-Estado se atreverão a 
comparecer a urna capital ameaçada de bombar
deio pelo Irã em plena conferência. 
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Contra todas as previsões, em vez de provocar divisões 
internas superadas pela necessidade de defender o 
território nacional, a guerra unificou o povo iraquiano 

"Teerã terá condições de julgar com realismo o 
que deve fazer nessa situação, tanto no que diz res
peito às reivindicações territoriais corno no que se 
refere a seus objetivos políticos e ideológicos?", 
pergunta-se o jornal iugoslavo Borba , preocupado 
com a crise no seio dos Não-Alinhados. E o mesmo 
periódico responde: "Lamentavelmente, ao enfati
zar posições de força, não se vislumbram soluções 
positivas". 

Acontece que a guerra tem sido, para o regime 
do aiatolá Korneini, uma ocasião excelente para es
magar qualquer dissidência interna em nome da 
unidade nacional, primeiro em defesa da pátria in
vadida e atualmente em torno de uma "guerra san
ta" contra Saddam Hussein, que é acusado de 
ser, ao mesmo tempo, agente dos Estados Unidos e 
da União Soviética. 

Até o momento de escrever estas linhas, nos pri
meiros dias de agosto, as forças iranianas não ha
viam conseguido reproduzir, em território iraquia
no, os mesmos brios com que combateram em sua 
terra. Isso pode obedecer, em parte, a razões mili
tares, ao serem prolongadas as linhas de abasteci
mento, combaterem em terreno desconhecido e 
não contarem com o fator surpresa, já que o Ira
que teve tempo de preparar suas defesas perante 
um ataque anunciado com muita antecedência. 

Mas não restam dúvidas que o fator psicológico 
tem sua influência. Não é a mesma coisa lutar em 
defesa da pátria e avançar no meio do deserto no 
verão (50 graus de temperatura ou mais) para Je
rusalém à procura de um caminho fictício prome
tido pelo aiatolá. 

Por mais que a idéia de lutar (ou inclusive mor
rer) pela reconquista da cidade sagrada, possa pa
recer atraente a um guarda revolucionário islâmico, 
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é difícil que qualquer um deles acredite sincera
mente que a atual batalha os conduzirá aos territó
rios ocupados por Israel. Em primeiro lugar, por
que para isso não seria suficiente ocupar o Iraque 
(que não tem fronteiras com o Estado judeu) mas 
seria necessário atravessar também a Jordânia e tal
vez a Síria e o Líbano. 

E, em segundo lugar, porque se se tratasse de 
enfrentar verdadeiramente o sionismo, a lógica in
dicaria que o caminho recomendável é o de se che
gar o mais rápido possível a uma paz com Bagdá 
depois da qual os exércitos de ambos os países po
deriam se unir na guerra contra o inimigo comum, 
como foi reclamado tantas vezes em vão por Yas
ser Arafat, cercado em Beirute. 

Na primeira fase da guerra, o regime iraniano 
foi apoiado e armado por um conjunto heterogê
neo de países: Israel, Coréia do Norte, Síria e Ubia. 
Cada um deles têm suas próprias razões . Israel apli
ca ao pé da letra o antigo princípio de que "o ini
migo de teu inimigo é teu amigo" ; a Coréia do 
Norte espera encontrar em Teerã um aliado poten
cial para sua política de equilíbrio entre Pequim e 
Moscou; a Líbia considera a revolução iraniana 
uma continuação natural da revolução islâmica ini
ciada pelo coronel Khadafi, enquanto a Síria adota 
uma atitude que é, no fundo, muito mais anti-Bag
dá que pró-Teerã. 

De fato, o governo do presidente Hafez Assad 
responde a um setor dissidente do mesmo Partido 
Baas, de Saddam Hussein. A antiga rivalidade en
tre esses irmãos adversários transformou-se em 
ódio quando, em plena guerra e com o Golfo blo
queado impedindo a navegação iraquiana, Assad 
ordenou o fechamento do oleoduto que transpor
tava o petróleo iraquiano para o Mediterrâneo atra
vés do território sírio. O Iraque viu-se forçado a re
duzir suas exportações e reorganizá-las utilizando o 
caminho da Turquia, em consequência desta "pu
nhalada pelas costas". 

Embora Damasco pudesse ter interesse em man-
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ter seu rival imobilizado pela guerra, a Síria tam
bém está preocupada com o novo rumo dos acon
tecimentos, depois que o Irã invadiu o Iraque. Um 
alastramento hipotético da revolução islâmica ao 
Iraque serviria de estímulo aos grupos fundamen
talistas sírios, como os Irmãos Muçulmanos, cujo 
ativismo só pôde ser contido por Assad através de 
uma intensa repressão. 

A Argélia, por sua vez, gue integra junto com a 
Líbia e a Síria, a Frente Árabe da Firmeza, colo
cou todos seus esforços e seu prestígio em prol de 
uma solução para essa guerra dispendiosa. O chan
celer argelino Mohammed Benyahia perdeu a vida 
no mês de maio último, quando seu avião, voando 
de Bagdá para Teerã, caiu em território irania
no. As causas do desastre ainda não foram es
clarecidas, mas a hipótese mais provável dentro dos 
círculos diplomáticos do Oriente Médio é de que o 
aparelho teria sido abatido por pilotos iranianos 
quando sobrevoava o espaço aéreo desse país. Se
gundo alguns observadores, trata-se de uma trágica 
confusão; outros acham que a ordem partiu de al
gum setor interessado na manutenção do conflito. 

A perda dolorosa de um brilhante diplomata 
não impediu, entretanto, que os esforços argelinos 
seguissem seu curso. Mas até o momento de redigir 
este artigo eles continuam sendo tão infrutíferos 
como todas as tentativas anteriores de mediação. 

Em um Oriente Médio onde as guerras são mais 
uma regra que uma exceção, prevalece a convicção 
de que o prolongamento desse conflito foi longe 
demais. Qualquer mediador que deseje chegar a 
bons termos terá de procurar uma solução aceitá
vel para ambas as partes, não podendo, portanto, 
tomar partido nem deixar transparecer suas emo
ções. Em círculos privados, inclusive, muitos sim
patizantes da revolução iraniana admitem que a 
responsabilidade maior pelo prolongamento des
medido da guerra recai sobre o regime de Teerã e 
suas reivindicações intransigentes e desproporcio
nadas. 

Enquanto em Beirute, seis mil palestinos mal
armados e pior alimentados resistem heroicamente 
ao avanço implacável de 40 mil soldados israelen
ses, 250 mil combatentes muçulmanos, dos mais 
corajosos, estão se matando nas margens do Shat
al-Arab. 

Chegou o momento de os estadistas sentirem 
que a história será muito mais severa em seu julga
mento que qualquer comissão encarregada de iden
tificar o agressor ou determinar o montante das 
eventuais indenizações. Os soldados de ambas as 
partes demonstraram uma coragem extraordinária, 
assim como habilidade e capacidade de sacríficio. 
É da responsabilidade dos líderes orientarem esse 
esforço para a luta contra os verdadeiros inimigos 
dos povos da região: o grupo de fanáticos que or
denou o massacre de Beirute. • 

no. 47 - jul./ago. - 1982 



Uma questão 
muito antiga 
Um resumo histórico do conflito, 
cujas raízes remontam às disputas 
territoriais entre os antigos impérios 
persa e otomano 

A guerra entre o Irã e o Iraque, desencadeada 
há quase dois anos e ameaçando estender
se a todo o Golfo, começou como um típi

co conflito fronteiriço, cujas raízes remontam a 
uma longa história de disputas entre o império per
sa e o império otomano, que ocupou o território 
do atual Iraque no início do século XVI. 

Entre 1520 e 1914 persas e otomanos assinaram 
18 tratados sobre limites, cada um deles legitiman
do novas conquistas territoriais de Teerã sobre o 
Iraque. Quando este último país se independizou, 
após a Primeira Guerra Mundial, herdou as frontei
ras coloniais que reconheciam sua soberania total 
sobre o canal de Shatt-al-Arab. 

Essas fronteiras foram ratificadas em 193 7 por 
um novo tratado, mas o xá do Irã denunciou em 
1969 o acordo, unilateralmente. No ano anterior 
havia triunfado em Bagdá a revolução que levou ao 
poder o partido Baas Ãrabe Socialista, comprome
tido com os ideais do nacionalismo árabe. Com o 
intuito de desestabilizar o governo revolucionário, 
o xá Reza Pahlevi passou a apoiar ativamente um 
movimento separatista no Curdistão iraquiano, en
cabeçado por senhores feudais descontentes com a 
reforma agrária. A rebelião do Curdistão deixou no 
Iraque um saldo de mais de sessenta mil mortos, ci-
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vis e militares, e o governo d~ Bagdá foi obrigado a 
negociar diretamente com o xá quando ele come
çou a concentrar tropas na fronteira e ameaçou de
flagrar a guerra. 

O acordo de Argel 

As conversações se tornaram possíveis graças à 
intermediação do presidente argelino Huari Bume
diene, e em 6 de março de 1976,oxáeoentãovice
presidente do Iraque, Saddam Hussein, assinaram 
em Argel um acordo de quatro pontos. 

O primeiro reconhecia as fronteiras terrestres fi
xadas por uma comissão mista turco-persa em 
1914. Mediante o segundo, traçava-se a fronteira 
fluvial pela linha do talweg (a de maior profundi
dade das águas navegáveis) no canal de Shatt-al
Arab, com o que o Irã ganhava um acesso indepen
dente ao Golfo para suas refinarias de Abadã. (É 
bom lembrar que antes de 1975 todo o Shatt era 
iraquiano.) 

O terceiro ponto comprometia ambas as partes 
a "restaurar a segurança e a confiança ao longo das 
fronteiras" e "acabar com todos os atos de infiltra
ção de caráter terrorista". Desse modo, os rebeldes 
foram rapidamente derrotados no Iraque e uma 
nova constituição assegurou uma ampla autonomia 
interna ao Curdistão. 

Finalmente, o último ponto considera que to
dos os outros são "elementos indivisíveis de uma 
solução global", razão pela qual "qualquer viola
ção de um deles será interpretada como uma que
bra do Acordo." 

Dois anos depois, em consequência do Acordo 
de Argel, o governo iraquiano chamou a atenção 
do líder religioso aiatolá Komeini (asilado durante 
quinze anos no Iraque) que não podia desempe
nhar em seu território atividades políticas visando 
à derrubada do regime de Teerã. Em função dessa 
advertência, o aiatolá acabou abandonando o tra
que e se radicou na França. 

Komeini jamais perdoou essa afronta, embora 
fosse obrigado a reconhecer que talvez o Iraque ti-



":e • 

Grupos iraquianos treinados no Irã começaram ações 
de sabotagem no primeiro semestre de 1980 

vesse lhe prestado um favor. Seus contatos em Pa
ris com estudantes e intelectuais iranianos exilados 
lhe permitiram projetar-se rapidamente como ins
pirador e líder da revolução islâmica. 

Komeini quer vingança 

Em fevereiro de 1979, pouco depois do triunfo 
dessa revolução, o governo de Bagdá enviou uma 
saudação e uma ratificação dos princípios de res
peito à soberania e de não-intervenção nos assuntos 
internos. O aiatolá respondeu com um apelo aos 
xiítas iraquianos, exortando-os a se rebelarem con
tra o regime "ateu" de Saddam Husseim. 

Contudo, logo chegaram às vias de fato. Grupos 
iraquianos armados e treinados no Irã iniciaram no 
primeiro semestre de 1980, uma onda de atentados 
terroristas. Crescia ao mesmo tempo a tensão na 
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fronteira e a imprensa chegou a contar 244 inci
dentes cbm troca de tiros entre junho de 1979 e 
setembro de 1980. A chancelaria iraquiana enviou, 
nesse período, à sua correspondente iraniana, 293 
notas diplomáticas de protesto, sem receber res
posta alguma. 

Em 4 de setembro de 1980, três aldeias frontei
riças iraquianas foram bombardeadas por artilharia 
iraniana de grosso calibre. Um episódio semelhante 
repete-se a 7 de setembro. A 11 do mesmo mês, o 
Iraque comunica ao governo iraniano sua com
preensão pelo "estado de confusão em que o Irã se 
encontra", que poderia levar o governo de Teerã a 
ignorar os incidentes fronteiriços. Não obstante, 
segundo foi esclarecido, as agressões deviam aca
bar de imediato ou "os dirigentes iranianos terão 
de assumir a responsabilidade perante os povos ira
nianos, perante a opinião publica mundial e perante 
Deus". E para o caso de ficarem duvidas quanto às 
intenções iraquianas de responder às provocações 
com firmeza, o comunicado chama a atenção de 
que "o Iraque não tem a menor ambição sobre ter
ritórios iranianos", sugerindo que a guerra seria 
iminente. 

O Irã não respondeu; intensificou-se em Teerã 
a propaganda anti-partido Baas e porta-vozes go
vernamentais afirmaram que a revolução islâmica 
não tinha porque respeitar a assinatura do xá nos 
acordos de Argel. 

Em 17 de setembro, Bagdá informou que passa
va a considerar esses acordos denunciados, "depois 
de o Irã tê-los violado através da palavra e da ação". 
Consequentemente, o Iraque sentiu-se no direito 
de voltar à linha fronteiriça anterior a 1975, com 
soberania iraquiana sobre a .totalidade de Shatt-al
Arab. 

Dois dias depois, o Irir começou a bombardear 
com artilharia pesada instalações iraquianas nas 
margens do canal, anunciou o fechamento do es
treito de Ormuz (saída do Golfo para o oceano In
dico) à navegaçlro iraquiana e suas forças militares 
emitiram quatro comunicados a respeito das opera
ções na fronteira. A 19 de setembro um novo co
municado informa sobre bombardeios da força 
aérea iraniana sobre o campo petrolífero iraquiano 
de Naftkhana. 

Quando começou a guerra? 

Tudo isso, é justo relembrar, aconteceu antes de 
23 de setembro, e considera-se que essa data marca 
o início da guerra, quando as forças iraquianas pe
netraram no Irã e foram bombardeadas, pela avia
ção de ambos os países, instalações petrolíferas e 
objetivos militares do adversário. 

A polêmica sobre se a guerra começou no dia 
23, como sustenta o Irir, ou a 4 de setembro, como 
alega o Iraque, não é uma discussão bizantina. 
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Foi grande o número de vítimas e prisioneiros de ambos os lados 

Apoiar uma ou outra data implica tomar partido 
com respeito a quem é o agressor, pergunta que o 
Conselho de Segurança da ONU e as diversas co
missões de mediação deixaram suspensa até o dia 
de hoje. 

Em 28 de setembro, o Conselho de Segurança 
exorta ao cessar-fogo. O Iraque anuncia que aceita 
qualquer mediação ( exceto aquelas que pudessem 
ser encabeçadas por Israel ou pelos Estados Uni
dos), que só reivindica o reconhecimento de sua 
soberania sobre a totalidade de Shatt-al-Arab e que 
iniciará unilateralmente uma trégua a 5 de outubro. 

O Irã responde exigindo a retirada total das tro
pas iraquianas e a renúncia de Saddam Hussein 
como condição prévia a qualquer negociação. Des
de aquela época as condições impostas por cada 
grupo mudavam, segundo as posições no campo de 
batalha. Nos momentos de maior ofensiva, o Ira
que chegou a reclamar a devolução aos Emirados 
Árabes de três ilhas próximas ao estreito de Or
muz ocupadas militarmente pelo xá em 1971, 
assim como a concessão por parte de Teerã de cer
ta autonomia interna para as regiões do Curdistão 
e o Arabistão ( ou Cuzistão ), ambas localizadas na 
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fronteira iraquiana. 
O Irã, por sua vez, chegou a exigir uma indeni

zação de 150 bilhões de dólares ( dez vezes mais 
que a fortuna do xá, devolvida parcialmente pelos 
Estados Unidos em troca dos reféns de sua embai
xada em Teerã), a realização de um processo con
tra Saddam Hussein e o estabelecimento de uma 
República Islâmica no Iraque (governado atual
mente por um regime laico, com separação entre o 
Estado e a Igreja). 

Durante as primeiras semanas do conflito, o 
avanço iraquiano foi fulminante. Em 24 de outubro 
de 1980 cai a cidade de Khorramshar e fecha-se o 
cerco sobre Abadã, cuja refinaria - a maior do 
mundo - foi totalmente destruída pela aviação ira
quiana. Em 25 de dezembro, Saddam Hussein 
anuncia a abertura de uma frente de combate ao 
norte, no Curdistão iraniano. Contudo, em vez de 
penetrar mais ainda em território iraniano, as tro
pas iraquianas dedicaram-se a consolidar suas posi
ções, argumentando que não seria necessário ocu
par territórios sobre os quais não se tinham reivin
dicações e que mais cedo ou mais tarde seriam 
abandonados. 
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Em vez de avançar sobre Teerã à procura de 
uma capitulação iraniana (tal como o Irã parece 
agora pretende fazer, em sentido inverso), o Ira
que optou por congelar a guerra, reduzindo-a a um 
conflito de trincheiras semelhante ao da Primeira 
Guerra Mundial, à espera de que fosse solucionada 
a crise dos reféns e a luta interna estabelecesse em 
Teerã "um governo estável, com autoridade para 
negociar". 

Depois dos duros combates iniciais, que incluí
ram bombardeios recíprocos sobre Bagdá e Teerã, 
a frente se estabilizou, um clima de normalidade 
voltou a ambas as capitais e a guerra foi pratica
mente esquecida pela imprensa internacional du
rante quase um ano. 

Em 27 de setembro de 1981, um ataque irania
no de surpresa conseguiu romper o cerco em tomo 
de Abadã, mas não foram alteradas as grandes li
nhas do conflito. O tempo, contudo, favoreceu 
mais o Irã que o Iraque. O exército iraniano re
compôs sua estrutura, seriamente abalada pelo ex
purgo das hierarquias após a queda do xá, e foram 
obtidos mecanismos mais eficazes de coordenação 
com as forças irregulares dos guardas islâmicos, 
que iam para o fronte mal-armados e pior treina
dos, mas dispostos a qualquer sacrifício ou inclusi
ve ao martírio em prol de urna causa que acredi
tam sagrada. 
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O Irã prepara, passo a passo, uma contra-ofen. 
siva e, em 22 de março de 1982, suas forças lan
çam uma operação gigantesca, que obriga os ira
quianos a se retirarem 50 quilômetros. A 30 de 
março, Saddam Hussein recomenda a seu exército 
"não ceder à amargura ' e qualifica a retirada como 
"modificação de nossas linhas ofensivas". 

No dia _9 de abril, é reiniciada a ofensiva irania
na, desta vez com o nome de "Operação J erusa
lém ". O objetivo principal, a reconquista de Khor
ran1shar é alcançado quase um mês mais tarde, a 
22 de maio depois de intensas batalha . 

A l O de junho, após o início da inva ão israe
lense do Líbano, o Iraque decreta um cessar-fogo 
unilateral em todas as frentes de combate. O Irã se 
recusa a corresponder e exige em compensação, 
que o Iraque autorize a passagem pelo seu territó
rio de 500 voluntários iranianos dispostos a lutar 
em Beirute junto com os palestinos e libaneses pro
gressistas. O governo de Bagdá concorda com a 
proposta na esperança de que possa ser aberto um 
canal de negociação. Com o mesmo objetivo, o Ira
que anuncia a 20 de junho a retirada de todas as 
suas tropas de territórios iranianos, convoca mais 
uma vez à negociação de um acordo fronteiriço e 
adverte que "sua boa vontade não deve ser inter
pretada como fraqueza". A retirada se completa a 
30 de junho e não se registram combates quase por 
duas semanas. Contudo, o Irã continua concen. 
trando forças em sua fronteira. 

A 13 de julho, o Conselho de Segurança das Na
ções Unidas adota, por unanimidade, uma resolu
ção solicitando o cessar-fogo entre os dois países. 
Bagdá concorda de imediato com o pedido, mas 
Teerã o rejeita terminantemente e nessa mesma 
tarde suas forças penetram em território iraquiano, 
I.mçando a ofensiva "Ramadã" (mês muçulmano 
de jejum}, em direção ao porto estratégico iraquiano 
de Basra, única saída do Iraque para o mar. A guer
ra entra em nova fase, ao ser transferida a luta, 
pela primeira vez, para território iraquiano. 

Analistas militares sustentam que o avanço em 
direção a Basra constitui a maior batalha travada 
no planeta desde o fim da Segunda Guerra Mun
dial, com a entrada em ação de duzentos mil com
batentes. Nos primeiros dias de agosto, o resultado 
ainda era incerto, pois ambos os lados se atribuíam 
vitórias. Mesmo assim, Basra não chegou a ser ocu
pada nem sequer cercada nas duas primeiras sema
nas da ofensiva. 

Pelo que parece, o Irã teria sofrido perdas hu
manas muito maiores que as iraquianas, confirman
do o antigo princípio da guerra de posições que 
concede vantagens a quem defende sobre quem 
ataca. Os apelos reiterados do aiatolá Komeini às 
massas xiítas do Iraque a se rebelarem e instaura
rem uma República Islâmica também não tiveram 
nenhuma ressonância, pelo menos aparente.(MS.)• 
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Mundo Árabe: 
batalhas em 
muitas frentes 
Guerra no Golfo. Genocídio em 
Beirute. Pressões em Trípoli. O 
governo de Reagan está em todas 

Neiva Moreira 

A dramaticidade dos acontecimentos em Bei
rute deixou em segundo plano a guerra 
do Golfo e o que se passava em Trípoli, 

com a reunião da Organização de Unidade Africa
na (OUA). No entanto, todos esses acontecimentos 
se relacionam, do mesmo modo como estão inter
ligados com as agressões sistemáticas contra Ango
la e Moçambique provocadas pela África do Sul. 

No Golfo, o que aparece é a intransigência do 
aiatolá Komeini e sua obstinação de estender a in
fluência persa sobre toda a região , em nome de 
uma cruzada religiosa que mal esconde velhas am
bições imperiais, nascidas ao calor das vitoriosas 
campanhas militares de Ciro II, na metade do pri
meiro milênio da era cristã. 

Todos os esforços diplomáticos para terminar 
com essa guerra tê_!ll sido bloqueados por essa in
transigência. Pedir que o governo do Iraque aceite 
como uma condição de paz a sua própria derruba
da é, mais que uma utopia, um absurdo. Caberia ao 
povo iraquiano tomar essa iniciativa e nlío ser dita
da de fora, como uma condição de armistício. 

Os resultados dessa exigência descabida foram 
exatamente contrários às esperanças de Komeini; 
fortaleceu o espírito de luta do exército iraquiano,. 
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que repeliu maciças ofensivas, e uniu mais o povo 
- mesmo os setores xiitas que o aiatolá acreditava 
estivessem a ponto de uma sublevação - em torno 
de sua liderança política. 

A linha política do Irã debilita o Movimento 
dos Países Não-Alinhados que, como integrante do 
Terceiro Mundo, Teerã deveria preservar. As amea
ças de ações militares sobre Bagdá quando da Con
ferência, só servem aos Estados Unidos e a Israel, 
que procuram sabotar de todos os modos o forta
lecimento daquele Movimento. O adiamento da 
Conferência nlío apenas afetou o Iraque mas a 
todos os não-alinhados. 

Não se pode dizer que todo ato que se pratica 
em Teerã seja de responsabilidade da Casa Branca. 
Mas não há dúvida de que muitos deles são estimu
lados ou elaborados pelas teias invisíveis mas con
cretas dos serviços de inteligência ocidentais. Até 
hoje , Teerã não deu uma explicação aceitável sobre 
o fornecimento de armas israelenses ao seu exérci
to. Sabe~se que material bélico, num montante su
perior a 400 milhões de dólares, foi vendido por 
Israel áo Irã. E é evidente que uma operação desse 
vulto não poderia ser desconhecida dos Estados 
Unidos . 

Tanto a Telavive como a Washington interessa a 
continuação da guerra. Os problemas criados à Sé
tima Conferência dos Países Não-Alinhados conta
bilizaram ganhos para os inimigos do Movimento. 
Mas não é só isso. Obrigando o Iraque a viver em 
guerra, os inimigos da causa árabe estão dificultan
do ou impedindo qualquer apoio militar iraquiano 
aos palestinos e obrigando a Arábia Saudita e ou
tros países do Golfo a esquecer Israel e reorientar 
suas defesas para conter um possível ataque do Irã. 
E isso num momento em que o apoio árabe aos pa
lestinos e libaneses progressistas é vital à luta que 
travam contra o exército israelense. 

Como a política e a diplomacia não são total
mente lineares, as repercussões dessa decisão de fa. 
zer render a guerra contra o Iraque, estão provo
cando repercussões negativas para os Estados Uni
dos entre os seus velhos aliados do Golfo. O go
verno saudita já não pode ter dúvidas de que só 
pelo apoio político e, sobretudo, militar do,,s Esta
dos Unidos, Israel manteve sua ofensiva 596re Bei
rute. Do mesmo modo que as manobras de sua di
plomacia secreta, atuando sobre a irracionalidade 
do governo de Teerã, têm encontrado meios de ali
mentar uma guerra que fÔ'i - e é - extremamente 
negativa à causa árabe e aos interesses do Terceiro 
Mundo. · 

Em conclusão, embora aparentemente isolada 
do contexto da política dos Estados Unidos na 
área, a continuação da guerra do Golfo interessa 
fundamentalmente a Washington e ao seu aliado 
privilegiado, que é Israel. 
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A milhares de quilômetros de Bagdá, o governo 
Reagan travou uma outra batalha na qual não apa
receu ostensivamente, mas estava na base de tudo. 
A sabotagem da reunião da Conferência da Organi
zação de Unidade Africana pouco tinha a ver com 
a impugnação da presença da República Árabe Saa
rauí, encabeçada pelo Marrocos, com apoio de mais 
de uma dezena de países da região. Esse episódio 
foi o pretexto. No fundo, o que se buscava era im
pedir que o coronel Khadafi fosse eleito presiden
te da OUA e que, sob sua liderança, esse conglome
rado de países desempenhasse um papel mais dinâ
mico e efetivo na luta de libertação da África e do 
Mundo Árabe. 

Khadafi denunciou a responsabilidade dos Esta
dos Unidos nessa manobra. ''O governo Reagan -
disse ele - alimenta a divisão do continente como 
o fez com os países árabes, nos quais colhe, hoje, 
os frutos de sua política genocida e imperialista." 

O presidente Samora Machel, presente em Trí
poli, foi ainda mais claro: ''Os Estados Unidos uti
lizam, hoje, as armas com que sempre atuaram, co
meçando por dividir e logo dando o golpe final , 
com invasões subornos organizando bandos arma
dos de delinquentes no interior dos países que não 
são fiéis à sua política antinacional para desestabi
lizar os seus governos e procurar obrigá-los a se 
ajoelhar" declarou o líder moçambicano. 

A manobra em Trípoli foi clara: imobilizar a 
OUA como um instrumento na luta de libertação, 
debilitando seu papel não apenas no apoio à resis
tência a Israel como na sustentação dos regimes 
progressistas do sul do cont:ipente, que suportam 
o peso da ofensiva racista da Africa do Sul. 

O terceiro pólo onde o conflito na África e no 
Oriente Médio se tomou muito agudo nessas 
últimas semanas, foi o Líbano. Qualquer especialis
ta em assuntos da região não podia ter dúvidas de 
que Israel estava preparando a invasão do Líbano e 
que tinha metas muito claras a alcançar: destruir 
em poucas horas a resistência dos palestinos e liba
neses progressistas, liquidar o comando da OLP e 
impor a Beirute um governo de extrema direita to
talmente dependente de Telavive. 

f evidente que nem os belicistas de Israel nem 
a Casa Branca contavam com a gesta histórica da 
resistência das forças combinadas libanesas-pales
tinas. Estavam habituados, na sua luta contra os 
árabes, a operações-relâmpago, como a "guerra dos 
seis dias". Acreditavam que, tão inferiorizados nu
mericamente - menos de 10 mil contra 140 mil 
soldados - e com um armamento precário, os pa
lestinos e seus aliados nem sequer teriam o desem
penho dos egípcios na batalha de Suez. 

Hoje , nem os mais encarniçados adversários dos 
palestinos deixam de reconhecer que sua resistên
cia em Tiro, Sidon, Nabatiyeh, Beaufort e em 
Beirute não é um mero episódio de uma guerra in-
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terminável, mas um extraordinário momento da 
história contemporânea. Os palestinos e os libane
ses progressistas escrevem epopéias tão brilhantes 
como a dos franceses em Verdun, (1914-1918), a 
dos poloneses em Wester Platte, e a dos soviéticos 
em Stalingrado (na Segunda Guerra Mundial). 

As históricas demonstrações de vitalidade polí
tica (mais de 500 mil civis se recusaram a deixar 
Beirute Ocidental apoiando os seus combatentes) 
e de capacidade militar deram solidez e cimenta
ram as bases ideológicas e políticas da Revolução 
palestina ao mesmo tempo que consolidaram e 
fortaleceram o respeito e admiração do mundo por 
sua causa, expondô Israel à execraç4'o internacional. 

g cedo para avaliar todos os resultados políticos 
dessa façanha militar,mas alguns já estão claros. 
Mesmo as velhas dinastias do Golfo, a Jordânia e o 
Egito, comprometidas política, econômica e mili
tarmente com os Estados Unidos, já não podem tér 
dúvidas de que, sem condições de enfrentar o lobby 
judeu, o governo Reagan jamais priorizaria as rela
ções com os seus amigos árabes se isso fosse em 
detrimento da aliança com Israel. Por outro lado, 
foi tão escandalosa sua passividade frente à brutali
dade israelense no Líbano, que aqueles governos ti
veram de fazer alguns gestos de solidariedade com 
os palestinos, sem, no entanto, se comprometerem 
na guerra como era do seu dever. 

A batalha de Beirute, além de deixar claros os 
propósitos de Israel - a extrema brutalidade de 
suas forças militares e o seu projeto expansionista 
- valorizou a resistência palestina e ampliou, em 
todo o mundo, o apoio à sua luta pela autodeter
minação. 

Associando-se à campanha genocida de Israel, o 
governo Reagan enfraqueceu-se politicamente. E 
mais: está assistindo, entre os seus aliados e mesmo 
dentro dos Estados Unidos, ao severo questiona
mento ao aval político e militar a Telavive. 

O mais importante, no entanto, não é isso, mas 
sim a consciência que se fortalece entre os povos 
árabes de que os governos· vacilantes e servis aos 
Estados Unidos devem ser varridos, como condição 
para que a unidade árabe se realize. 

A apatia dos governos árabes frente ao sacrifí
cio dos palestinos terá o seu preço futuro. Israel, 
realizados seus objetivos no Líbano, escolherá o 
momento para se atirar sobre a Síria e a Jordânia, 
preparando o ataque final aos países do Golfo, até 
o Egito. ~ de se esperar que a lição da resistência 
palestma tenha repercussões amplas no resto do 
mundo tirabe, onde a inércia atual poderá ceder lu
gar a uma avaliação mais correta do papel de cada 
um e das responsabilidades de todos na contenção 
do expansionismo israelense. Mas isso depende, 
fundamentalmente, de profundas transformações 
no poder das nações árabes conservadoras. • 
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LfBANO 

OLP: a vitória política 

Os palestinos, apesar das graves perdas humanas e materiais, 
saem fortalecidos na sua 

luta pela autodeterminação e a independência 

Segundo comentários de di
plomatas sediados em Beiru

te, a certa altura das negociações, 
o enviado especial do presidente 
Reagan, Philip Habib, reconhe
ceu estar surpreso diante da vita
lidade demonstrada pela OLP 
após o mais prolongado cerco 
militar sofrido por uma capital 
árabe nos tempos modernos. "A 
OLP age como se suas forças cer
cassem Telavive em vez dos tan
ques israelenses sitiarem Beirute 
Ocidental" , teria afirmado o re
presentante norte-americano. 

:É evidente que essa firmeza 
palestina provocou algumas do
res de cabeça em Menahem Be
gin, em Ronald Reagan e em vá
rios governantes árabes. Para Be
gin , a jogada da "operação 'Paz 
para a Galiléia" teria um custo 
político (e militar) muito mais 
reduzido, tanto interna como 
externamente, caso a OLP tives
se cedido às pressões de todo ti
po que foram exercidas sobre 
seus quadros dirigentes depois 
do cerco de Beirute. Reagan te
ria tido que dar menos explica
ções ao Congresso e à opinião 
pública norte-americana sobre o 
fornecimento de armamento 
proibido a Telavive, como bom
bas de fragmentação, e, talvez, o 
general Alexander Haig poderia 
ter superado, mais uma vez, o 
equívoco de confundir seu papel 
à frente do departamento de Es
tado com o rigor da vida militar. 
Quanto aos governos árabes mais 
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Beatriz Bissio 

Dois meses de sítio israelense não minaram a resistência palestina 

pró-norte-americanos, teriam des
viado alguns petrodólares para 
ajudar a OLP a ressurgir em al
gum outro lugar sem o temor, 
a curto prazo, de sua influência 
política, diplomática e militar. 

Mas em condições absoluta
mente adversas, apesar do golpe 
sofrido com a queda do Castelo 
Beaufort, a destruição total de 
Tiro, Sidon e Nabatiyeh, a queda 
de Damour, os milhares de pri
sioneiros, mortos e feridos, o 
material bélico perdido e o cerco 
na estreita e destruída superfície 
de Beirute Ocidental, a O1::P e os 
libaneses progressistas surpreen
deram os estrategistas israelenses 
e a opinião pública mundial. 

Os heróis de Beirute 

A determinação da OLP no 
sentido de não abandonar Bei
rute - a menos que se justificas
se por uma negociação ou com
promisso - provocou alguns co
mentários significativos. O jornal 
AI Bayan, publicado nos Emira
dos Árabes e sem antecedentes 
de maiores simpatias pelas posi
ções da resistência palestina, assi
nalou: "Ninguém que for alheio 
ao mundo árabe tem o direito de 
dizer aos heróis da sitiada Beiru
te aquilo que devem fazer, por
que eles estão enfrentando a ma
quinária bélica israelense, apoia
da pela primeira potência mun-
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Reagan e Begin: um alto custo 
político e diplomático 

dial. O silêncio árabe tem de
monstrado que apenas os comba
tentes têm o direito de tomar 
uma decisão sobre seu presente e 
seu futuro". E vai mais além: 
' 'Israel perdeu mais do que ga
nhou' ', afirma. E acrescenta: 
"Quanto aos Estados Unidos, 
eles vã'o perceber em breve que 
grande parte da influência obtida 
com tanto trabalho na região, no 
decorrer de dez anos, esfumou
se devido à indiferença de Wa
shington diante do destino da 
Naçã'o Árabe". 

A surpreendente resposta ao 
cerco de Beirute não é inexplicá
vel. Esta nã'o é a primeira vez 
que a Organizaçã"o para a Llber
taçã'o da Palestina parece estar 
entre a espada e a parede. Seu 
futuro era incerto após o trági
co Setembro Negro que a expul
sou da Jordânia ao preço de vin
te mil mortos. Alí, a OLP havia 
instalado seus dirigentes máxi
mos e desenvolvido suas estrutu
ras políticas, sociais e militares 
no exílio. O rei Hussein, em 
1970, mo acabou com a resis
tência palestina, que ressurgiu no 
Líbano, quase do nada. 

Em 1975, só cinco anos de
pois, estourava a guerra civil li
banesa, na qual os palestinos de
sempenharam um papel destaca
do, lutando ao lado dos libaneses 
progressistas. Naquela guerra 
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houve momentos terríveis, como 
o cerco ao campo de Tal-AI Zaa
tar, habitado por libaneses po
bres e palestinos refugiados, que 
tiveram de suportar a artilharia 
dos cristãos falangistas e dos re
cém-chegados reforços sírios, 
que haviam sido solicitados pelo 
governo maronita de Beirute na 
expectativa de conter o avanço 
dos muçulmanos progressistas. 

Tal-Al Zaatar deixou um sal
do de vinte mil mortos. Mas a 
OLP não foi destruída nessa ba
talha nem após a guerra civil· 
nem foram derrotados seus alia
dos libaneses. A guerra deu lugar 
a um status quo muito especial 
- definido por alguns como 
'não-paz não-guerra" - que , 

embora precário, permitiu nor
malizar o funcionamento das ins
tituições e reorganizar as forças. 

A OLP dedicou-se a desenvol
ver suas estruturas polfüco-so
ciais, enquadrar sua militância, 
organizar os refugiados e deu um 
salto qualitativo em sua ativida
de diplomática. Aprofundou e 
estreitou, também, sua aliança 
com os libaneses progressistas, 
com os quais criou um comando 
militar unificado e forças con
juntas, que dominavam Beirute 
Ocidental e o sul do Líbano. 

Quando Israel estabeleceu o 
cerco a Beirute, no mês de junho 
passado, um dos seus objetivos 
não declarados era aproveitar-se 
do desespero da população civil 
para pressionar o movimento 
progressista libanês visando ao 
rompimento de sua aliança com 
a OLP, deixando-a entregue à 
sua própria sorte. Mas era uma 
análise extremamente simplista. 
Tratava-se, de fato, de uma alian
ça e não de uma simples atitude 
solidária. Aliança em que ambas 
as partes se fortaleciam e apoia
vam. 

Esta evidência começou a fi
car clara quando foi prolongado 
o sítio de Beirute Ocidental, tor
nando intoleráveis as condições 
de vida. Até o próprio Philip Ha
bib deve ter ficado surpreso 
quando descobriu que o cerco de 

Beirute começava a definir tão 
claramente os campos, que for
çara o primeiro ministro Chaffic 
Wazzan, de linha moderada, a as
sumir o papel de porta-voz (mais 
que de mediador) dos setores 
progressistas libaneses. 

Recusa à capitulação 

Na divisão decorrente da 
guerra civil, que cortou Beirute 
pelo meio , o poder do Estado li
banês também ficou, simbolica
mente , dividido. A presidência 
em Baabda, do lado de Beirute 
Oriental, e o gabinete do primei
ro-ministro no centro de Beirute 
Ocidental. 

O cerco israelense deixou o 
primeiro-ministro (muçulmano) 
Chaffic Wazzan encurralado den
tro da área sitiada, e como ele se 
recusasse sistematicamente a pas
sar através das linhas israelenses, 
permaneceu durante vários dias 
sem sair de Beirute Ocidental, 
sofrendo as mesmas limitações 
e angústias que o resto da popu
lação. Alguns correspondentes 
estrangeiros informam que, num 
desses dias, Wazzan telefonou 
para o presidente Sarkis, que se 
encontrava no palácio presiden
cial de Baabda, para perguntar
lhe se ele também estava sem 
água e sem luz. 

Não era somente uma forma 
de chamar a atenção sobre os 
acontecimentos do outro lado 
do cerco israelense. Eram cada 
vez mais nítidas, no plano polí
tico, as divergências entre o pre
sidente Elias Sarkis ( cristão ma
ronita) e o ministro das Rela
ções Exteriores, Fuad Butros 
(grego ortodoxo) por um lado, e 
Chaffic Wazzan e outros minis
tros muçulmanos, por outro. 

Sarkis e Butros mostraram-se 
favoráveis à saída da OLP de Bei
rutJ e talvez do Líbano. Mas 
Wazzan, não. Para ele e para di
versos setores libaneses muçul
manos, as posições de Sarkis 
equivalem à capitulação. Aceitar 
a saída da OLP significaria o "si
nal verde" para a ambição con-
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tida de toda a comunidade maro
nita, que visava tomar conta do 
poder. Um passo previsível seria 
entregar a presidência do Líbano 
a Beshir Gem ayel, o chefe das fa
langes, que não disfarça sua vo
cação ditatorial e que, uma vez 
instalado no poder, utilizaria sua 
força militar para acabar de es
magar os grupos progressistas. 

os cristãos se arrependeram de 
terem chamado os sírios em 
1976, também ficarão arrepen
didos de terem apoiado a inva
são israelense em 1982. Eddé 
era um dos candidatos à presi
dência na eleição que devia ter·· 
se realizado em fins de julho. 

O Líbano não é o Egito 

Em editorial assinado pelo 
seu principal responsável, Abu 
J auden, o matutino libanês AI 
Nahar, demonstrou as diferenças 
existentes em relação ao passa
do. "O Líbano não é o Egito -

Mas não são somente os mu
çulmanos e os drusos (liderados 
por Walid Jumblat) que defen
dem a permanência da OLP no 
Líbano. Ela é defendida publi
camente também por alguns di
rigentes maronitas, que conside
ram oportunista a tendência de 
extrair da invasão israelense van
tagens para a política interna li
banesa. 

Raymond Eddé, um maronita 
liberal que viveu no exílio desde 
1976, afirmou que assim como 

A MENSAGEM 
DE ARAFAT 

O O presidente do Comitê Executivo da OLP 
enviou um telex aos nossos editores em res

posta à mensagem de solidariedade que eles lhe 
fizeram chegar em nome de toda a equipe de ca
dernos do terceiro mundo. Eis o texto da mensa
gem: 

Irmão Neiva Moreira 
Irmã Beatriz Bissio 
cadernos do terceiro mundo 
Rio de Janeiro 
Saudações revolucionárias. 

Recebi com grande apreço em Beirute sitiada, 
vosso telegrama de solidariedade para com a luta 
dos povos libanês e palestino contra a invasão sio
nista do Líbano. Agradeço-lhes os calorosos 
sentimentos de solidariedade militante, que são 
os mesmos de toda pessoa livre e nobre no mun
do inteiro, em respeito à luta de seus irmãos e ir
mãs contra o imperialismo, o sionismo, o racismo 
e o fascismo. 

A invasão israelense do Líbano não teria sido 
efetivada sem o apoio ilimitado e em todos os ní
veis dos Estados Unidos, ao inimigo israelense, ao 
qual forneceu as armas mais modernas, inclusive 
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aquelas internacionalmente proibidas. . 
Nessa invasão, o inimigo destruiu dezenas de 

cidades e povoados libaneses, assim como campos 
de refugiados palestinos. Provocou danos incalcu
láveis às propriedades e uma perda de vidas sem 
precedentes. Foram mortas ou feridas mais de 30 
mil pessoas. Há dez mil desaparecidos e mais de 
um milhão de civis libaneses e palestinos total
mente desabrigados. 

A ferocidade da agressão e a barbárie do inimi
go só podem contribuir para aumentar nossa de
terminação de continuar resistindo contra a ocu
pação e prosseguir nossa marcha revolucionária 
que visa à conquista dos direitos inalienáveis de 
nosso povo árabe-palestino - incluindo seu direi
to à volta, à autodeterminação e ao estabeleci
mento de um Estado independente no território 
de sua pátria, a Palestina - assim como a sufocar 
a agressão contra a terra irmã, o Líbano·, e nossa 
amada Palestina. 
Revolução até a vitória! 
Yasser Arafat 
Presidente do Comitê Executivo da OLP 
Comandante-em-chefe das Forças da Revolução 
Palestina 
Beirute, 24 de julho de 1982 
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Corno na guerra civil, os libaneses direitistas cedem às pressões 
norte-americanas e fazem o jogo de Israel 

escreveu - onde o presidente Sa
dat tinha autoridade política 
para passar por cima do proble
ma palestino e fazer a paz com 
Israel. E também não é a Jordâ
nia, onde o rei Hussein tinha po
der militar para usar seu exército 
contra a OLP e expulsá-la do 
pafs". 

De certa maneira, a atual 
guerra no Líbano também é uma 
nova etapa da guerra civil de 
1975. Assún como naquela oca
sião, os libaneses direitistas, re
presentados majoritariamente 
pela comunidade maronita, ce
dem às pressões norte-america
nas e fazem o jogo de Israel, en
quanto que os libaneses progres
sistas, cuja base social são os mu
çulmanos e os drusos, estão em
penhados em ligar seu destino ao 
povo da Palestina. 

Em fins de junho, no encerra
mento de um reunião entre Cha
ffic Wazzan, Yasser Arafat e vá
rios ministros libaneses islâmi
cos, o primeiro-ministro decla
rou: "Tanto o povo palestino 
como o libanês são vítimas de 
uma conspiração forjada entre os 
Estados Unidos e Israel". 

Os dirigentes políticos nacio
nalistas rejeitaram também a 
possibilidade de apoiar o desar
mamento unilateral da OLP e 
deles próprios, exigida por Tela
vive e copatrocinada por Wa-
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shington. Estavam presentes à 
reunião o primeiro-ministro Sa
lim Al-Hoss, o líder do Movi
mento Nacionalista Libanês, Wa
lid Jumblat, o chefe do Movi
mento (xiíta) Amai Habib Per
ri, o líder do Movimento Moura
bitoun, Ibrahún Qoleirat e o ex
primeiro-ministro Rashid Kara
mi. Eles assinalaram que toda 
proposta nesse sentido "é total
mente inaceitável". Karami 
acrescentou: "É melhor o martí
rio de que vivermos humilhados" 
e exortou os nacionalistas libane
ses a resistirem com firmeza. 

Por sua vez, a OLP declarou
se "preparada para enfrentar o 
pior" em Beirute. Contudo, tam
bém está preparada a não fazer 
concessões. Abu Mussa, vice.co
mandante do estado-maior das 
forças conjuntas palestino-liba
nesas, afirmou: "A resistência 
palestina está preparada para tra
var uma longa batalha na defesa 
de Beirute. Nós contamos com 
todos os meios para levar adian
te uma guerra prolongada". E 
acrescentou: "Os combatentes 
das forças conjuntas adquiriram, 
durante esta longa guerra contra 
Israel, uma enorme experiência. 
Ficou demonstrado que o solda
do israelense não é superior em 
nenhum sentido". 

Mas, ainda que a resistência 
militar da OLP e dos libaneses 

progressistas tenha sido decisiva, 
não foi menos in1portante a ba
talha diplomática travada a par
tir dali. 

Shultz abre uma porta 

Uma das primeiras vitórias 
conquistadas pela OLP na resis
tência ao cerco de Beirute foi a 
derrubada do general Alexander 
Haíg. A anãlise global do Orien
te Médio feita pelo seu substitu
to George Shultz, baseia-se nu
ma postura mais aberta diante 
do problema palestino que ele 
considera o eixo da crise no Lí
bano. Shultz disse: "A ausência 
de iniciativas que visem a uma 
solução para o problema palesti
no, contribuiu de forma decisiva 
para a crise atual". 

Essa ~firmação contém, im
plícita, uma autocrítica norte
americana no que diz respeito ao 
problema do Oriente Médio, pois 
é evidente que as "soluções" ou 
"iniciativas" só poderão ir adian
te na medida em que tenham al
gum tipo de aval por parte de 
Washington, o único a ter capa
cidade de impor a Israel alguma 
negociação. 

E embora Shultz também te
nha imposto a condição de que a 
"OLP devia reconhecer o direito 
de Israel à existência antes que 
Washington estabelecesse nego
ciações diretas com seus repre
sentantes, era evidente que a 
porta ao diálogo já tinha sido 
aberta. Shultz não desconhecia o 
fato de que a OLP há algum 
tempo atrás, já havia autorizado 
seus representantes a avançarem 
nesse terreno. E poucos dias de
pois o próprio Yasser Arafat assi
nava um documento comprome
tendo-se a aceitar todas as reso
luções da ONU sobre o problema 
palestino, fato que, embora em 
termos genéricos, constituía a 
evidência da disposição em acei
tar a existência do Estado de Is
rael, mencionada explicitamente 
nas resoluções das Nações Uni
das. 
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No início de junho, o funda
dor do Congresso Mundial Judai
co, Naurn Goldman, de tendên
cia moderada, assinou, junto 
com o ex-primeiro-ministro fran
cês Pierre Mendes France, um 
manifesto exigindo o reconheci
mento mútuo entre a OLP e o 
Estado de Israel. Pouco depois, a 
meados de julho, um dirigente 
israelense e um porta-voz da 
OLP e assessor político de Ara
fat revelavam em Paris que, des
de 1975, há contatos permanen
tes entre a Organização para a 
Libertaçãc, da Palestina e o Esta
do de Israc~. 

Trata-se do general israelense 
Matty Peled, atualmente refor
mado, e adversário de Begin e 
Issa Sartawi, um dos assessores 
mais importantes de Yasser Ara
fat. Eles afirmaram em entrevis
ta coletiva conjunta: "Não há so
lução para a crise do Oriente Mé
dio sem o recíproco reconheci
mento entre Israel e a OLP e sem 
o início de negociações políti
cas". Embora não tenham ocul
tado suas divergências, ao reco
nhecerem que o diálogo existe 
há tantos anos, e ao estarem de 
acordo cbm o reconhecimento 
mútuo, eles estavam indicando 
qual seria o caminho a seguir 
para uma solução séria, justa e 
duradoura da crise do Oriente 
Médio. 

Do momento em que Sartawi 
falava em nome da OLP, não res
ta a menor dúvida que os palesti
nos já haviam incorporado a 
idéia de reconhecer o Estado de 
Israel, desde que as autoridades 
de Telavive dessem um passo na 
mesma direção, aceitando o diá
logo com a OLP como única re
presentante legítima do povo 
palestino. 

Shultz sabia, pois, o que esta
va fazendo ao deixar a porta 
aberta à eventual q_egociaçlfo. 
Não era nem mais nem menos 
que uma forma de preparar a 
epinião pública norte-americana 
para um previsível reconheci
mento oficial da Organização 
para a Libertação da Palestina 
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O general Peled e·hsa Sutawi coincidem em af'"mnar que IIÓ o 
reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP trará a paz ao Oriente Médio 

por parte da Casa Branca. Po
rém, é evidente que depois de ter 
insistido, durante anos, na visão 
tendenciosa de "palestino igual 
terrorista", esse processo interno 
não seria nem rápido nem fácil. 
Embora fosse, a esta altura, ne
cessário para a própria política 
norte-americana no Oriente Mé
dio. 

Um longo caminho 

Para chegar à situação atual 
foi necessário um longo cami
nho que se iniciou em 1974, 
quando Yasser Arafat falou dian
te da Assembléia-Geral das Na
ções Unidas. O presidente da 
OLP começava a batalha diplo
mática. 

Depois da expulsão Violenta 
da Jordânia, algúns palestinos, 
em desespero, procuraram nas 
ações terroristas urna forma de 
chamar a atençlfo da opinião pú
blica mundial para o problema 
palestino. O preço pago pela re
sistência palestina, em conjunto, 
por esses excessos foi muito alto. 

Mas Y asser Arafat conseguiu 
unificar e dar coerência à ação 
política e militar palestina, evi
tando o espontaneísrno. A partir 
do seu discurso na ONU, e prin
cipalmente depois de sua visita 
oficial à Áustria, a convite de 
Bruno Kreisky, que lhe abriu as 
portas à Comunidade Econômi-

ca Européia (CEE), a OLP deu 
um salto diplomático qualitativo 
e quantitativo. Já não são so
mente os Estados Árabes e/ou os 
países ideologicamente mais 
definidos aqueles que reconhe
cem a OLP como o único e le
gítimo representante do povo 
palestino, concedendo status de 
embaixadores a seus representan
tes oficiais. Países de governos 
social-democratas e mesmo con
servadores receberam os dirigen
tes palestinos e o próprio Yasser 
Arafat e estabeleceram relações 
diplomáticas com a OLP. 

Antigos aliados de Israel na 
guerra de 1967 reexaminavam 
suas definições e, como mínimo, 
iniciavam uma relação equidis
tante no que diz respeito à OLP 
e ao regime de Telavive. 

Ao contrário do que era de se 
supor, esse avanço da OLP no 
campo diplomático irritou os is
raelenses; estes tiraram o maior 
proveito da situação, num mo
mento em que os palestinos po
diam ser qualificados como ter
roristas sem maiores dificuldades. 

Logo, agora - à luz da inva
são israelense ao Líbano - esta 
posição aparece com maior niti
dez. Na Europa, cada vez mais 
analistas políticos se inclinam a 
afirmar que a operação lançada 
a _6 de junho com o nome de 
''Paz para a Galiléia", pouco ou 
nada tinha a ver com a situação 
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naquela regiao norte da Pales
tina. Estaria, sim, destinada a 
deixar sem espaço a linha políti
co-diplomática impulsionada du
rante todos esses anos por Yasser 
Arafat, com tanto sucesso a ní
vel mundial. 

Esse ponto de vista coincide 
com declarações de porta-vozes 
do movimento "Paz agora" em 
Israel, no sentido de que a inva
são procura radicalizar as bases 
palestinas para levá-las a questio
nar a linha negociadora e mode
rada de Arafat. De acordo com 
esses dirigentes do "Paz agora' 
- movimento que assumiu den
tro de Israel um vertiginoso e ex
traordinário desenvolvimento 
constituindo-se em importante 
fato político - os objetivos su
postamente antiterroristas invo
cados por Begin têm de ganhar 
credibilidade para levar os go
vernos europeus, atualmente in
clinados em favor da OLP, a se 
aliarem novamente com o regime 
de Telavive. 

Contudo, é necessário assina
lar, que longe de atingir os obje
tivos, Menahem Begin despertou 
uma onda de indignação a nível 
mundial; seus crimes estão sendo 
comparados com os do nazismo 
e ele conseguiu, inclusive, divi
dir, pela primeira vez em muitos 
anos, a poderosa coletividade ju
daica nos Estados Unidos. 

Diversos governos europeus -
e muito especialmente a França 
- estão empenhados em impedir 
que Telavive atinja seus objeti
vos e se mobilizam em apoio a 
Arafat. Mitterrand, que jamais 
ocultou suas simpatias por Israel, 
chegou a comparar a invasão do 
Libano com o extermínio perpe
trado pelos nazistas em 1944 em 
Ogadour. E a França está procu
rando encontrar uma saída di
plomática para a crise do Líba
no. Paris encaminhou ao Conse
lho de Segurança das Nações 
Unidas, juntamente com o gover
no do Cairo, uma proposta que 
prevê o reconhecimento mútuo 
entre a OLP e Israel. A iniciativa 
conta com o apoio do Movimen-
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O êxodo da população civil de 
Beirute Ocidental foi intenso, 

porém muitos decidiram ficar e 
resistir, preparando-se para isso 

to dos Países Não-Alinhados. 
E Mitterrand se entrevistou 

com Farouk Kadoumi - o chan
celer da OLP - que chegou a Pa
ris integrando uma delegação da 
Liga Árabe. Essa mudança de po
sição do Eliseu, que é explicada 
pelo desejo de "equilibrar a di
plomacia" em relação ao Oriente 
Médio - não passou despercebi
da para os palestinos. Em decla
rações a Le Matin, o secretário
geral da Frente Democrática 
para a Libertação da Palestina 
(Folp), Nayef Hawatme, de ten
dência marxista, afirmou: "A po
sição atual da França pode ter 
uma enorme influência para im
por a retirada dos invasores e 
para atuar com justiça diante dos 
direitos de ambos os povos (pa
lestinos e judeus)." 

A iniciativa 
diplomática palestina 

Se a intensão que estava por 
trás da agressão ao Líbano visava 
levar os palestinos a assumirem 
atitudes impensadas e se o cerco 
de Beirute pretendeu aniquilar 
sua capacidade de resistência, 
seus responsáveis estarão longe 
de sentir que a missão foi cum
prida. Begin, disposto como esta
va a encontrar uma "solução mi-

litar" para o problema palestino, 
não previu, certamente, em sua 
mesa de trabalho, a hipótese de 
receber uma resposta que o obri
gasse a operar no terreno diplo
mático. 

Em 25 de julho passado, pu
blicou-se que Yasser Arafat 
havia assinado um documento 
concordando com todas as reso
luções das Nações Unidas em re
lação ao problema palestino e es
colhia, simbolicamente, como 
depositários do documento, vá
rios congressistas norte-america
nos que o visitavam na sitiada 
Beirute. 

A decisão da OLP estava inse
rida na lógica de sua linha polí
tica e diplomática. Em várias 
oportunidades, desde 1967, Ara
fat havia manifestado a disposi
ção dos palestinos no sentido de 
reconhecerem o Estado de Israel 
em troca de um reconhecimento 
simultâneo do direito dos pales
tinos à autodeterminação num 
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O PLANO SHARON 

O A invasão israelense do Líbano obedece a 
um plano estratégico cuidadosamente estu

dado até em seus mínimos detalhes pelos estrate
gistas de Israel e outras potências ocidentais, afir
ma a revista Israel & Palestine, editada em inglês 
em Paris. Em sua edição de março ( três meses 
antes da invasão), I & P publicou detalhes de 
um chamado "Plano Sharon" (por causa do mi
nistro israelense da Defesa, Ariel Sharon), cujos 
objetivos mínimos seriam "a desestabilização da 
OLP, a conquista do sul do Líbano até o rio Li
tani, a criação de uma dinastia direitista encabe
çada por Bechir Gemayel no resto do país, com 
algumas áreas concedidas à Síria e pequenos en
claves governados por muçulmanos servis". 

Sharon vai mais além desse consenso inicial e 
planeja deportar para a Jordânia os palestinos 
que sobreviverem à guerra. Juntamente com uma 
ofensiva israelense contra o reino jordaniano, isso 
garantiria a derrubada do rei Hussein e a consti
tuição de um regime colaboracionista. Posterior
mente, ali seria criado um "Estado Palestino" e 
para lá trasladada grande parte dos palestinos 
da atual Cisjordânia, que seria anexada a Israel, 
como aconteceu com Jerusalém e Golã. Depois 
de 1 O ou 20 anos, ocorreria a anexação da Trans
jordânia. 

Como, para tudo isso, a OLP tem de ser des
truída, a I & P afirma que "isso só pode ser con
seguido, bombardeando-se o sul do Líbano até 
torná-lo inóspito" e "tomando a capital libanesa 
para assassinar ou destruir a direção palestina". 
Os israelenses depois se retirariam, "para serem 
substituídos por uma força internacional sob 
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controle norte-americano". Não é casual, acres
centa a revista - cujas previsões vêm se cumprin
do pouco a pouco - que grande parte dos diplo
matas norte-americanos em Beirute tenha expe
riência no Laos, Vietnã e Tailândia, onde partici
param no planejamento da ''Operação Fênix": o 
assassinato maciço de vietnamitas suspeitos de 
simpatizarem com o Vietcong. 
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território próprio. O assunto ti: 
nha sido levantado novamente, 
com insistência, nos últimos 
meses. 

As reações de governos como 
o da França e do próprio Egito, 
não demoraram. Elogiaram ime
diatamente a atitude de Arafat e 
exigiram a resposta adequada 
por parte dos demais protagonis
tas. 

A Casa Branca foi cautelosa. 
A primeira reação oficial foi qua-

lificar o documento assinado por 
Arafat como "vago" e exigir o 
reconhecimento explícito do Es
tado de Israel. Era uma boa ma
neira de ganhar tempo e preparar 
uma resposta adequada, pois, de 
certa forma, a iniciativa foi uma 
surpresa para Washington. Mais 
ou menos na mesma linha estava 
a resposta de Begin, que tratou 
de subestimar a iniciativa palesti
na acusando-a de instrumento di
versionista e inconsequente. 

Mas as cartas estão em cima 
da mesa. A iniciativa de Arafat 
encaminhou a crise do Líbano e 
o problema palestino (ambos in
trinsecamente unidos) ao terreno 
da negociação política. 

Os milhares de manifestantes 
palestinos que se lançaram às 
ruas nos territórios ocupados 
exigindo a solução para o proble
ma do Líbano, os judeus mode
rados que se inclinam a reconhe
cer a OLP, o secretário de Esta-

FLASHES 
Condenação da CEE 
Os ministros das relações exteriores da Comuni
dade Econômica Européia (CEE) condenaram 
"violentamente" a invasão do Líbano por parte 
de Israel. E declararam que "ignorar os direitos 
palestinos â autodeterminação implicaria uma fu
tura radicalização do problema do Oriente 
Médio". 

Refugiados em Chipre 
Somente durante o mês de julho desembarcaram 
em Chipre cinco mil libaneses obrigados a aban
donar o país depois da agressão israeJ, ;e. Com 
isso, somam mais de quinze mil os cidadãos liba
neses que procuraram refúgio em Chipre, desde 
o início da invasão. Chegam quase que diaria
mente aos portos cipriotas navios e até lanchas â 
procura de abrigo. As patrulhas israelenses de
têm todos os navios e, antes de autorizá-los a par
tir, controlam a identidade dos passageiros, vi
sando a evitar a saída de qualquer cidadão 
palestino. 

Carlos Andrés Pérez: "Genocídio" 
O l(der social-democrata e ex-presidente da Ve
nezuela, Carlos Andrés Pérez, condenou "o terr(
vel massacre de libaneses cometido por Israel" e 
acusou esse pa(s de ter "praticado um genoc(dio 
contra os palestinos". 

Pérez qualificou de "extraordinário" o docu
mento assinado por Yasser Arafat, pelo qual este 
concorda com todas as resoluções das Nações 
Unidas. "Essa declaração arrasa com todos os 
pretextos para não negociar com a OLP", afir
mou o dirigente venezuelano. 
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Solidariedade dos gregos 
O estádio principal de Atenas foi lotado por mi
lhares de pessoas que participaram no Festival de 
Solidariedade com os povos palestino e libanês. A 
ministra grega da Cultura, Melina Mercouri, pro
nunciou o discurso oficial, através do qual denun
ciou a invasão do Ubano e manifestou o apoio 
total do seu país â OLP e ao povo libanês. O di
nheiro arrecadado será destinado â revolução pa
lestina e à aquisição de remédios e de todo tipo 
de assistência material para as v(timas da invasão. 

Conselho Mundial de Igrejas 
O Conselho Mundial de Igrejas - que enviou uma 
delegação ao Líbano para investigar as condições 
de vida na parte sitiada de Beirute - pediu a seus 
membros que se dirijam aos mais altos escalões 
dos respectivos governos para impedir o ataque 
final contra os palestinos e libaneses cercados na 
capital. 

"Fugir da cidade - como aconselha Israel - é 
simplesmente imposs(vel para -a grande maioria 
das pessoas, pois elas não têm para onde ir", assi
nala o comunicado da delegação que visitou o 
Líbano. 

Manifestações em Nova Iorque 
Durante mais de quatro dias consecutivos desfila
ram pelos arredores da sede das Nações Unidas os 
manifestantes que exigiam a retirada israelense 
do Ubano. O Comitê Árabe-Norte-Americano 
contra o Racismo emitiu uma declaração conde
nando Israel pelos crimes cometidos contra mi
lhares de palestinos e libaneses durante a invasão. 

no. 47 - jul./ago. - 1982 



tino. do Shultz que abriu espaço a 
esta negociação, os diplomatas 
sauditas e sírios, que foram exor
tar Reagan a aceitar o diálogo 
com os palestinos, e a opinião 
pública mundial que clamava por 
uma saída política, sabem agora 
que se ela não for adiante não 
serã por causa da OLP. Y asser 
Arafat demonstrou que está dis
posto a não fechar nenhuma por
ta. Só se recusa a renunciar à de
fesa dos direitos do povo pales-

Os israelenses estão com a pa
lavra. Se Begin simplesmente 
desconhece o passo dado, todos 
aqueles que dentro de Israel er
gueram sua voz para condenar a 
invasão do Líbano podem criar
lhe umfl situação difícil. E a si
tuação se tornarã muito mais 
complexa para ele se, apesar de 
tudo, continuar empenhado na 
saída militar. 

no gerou mudanças significati
vas. Em dois meses, a OLP pas
sou da defensiva militar à ofensi
va <,liplorriática. E na conquista 
dessa vitória, se misturaram vá
rios fatores: a coragem do povo · 
palestino e sua determinação de 
não abdicar de seus direitos, o 
apoio solidário e heróico do: 
povo hbanês, as pressões da 
consciência internacional e, sem 
nenhuma dúvida, as condições 
de estadista de Yasser Arafat. • Como toda guerra, a do Líba-

"O espaço vital" 
.O jornal Borba, de Belgrado, informou que a po
lítica expansionista de Israel o identifica cada vez 
mais aos procedimentos dos fascistas durante a 
Segunda Guerra Mundial. "A expansão, em detri
mento de seus vizinhos, para assegurar o 'espaço 
vital' (anexações da faixa ocidental, de Gaza, das 
colinas do Golã, e agora a. invasão do Líbano), 
assim como o terrorismo cruel contra os árabes 
palestinos nos territórios ocupados, tudo isso -
destaca o artigo - faz com que o regime de Tela
vive seja muito parecido com o nazismo". 

Oposição egípcia 
Os três maiores partidos egípcios de oposição exi
giram do regime de Hosni Mubarak uma decisão 
corajosa: o rompimento de relações com Israel. 
Eles pedem também que a medida seja acompa
nhada pela interrupção das vendas de petróleo a 
Telavive e de um endurecimento das relações 
egípcio-norte-americanas. 

"As interpretações da paz, segundo os Acor
dos de Campo David, ·slgnificam a destruição to
tal da Nação Árabe. Por isso nossa alternativa é: 
ou destruímos nosso inimigo ou permitimos que 
ele nos destrua", afirmam os partidos da oposição. 

Campo de concentração 
A Meia-Lua Vermelha Palestina denunciou as 
condições de saúde no campo de concentração de 
Ansar, próximo de Nabatiyeh. "As condições de 
vida são lamentáveis e já houve casos de tifo, de 
lepra e outras doenças da pele, assim como infec
ções e úlceras". 

Segundo a instituição humanitária, "as causas 
dessas doenças que podem se transformar em epi
demia, são a escassez de água e de facilidades 
sanitárias, o chão de terra batida e as tbrturas diá
rias ãs quais são submetidos os prisioneiros. Não 
existe assistência médica". A situação é a mesma 
nos outros campos de concentração. 
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Como em Nagazaki 
O jornal dos Emirados Árabes, Gu/f News, edita
do em inglês, comentou em sua edição de 29 de 
julho passado que "já começou, aparentemente, 
o ataque final contra Beirute ocidental" e descar
ta qualquer outra solução para a crise libanesa 
que não seja a do genocídio total. 

"A guerra não poderia ter sido mais cruel", 
afirma. Se excluirmos a utilização da bomba atô
mica, seria fácil traçar um paralelo entre a situa
ção de Nagazaki e a que se está vivendo em Bei
rute ocidental nestes dias", afirma o -jornal. 

"Enquanto se assiste dia a dia a essa terrível tra
gédia, o resto do mundo permanece impassível 
diante de sua consumação", acrescenta. "Na hora 
da verdade, os palestinos e os libaneses ficaram 
entregues ãs suas próprias forças". 

Paquistaneses progressistas 
Destacadas personalidades pol (ticas progressistas 
e de esquerda de diversos partidos paquistaneses, 
exortaram o governo do general Zia UI-Haq a não 
se limitar a enviar ajuda material aos povos pales
tino e libanês exigindo, também, a adoção de 
medidas concretas - inclusive o envio de tropas 
- para combater os agressores. 

Dos pa(ses árabes eles solicitaram a utilização 
do petróleo como arma contra os colaboradores 
de Israel e a retirada de milhões de dólares que 
estão depositados em bancos europeus e norte
americanos. 

A posição de Kreisky · 
O chanceler austríaco Bruno Kreisky afirmou 
que a invasão do Líbano fortaleceu a Organiza
ção para a Libertação da Palestina. "Israel só con
seguiu um isolamento maior", acrescentou. "Os -
últimos acontecimentos demonstram que a OLP 
é a representante legítima do povo palestino". 
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A luta pela paz 
A realização da Conferência de Colombo, no próximo ano, 

depende em grande parte da atitude de Waslúngton e seus aliados. 
O assunto em eauta deve ser a declaração que 

torna o oceano Indico uma zona desnuclearizada 

S 
ir Halford John Mackinder 
(1861-1947) o famoso geó

grafo britânico, disse certa vez: 
"A potência que dominar o cora
ção da Eurásia exercerá o con
trole sobre o 'litoral das mon
ções' da Ásia e, inevitavelmente, 
sobre todo o mundo". O "litoral 
das monções" é apenas outra de
nominação das costas do oceano 
fudico, que sempre despertou o 
interesse das superpotências fas
cinadas por sua diversidade geo
gráfica - desde o estreito de Or
muz no golfo Árabe e o estreito 
de Bab el Mandeb, no extremo 
sul do mar Vermelho, até o es
treito de Málaca e a rota para o 
Cabo no extremo sul do conti
nente africano. 

Os Estados Unidos e outras 
potências ocidentais reivindicam 
"interesses legítimos" no oceano 
fudico, uma vez que 60% do su
primento de petróleo da Europa 
Ocidental, dois terços do da Aus
trália e 90% do do Japão vêm do 
Oriente Médio. Além disso, o 
tráfego comercial entre a Europa 
Ocidental e o Japão de_pende 
grandemente do oceano Indico. 
Não é surpresa, portanto, que se 
alegue que os interesses econô
micos de todo o mundo capita
lista dependam das condiç_ões de 
livre navegação no oceano Indico. 

Por outro lado, em decorrên
cia do embargo do petróleo ára-

• Pesquisadores da Escola de Estu
dos Internacionais· da Universidade 
Jawaharlal · Nehru, de Nova Déli 
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Em Diego Garcia, os EUA estacionaram importantes armamentos 

be, os Estados Unidos percebe
ram a vulnerabilidade do sistema 
militar ocidental em relação a 
medidas dessa natureza. O em
bargo árabe teve grave impacto 
sobre as atividades marítimas 
dos Estados Unidos. O tempo de 
navegação da frota norte-ameri
cana foi reduzido em 20%, e o 
tempo de vôo da força aérea, em 
18%. Além disso, um limite de 
80 quilômetros por hora foi im
posto aos 158 mil veículos mili
-tares, e a temperatura de aqueci
mento dos edifícios militares foi 
reduzida para 18 ou 20 graus 
centígrados. 

Depois que a União Soviética 
assinou a declaração de Tashkent 
com a fudia em 1965, oferecen
do seus bons ofícios para ajudá
la em qualquer conflito militar 
com qualquer país estrangeiro, 
os Estados Unidos não só com
preenderam que sua influência_ 

se deteriorava no sul asiático, 
como também sentiram-se amea
çados pela influência crescente 
da União Soviética naquela re
gião. No Oriente Médio, o forta
lecimento da Organização do 
Tratado Central (Cento), espe
cialmente através da forte milita
rização do Irã, mostrou-se, na 
verdade, inútil após a queda do 
xá Reza Pahlevi. Além disso, a 
influência soviética no âmbito 
estratégico do Oriente Médio vi
nha crescendo desde 1956. A 
derrota dos Estados Unidos na 
Indochina foi outro golpe no su
deste asiático. Em tais circuns
tâncias, o oceano fudico apresen
tou aos Estados Unidos excelen
te oportunidade para mobiliza; 
ção de seus submarinos nuclea
res, portadores de mísseis balísti
cos, expondo certos alvos na 
União Soviética ao ataque nuclear 
e tornando a URSS, pela primei-. 
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Brejnev afirmou que os soviéticos 
não pretendem construir bases 

na região 

ra vez, vulnerável a um ataque 
nuclear vindo do sul. 

Os soviéticos têm interesses 
não menos importantes no ocea
no Indico. As rotas comerciais 
entre as regiões do Pacífico e a 
região do mar Negro passam 
pelas suas águas. Da mesma for
ma, o crescente comércio entre 
a União Soviética e a região do 
oceano Indico depende da nave
gação neste último. 

A importância estratégica 
de Diego Garcia 

A ilha de Diego Garcia foi 
descoberta em 1532 por um na
vegador português que lhe deu o 
seu nome. No século 18, um pu
nhado de colonizadores france
ses estabeleceu-se ali, e a ilha 
permaneceu sob controle da 
França até 1814. Em decorrên
cia das guerras napoleônicas, 
Diego Garcia passou depois às 
mãos dos britânicos. 

Trata-se de uma ilhota de co
ral, em forma de ferradura , com 
uma área de cerca de 28 quilô
metros quadrados, localizada na 
crista central do oceano fodico . 
Com 20 quilômetros de compri
mento e uma largura que chega 
até 6,5 quilômetros, Diego Gar
cia é a maior das 52 ilhas que 
compõem o arquipélago de Cha
gos. Por estar situada no vértice 
de um triângulo isósceles cuja 
base vai da Austrália à África do 
Sul, a operação de aviões a partir 
dessa ilha facilita o policiamento 
das rotas de_ navios-tanques des
de o golfo Arabe até o cabo da 
Boa Esperança, e desde o mar 
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Vermelho e a Arábia até a costa 
leste da África e da India. 

A ilha possui uma laguna de 
mais de 42 metros de profundi
dade, de tamanho suficiente para 
abrigar toda uma frota. Com 
efeito, durante a Primeira Guerra 
Mundial, o vaso de guerra ale
mão Emden encontrou refúgio 
lá contra a perseguição de dois 
cruzadores britânicos. Também 
durante a Segunda Guerra Mun
dial, a ilha de Diego Garcia foi 
usada como escala naval e como 
base de reabastecimento de na
vios britânicos e de seus aliados. 

Diego Garcia na estratégia 
norte-americana 

Em 1965 , Diego Garcia tor
nou-se parte do Território Britâ
nico do Oceano Indico (Biot), 
juntamente com o arquipélago 
de Chagos e as ilhas Desroches, 
Farquhar e Aldebra. No ano se
guinte, após uma troca de notas, 
a Grã-Bretanha e os Estados Uni
dos concordaram em transfor
mar a ilha em instalação militar, 

para fins de defesa, por um pe
ríodo inicial de 50 anos. Em 
1972, após nova troca de notas, 
ambos os países estabeleceram 
um centro de abastecimento e 
comunicações nessa estratégica 
ilha. 

O interesse norte-americano 
por Diego Garcia tornou-se críti
co em 1974, em consequência de 
dois eventos: o envio da 7~ Fro
ta ao oceano fndico em dezem
bro de 1971 , durante a disputa 
de Bangladesh entre a lndia e o 
Paquistão, e, mais tarde, em 
1973, durante a crise do oeste da 
Ásia. Os Estados Unidos conven
ceram-se da grande necessidade 
de criar uma presença naval e 
aérea permanente na região, para 
enfrentar situações de emergên
cia que pudessem "pôr em risco" 
seus interesses. Nessa eventuali
dade, os Estados Unidos podem 
atualmente dispor de uma pode
rosa força, a qualquer momento, 
sem ter de manter no índico 
uma grande frota e grandes efeti
vos militares. Segundo o Pentá
gono, a instalação militar ê ne
cessária para contrabalançar a 
crescente superioridade naval so
viética na região, pois, com a rea
bertura do canal de Suez, a ma
rinha soviética conseguira rápido 
acesso à região ocidental do 
oceano fodico a partir de suas 
bases no mar Negro. 

Assim, o objetivo principal do 
fortalecimento naval dos Estados 
Unidos em Diego Garcia era re
forçar o sistema de segurança 
norte-americano na região e am
pliar seu perímetro es!ratégico, 
estendendo-o desde a Africa até 
a Austrália. Cabe acrescentar 
aqui que os Estados Unidos pos
suem bases navais na Cidade do 
Cabo (África do Sul), em Alice 
Springs, Exmouth e Cockburn 
Sound, na Austrália, e em Asma
ra, na Etiópia (Eritréia). Agora, 
com a sua base em Diego Garcia, 
os especialistas concordam que 
os Estados Unidos podem agir 
com maior eficácia contra qual
quer alvo na Ásia e na União So
viética. Quanto a esta, para não 
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Se;thelles ~.! Chagos 
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Maurício 

falar de outros países asiáticos, 
não pode fazer outra coisa senão 
permanecer na defensiva. 

Outro fator que influenciou a 
decisão norte-americana de esta
belecer uma base militar comple
ta em Diego Garcia foi a necessi
dade de preencher o chamado 
vácuo de poder criado na região 
após a retirada da Grã-Bretanha 
da zona do Indico. Mas há ainda 
outros motivos: as necessidades 
das operações navais e aéreas dos 
Estados Unidos no caso de eclo
dir novo conflito no oeste asiáti
co; a tentativa de furar um blo
queio naval no estreito de Bab el 
Manbed para restaurar as linhas 
de suprimento para Israel; e a ne
cessidade de um posto de reabas
tecimento para uma força-tarefa 
de porta-aviões que navegasse 
desde Subic Bay, nas Filipinas. 

Novos acontecimentos 

Desde que Reagan assumiu o 
poder, o governo dos Estados 
Unidos vêm procurando uma 
forma de exercer seu poderio mi-
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litar na resolução de conflitos re
gionais vistos sob o prisma do 
confronto entre o Oriente e o 
Ocidente. Isto levou a uma rea
valiação crítica do papel de Die
go Garcia. Como já se esperava, 
o novo governo decidiu incre
mentar ainda mais suas instala
ções naquela ilha. Atualmente, 
Diego Garcia conta com uma pis
ta recém-ampliada, de quatro mil 
metros de comprimento, capaz 
de ser utilizada por grandes 
aviões, tais como os bombar
deiros estratégicos de longo al
cance B-52 e aviões-tanques. 

As instalações de armazena
mento de petróleo também fo
ram ampliadas. Sete navios de 
pré-posicionamento já se encon
tram lotados na base, com sufi
ciente equipamento, munição e 
água para manter 15 mil fuzilei
ros a bordo durante 30 dias. Isto 
significa que os Estados Unidos 
poderiam realizar missões de 
bombardeio tático a distâncias 
muito longas em torno da bacia 
do Indico, inclusive em todos os 
países litorâneos da África, con-

Desde que Reagan 
assumiu o poder, 
reativou o papel de 
Diego Garcia, 
ampliando ainda mais 
suas instalações 
militares. Hoje, lá 
podem p0usar 
estratégicos B-52 

tando com instalações de apoio 
logístico em terra. 

A tendência mais inquietante 
verificada nos últimos anos foi a 
idéia de criar uma Força de Deslo
camento Rápido (Ro.pid Deploy
ment Force) na região para en
frentar o adversário soviético ou 
qualquer outro regime hostil aos 
Estados Unidos. Com efeito, essa 
idéia foi lançada pela primeira 
vez por Jimmy Carter, em decor
rência da crise iraniana e das me
didas tomadas pela União Sovéti
ca no Afeganistão. Os planos da 
administração Carter incluíam 
gastos de até 10 bilhões de dóla
res numa força de deslocamento 
rápido até 1985. 

Atualmente, a presença norte
americana no oceano Indico con
siste principalmente em dois gru
pos navais dotados de porta
aviões e sete navios mercantes 
com suficiente equipamento, 
combustível e água para manter 
uma brigada anfíbia de cerca de 
12 mil homens e sustentar 12 es
quadrões de caças da força aérea. 

O governo Reagan fortaleceu a 
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Ou-ter criou a Força de 
Deslocamento Rápido para a 

regilo do Indico 

Força de Deslocamento Rápido . 
e destacou o 189 Corpo Aéreo 
para dar-lhe apoio. Esse corpo 
aéreo consiste em duas divisões, 
a 828 (de pára-quedistas) e a 
lOl!l ( de helicópteros e veículos), 
consideradas as forças de deslo
camen to mais rápido de todo o 
exército norte-americano. Segun
do os planos atuais, logo serão 
acrescentadas uma divisão do 
exército e algumas unidades do 
corpo de fuzileiros e da força aé
rea. O governo Reagan pensa, in
clusive, em transformar futura
mente a Força de Deslocamento 
Rápido em um comando à parte, 
o que pode ocorrer dentro dos 
próximos três anos. Segundo o 
jornal cubano Granma, os efeti
vos desse novo comando pode
rão atingir a cifra de 300 mil ho
mens. Quando a Força de Deslo
camento Rápido estiver funcio
nando perfeitamente, os Estados 
Unidos esperam neutralizar qual
quer ataque soviético que o go
verno de Washington possa en
quadrar dentro daquilo que defi
nem como "expansionismo de 
Moscou". 

Fica claro, portanto, que o 
governo Reagan intensificou a 
militarização do oceano fudico. 
O secretario de Defesa Caspar 
Weinberger, já disse muitas ve-
7.CS que os Estados Unidos estão 
totalmente· preparados para tra
var uma guerr_a .prolongada em 
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qualquer parte do mundo, de
vendo garantir sua presença e 
manter suas instalações militares 
em qualquer região onde não 
possuam atualmente o "poder de 
persuasão". 

Presença soviética 

Os primeiros sinais de interes
se soviético pela regi!o foram 
observados na primavera de 
1967, quando seus navios foram 
enviados àquela área em missões 
oceanográficas e de apoio a lan
çamentos espaciais. Em março 
de 1968, porém, a presença so
viética tomou-se significativa 
quando uma pequena força-tare
fa (incluindo o cruzador Sverdlov, 
um destróier equipado com mís
seis teleguiados, um submarino 
nuclear e um petroleiro, oPevek) 
visitou os portos de Aden (lê
men Democrático), Sri Lanka, 
India, Paquistão e o golfo Árabe. 

Nos dez anos seguintes, os so
viéticos colocaram na região uma 
formidável força naval. Além dis
so, melhoraram consideravel
mente nos últimos anos sua ma
neabilidade e capacidade de ata
que. Atualmente, a União Sovié
tica afirma que seus submarinos 
nucleares são capazes de circu
navegar o globo sem serem dete
tados, e podem "desafiar as ma
rinhas imperialistas em todos os 
mares e oceanos do mundo". 

Porém, a eficácia da marinha 
soviética no oceano Indico tem 
várias limitações. Entre elas se
gundo o especialista indiano, J. 
P. Anand, estão "a necessidade 
de manter forças navais em ou
tras ·regiões de alta prioridade, a 
falta de bases marítimas ou ter
restres de aviões capazes de dar 
apoio de reconhecimento ou 
proteção e a ausência de instala
ções terrestres de apoio logístico 
seguro". 

Não obstante, os soviéticos 
têm enviado seus vasos de guerra 
ao oceano Indico em momentos 
de crise, em resposta à presença 
_ameaçadora dos norte-america-

nos. Por ocasião da guerra indo
paquistanesa, a União Soviética 
enviou 20 navios de combate ( 13 
de superfície e 7 submarinos) 
para o Indico durante um breve 
período no começo de 1972. 
Tratava-se de uma contra-ofensi
va contra a poderosa 7P. Frota 
norte-americana, que lá estava 
com uma força-tarefa de mais de 
10 navios de superfície, capita
neados pelo porta-aviões nuclear 
Enterprise. A frota ameaçava di
rigir-se para a fudia. Os navios so
viéticos foram retirados quando 
os Estados Unidos chamaram de 
volta sua força-tarefa em janeiro 
de 1972. 

Por outro lado, enquanto a 
presença naval norte-americana 
vem aumentando desde outubro 
de 1973, a marinha da URSS 
mantém na região uma presença 
modesta. O maior vaso de guerra 
soviético que já esteve no oceano 
Indico era um navio de menos de 
20 mil toneladas, em compara
ção com as 80 ou 90 mil tonela
das dos porta-aviões norte-ameri
canos Enterprise, Kitty e Cons
tellation. 

Em suma, embora os soviéti
cos tenham estabelecido sua pre
sença no oceano Indico, não pos
suem bases e instalações compa
ráveis às norte-americanas. Mes
mo assim, os Estados Unidos não 
podem transformar o oceano fu. 
dico num "lago norte-america
no", uma vez que os soviéticos já 
abalaram suficientemente a hege
monia de Washington na região. 

Oceano fudico: uma zona de paz 

Mesmo antes da criação for
mal do Território Britânico do 
Oceano fudico (Biot), o Sri Lan
ka já havia levado o problema do 
Indico como zona de paz peran
te a conferência do Cairo dos 
países do movimento dos não
alinhados, em 1964. A primeira
ministra indiana, lndira Gandhi, 
também já expressara sua pro
funda preocupação com a milita
rização do oceano fudico em 
1970, em Lusaka (Zâmbia), 
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quando as rivalidades entre as su
perpotências começavam a se fa. 
zer sentir na região. 

Não obstante, foi a então pri
meira-ministra de Sri Lanka, Si
rimavo Bandaranaike, que esta
beleceu as bases de todo o con
ceito de zona de paz no discurso 
que pronunciou perante a As
sembléia-Geral em outubro de 
1971. Segundo ela, "dentro da 
zona de paz, nenhum armamen
to de qualquer tipo, defensivo 
ou ofensivo, pode ser instalado 
na superfície ou abaixo da super
fície do mar, no leito marítimo 
subjacente ou em terra; os navios 
de todas as nações terão o direi
to de passagem, mas os vasos de 
guerra ou navios que transpor
tem equipamento bélico, inclusi
ve submarinos, não poderão esta
cionar na região;não serão permi
tidas manobras de vasos de guer
ra de qualquer país; serão proibi
das operações de inteligência na
val; será proibido o trânsito de 
quaisquer tipos de armas. O sis
tema de regulamentação a ser 
instituído ficará sob efetivo con
trole internacional". 

Mais tarde, na 27~ Sessão da 
Assembléia-Geral das Nações 
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A ex-primeira-ministra Sirimavo , 
Banduanaike (direita) estabeleceu 
as bases para o conceito de "zona 

de paz", em 1971. Navios que 
transportem armamento bélico 
não poderão se deter na região 

Unidas, em 1972, o grupo de 
países não-alinhados apresentou 
a minuta de nova resolução, defi
nindo medidas concretas destina
das a implementar a Declaração 
de 1971, especialmente através 
da formação de um comitê de 15 
países da bacia do oceano Indi
co. Subsequentemente, foi cria
do em 1972 um Comitê Especial 
para o Oceano Indico, encarrega
do de "estudar as implicações da 
proposta" de declaFar o Indico 
zona de paz, "com especial refe
rência às medidas práticas que 
possam ser tomadas para a reali
zação dos Objetivos da Resolu
ção 2832 (XXVI) da Assembléia
Geral, com a devida atenção aos 
interesses de segurança dos paí
ses litorâneos ou não do oceano 
fodico". A tarefa do Comitê Es
pecial não era assim tão fácil, e a 
entidade acabou chegando à con
clusão de que o problema extre
mamente complexo do oceano 

Indico só poderia ser resolvido 
através dos esforços homogêneos 
de um foro representativo de 
maiores dimensões e de natureza 
internacional. 

Assim, em 1974, a Assem
bléia-Geral das Nações Unidas 
teve de solicitar, através de sua 
Resolução 3259 "A", que os 
países do oceano Indico, os 
membros permanentes do Conse
lho de Segurança e outros impor
tantes usuários das rotas maríti
mas do Indico se consultassem 
mutuamente a fim de tornar viá
vel uma conferência internacio-
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nal sobre o assunto em questão, 
de modo a descobrir os meios 
de converter o oceano Indico 
numa zona de paz. Infelizmente, 
nenhum dos membros perma
nentes do Conselho de Seguran
ça, com a exceção da China, e 
nenhum dos usuários das rotas 
marítimas do oceano Indico, 
com a exceção do Japão, apoia
vam a idéia adotada pela Assem
bléia-Geral das Nações Unidas. 

Dificuldades do comitê 

Embora o tom moderado da 
habitual expressão "rivalidade 
entre as grandes potências" per
mitisse que a União Soviética se 
manifestasse a favor da resolução 
passada pela 32ll Sessão da As
sembléia-Geral das Nações Uni
das, realizada em 1977, os Esta
dos Unidos e outros países do 
Ocidente novamente abstiveram
se de votar. Nessa sessão, ficou 
decidido convocar, em Nova Ior
que, uma conferência dos Esta
dos litorâneos ou não do oceano 
Indico. Outros países também 
foram convidados e participaram 
da conferência, ou demonstra
ram sua boa vontade em relação 
ao trabalho do Comitê Especial 
para o Oceano Indico. 

Em julho de 1979, a confe
rência dos países litorâneos ou 
não do oceano fndico foi realiza
da em Nova Iorque, dela partici
pando também os representantes 
dos membros permanentes do 
Conselho de Segurança e de im
portantes usuários das rotas ma
rítimas do fndico . A conferência 

· pôde adotar um documento final 
que delineava um possível acor
do futuro sobre a zona de paz, 
depois de definir seus limites 
geográficos. Vale notar que, na 
resolução adotada em 1980, a 
Assembléia-Geral conseguiu os 
votos positivos de todos os paí
ses membros das Nações Unidas, 
inclusive os Estados Unidos. De
pois disso, a superpotência tam
bém se fez representar no Comi
tê em fevereiro de 1980. 

Segundo o veredito da Assem-
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bléia-Geral das Nações Unidas, o 
Comitê sobre o oceano fodico 
deveria também preparar uma 
conferência internacional antes 
do final de 1981, em Colombo, 
com vistas a implementar a pro
eosta de transformar o oceano 
Indico em zona de paz. A pro
posta de um grupo de países 
não-alinhados no sentido de que 
a conferência fosse realizada em 
agosto de 1981 foi imediatamen
te recusada pelo representante 
norte-americano, com base no 
argumento de que a presença de 
tropas soviéticas no Afeganistão 
tornava impossível realizá-la. 
Contudo, a atitude negativa dos 
norte-americanos não desanimou 

~· / ! =-----

o grupo não-alinhado, cuja minu
ta de agenda para a conferência 
permitia a livre discussão da si
tuação política existente no fu. 
dico e, assim, dela foi eliminada 
a expressão habitual de "rivali
dade entre as grandes potências': 
O grupo confirmou sua determi
nação de realizar a conferência 
em agosto de 1981 , emColombo. 

Estados Unidos 
rejeitam proposta 

Desde então, os Estados Uni
dos, e especialmente o governo 
Reagan, vêm rejeitando categori
camente a proposta de zona de 
paz e torpedeando a idéia de rea-

lizar a própria conferência. Com 
a exceção de Washington e de al
guns dos seus companheiros de 
armas, quase todos os membros 
da ONU aceitaram, então, em 
princípiq a idéia de converter o 
oceano Indico em zona de paz e 
realizar a conferência in ternacio
nal sobre o assunto em Colombo 
em 1983. Os Estados Unidos 
vêm tentando obstruir essa con
ferência, afirmando que só parti
ciparão se houver o que eles cha
mam de "novos princípios cons
trutivos aceitáveis" para Washing
ton e seus aliados. Assim, é im
possível prever se a próxima con
ferência internacional conseguirá 
desincumbir-se de sua tarefa. 

Quanto à União Soviética, sua 
atitude em relação ao problema 
do oceano fodico como zona de 
paz tem sido bastante positiva. 
Já em 1964, o memorando apre
sentado às Nações Unidas pelo 
representante soviético, intitula
do "Medidas para o Afrouxa
mento da Tensão Internacional e 
Reestruturação da Corrida Ar
mamentista", continha uma se
ção que tratava especificamente 
da questão de criar zonas desnu
clearizadas e propunha o oceano 
Indico como zona de paz. A ini
ciativa de Moscou, que veio a se 
estagnar nos anos seguintes, era 
o resultado do gradual aumento 
da presença militar norte-ameri
cana e ocidental na região. 

A posição soviética nessa 
questão ficou clara durante o 
259 Congresso do PCUS, quan
do Leonid Brejnev declarou: 
"Tem havido ultimamente um 
número crescente de pronuncia
mentos em muitos países contra 
a criação, por qualquer uma das 
grandes potências, de bases mili
tares na região do oceano fndico. 
Simpatizamos com esses pronun
ciamentos. A União Soviética ja
mais teve nem tem agora inten
ção de construir bases militares 
no oceano fndico. E exortamos 
os Estados Unidos a tomarem a 
mesma atitude". 

Parece, assim, que a União 
Soviética não tem na região do 
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fndico interesses outros senão 
políticos, uma vez que alguns 
países da área libertaram-se re
centemente do jugo colonial. 
Moscou não só apoiou esses paí
ses em sua luta pela independên
cia, como também os apóia ain
da hoje em sua luta contra o im
perialismo, o hegemonismo, o 
neocolonialismo e o racismo. 
Além disso, a União Soviética 
parece favorável à idéia de trans
formar o IÍldico em zona de paz, 
contanto que nisto seja acompa
nhada pelos Estados Unidos e 
por outras potências. 

Os não-alinhados 

A transformação do oceano 
fndico em zona de paz é de im
portância vital para os países em 
desenvolvimento da região, que 
lutam para se afirmar como na
ções. Foi talvez por ter em men
te o padrão independente adota
do nos países em desenvolvimen
to que a sra. Bandaranaike obser
vou no Primeiro Comitê da As
sembléia-Geral, a 12 de outubro 
de 1971, que "o conceito de zo
na de paz é inerente ao conceito 
de não-alinhamento". Com efei
to, a filosofia básica do Movi
mento dos Países Não-Alinhados 
visa à genuína independência na
cional, cuja preservação depen
deria do exercício da vontade 
política para o desenvolvimento 
nacional e obtenção de indepen
dência econômica. Seria impossí
vel atingir tais objetivos sem a 
paz inkrnacional em geral e sem 
a paz regional em particular. A 
resolução adotada pela Assem
bléia-Geral das Nações Unidas 
durante sua 26!1 Sessão em 1971 
ressalta este espírito , e declara 
que "a determinação dos povos 
dos países litorâneos ou não do 
oceano fndico de preservar sua 
independência, soberania e inte
gridade territorial, e de resolver 
seus problemas políticos, econô
micos e sociais em condições de 
paz e tranquilidade" é válida. 

Nesse particular, embora se
jam de grande importância os vo-
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A luta dos povos do índico levou-os a proclamar a "rona de paz" 

tos de boa vontade das superpo
tências, mais importantes ainda 
são os esforços genuínos dos paí
ses da região do oceano fndico, 
litorâneos ou não. A intensidade 
de seu comprometimento ou de
terminação de resolver o proble
ma é o primeiro critério que le
vará as superpotências a senta
rem-se à mesa de negociações 
para estudar o assunto. 

Necessidade de diálogo 

Por outro lado, já se observou 
que certos países estão apenas 
dando um apoio "pro-forma" à 
proposta da zona de paz. A esse 
respeito há quem afinne que a 
proposta de uma Zona Desnu
clearizada na Ásia do Sul, repeti
damente aceita pelas Nações 
Unidas, foi recusada pela fodia. 
Enquanto as atuais bases estran
geiras, militares e navais, ou os 
locais onde são instaladas essas 
ogivas nucleares, continuem a 
trazer a ameaça de agressão à re
gião, a posição da !ndia sobre a 
desnuclearização da área tem 
suas justificativas assim como as 
suas dúvidas acerca de sua segu
rança são muito válid!1S. 

Portanto, enquanto o Movi
mento dos Países Não-Alinha
dos tem de agir em conjunto 
para transformar o oceano fndi
co em zona de paz durante a 
próxima Conferência de Colom
bo, os governos locais terão de 

fazer um esforço genuíno de re
duzir, senão eliminar, as causas 
de tensões mútuas. Com isso, 
certamente estarão reduzindo a 
possibilidade de que as potências 
externas criem tensões e promo
vam a corrida armamentista, pro
curando fazer com que suas in
dústrias bélicas tirem proveito 
das naç~es litorâneas ou não do 
oceano Indico. Evitando alianças 
e especialmente pactos militares 
com as grandes potências, a in
fluência e a presença destas últi
mas na região pode ser minimiza
da. Seus próprios esforços no 
sentido de resolver conflitos atra
vés da abertura de um diálogo 
construtivo entre as partes em li
tígio eliminariam a oportunidade 
de intervenção das grandes po
tências em seus assuntos inter
nos. 

Assim, seus esforços cons
cientes provavelmente os ajuda
rão muito mais a criar uma 
atmosfera pacífica na região do 
que a mera passagem de resolu
ções nesse sentido nos vários fo
ros regionais ou internacionais. 
Encontrar soluções úteis e práti
cas para "os problemas políticos, 
econômicos e sociais, em condi
ções de paz e de tranquilidade" 
depende então fundamentalmen
te dos países amantes da paz na 
região, já que as grandes potên
cias, quando suas belonaves sin
gram as águas do oceano fodico, 
só fazem perturbar a paz. • 
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ÍNDIA 

O eleitor 
já não acredita em slogans 

O resultado das eleições estaduais permite 
concluir que o cidadão indiano politizou-se e que seu voto 

já não é mim ''de cabresto" 

e om as mini-eleições gerais de 
maio passado, a jovem de

mocracia indiana passou por ou
tro teste de sobrevivência e in
gressou em nova fase. Contra
riando as expectativas, as elei
ções realizaram-se nos quatro 
estados sem qualquer incidente 
maior de violência. Em Bengala 
Ocidental, o pleito eleitoral foi 
extremamente pacífico, desmen
tindo as sérias dúvidas manifes
tadas pela própria primeira-mi
nistra. Do mesmo modo, a des
peito da presença de dezenas de 
guardas, os eleitores do distrito 
de Garhwal, ao norte de Uttar 
Pradesh, fizeram vista grossa às 
provocações e exerceram pacifi
camente o seu direito de voto. 

Desta vez, o eleitor votou em 
maior número. Além disso, rea
giu favoravelmente à introdução 
do voto eletrônico, que foi expe
rimentado pela primeira vez na 
India no distrito eleitoral de Pe
rur, situado no estado mais culto 
da India (Kerala), no qual o 
comparecimento dos eleitores 
foi de 7 5% contra 70% em ou
tras regiões do Estado. Trata-se 
de um avanço político, tanto em 
termos de rapidez quanto de ho
nestidade eleitoral. O resultado 
das eleições poderia ter sido di
vulgado em poucas horas, mas 
foi retardado para que se aguar
dassem os votos postais. Mesmo 
assim, na maioria das mesas elei
torais, os resultados foram divul
gados muito mais depressa- que 
no passado. 
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lndira Gandhi 

A derrota do oportunismo 

O eleitor demonstrou tam
bém maior capacidade e politi
zação, se adaptando e utilizan
do melhor as regras do jogo e 
convenções tradicionais da de
mocracia parlamentar. V árias 
políticos foram punidos nas ur
nas por suas atitudes descarada
mente oportunistas. A derrota 
do ex-porta-voz da Assembléia 
de Kerala, Sr. Jose, é um exem
plo disso. Supostamente, o por
ta-voz é um homem neutro. 
Mas, neste caso, ele repetidamen
te usou o seu voto para salvar a 
antiga Frente Democrática Uni
da (FDU). O Economic Times, 
de Nova Déli, descreveu o inci
dente em poucas palavras: "O 
porta-voz é, essencialmente, um 
servo da Casa (Assembléia). Mas, 
neste caso, ele se transformou 

em dono da casa, promovendo 
virtualmente os seus interesses". 

Os resultados das eleições de
monstraram ainda que a polari
zação de forças políticas deu um 
passo à frente em Kerala e Ben
gala Ocidental. A frente de es
querda, liderada pelo Partido Co
munista da India (Marxista) (PCI
M), obteve uma vitória esmaga
dora em Bengala Ocidental, de
vido principalmente à unidade 
entre os diferentes partidos de 
esquerda e por seu bom desem
penho nas zonas rurais. Da mes
ma forma, a UDF de Kerala, li
derada pelo Partido do Congres
so, de lndira Gandhi, conseguiu 
maioria na Assembléia, graças 
principalmente à unidade entre 
as chamadas "forças democrá
ticas". 

Mesmo nos estados nortistas 
de Haryana e Himachal Pradesh, 
a polarização foi benéfica aos 
partidos de oposição. O eleitor 
demonstrou sua desilusão com o 
partido da sra. Gandhi, que não 
cumpriu suas promessas eleito
rais, deixando claro que carisma 
e promessas, por si sós, não são 
suficientes. As massas ainda 
admiram certas qualidades da 
sra. Gandhi, mas seus principais 
ministros, escolhidos a dedo na 
maioria dos estados, permane
cem completamente separados 
da massa. 

Infelizmente, os partidos de 
oposição não puderam unir-se e 
deixaram de apresentar uma al
ternativa viável ao partido da sra. 
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Gandhi frente ao eleitorado. O 
eleitor demonstrou a necessidade 
de uma oposição forte e sadia 
para a preservação dos valores 
democráticos e estendeu a mão 
aos partidos que possuem uma 
direção e quadros coerentes, 
como o Lok Dai e o Bhartiya 
]anata. O ]anata (popular) e ou
tras duas facções do Partido do 
Congresso demonstraram ser in
significantes e até irrelevantes. 

A propaganda não é tudo 

Outro aspecto importante 
destas eleições é que o cidadão 
não se deixou levar pela propa
ganda maciça. Os resultados 
obtidos em Bengala Ocidental 
dão prova disto. Lá, o Partido do 
Congresso tentou, frivolamente, 
explorar a questão da lei e da or
dem. Mas o povo fez valer os 
seus pontos de vista mais enfati
camente do que o teria feito se a 
opção não houvesse sido imposta 
tão rudemente pelo partido da 
sra. Gandhi. 

Os marxistas venceram em 
Bengala Ocidental graças ao seu 
bom desempenho no governo, 
que já estava em suas mãos. Apli
caram maiores recursos no cam
po do que na cidade, a fim de 
obter o apoio das massas rurais. 
O bom trabalho dos marxistas 
chegou a ser elogiado até mesmo 
pefo conservador semanário lon-
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drino, The Economist: "Os mar
xistas promoveram reformas 
agrárias limitadas e, portanto, 
viáveis, e mobilizaram os campo
neses mais pobres para uma luta 
firme em favor de seus direitos. 
Além disso, ofereceram aos elei
tores o único governo honesto 
do sub-continente". 

:É curioso notar que nenhum 
projeto econômico ou de segu
rança nacional recebeu destaque 
durante a campanha eleitoral dos 
partidos políticos. A oposição le
vantou a questão de que o em
préstimo feito pelo Fundo Mo
netário Internacional (FMI), no 
ano passado, ao governo de Indi
ra, seria um suborno, e a própria 
sra. Gandhi fez breves comentá
rios, em seus discursos de campa
nha, à aquisição de caças F-16 
pelo Paquistão, mas estes não fo
ram os temas centrais da campa
nha eleitoral. O ponto alto da 
campanha foi a questão da auto
nomia estadual versus suprema
cia central. 

O papel de Indira 

A campanha eleitoral deixou 
claro, mais que em qualquer épo
ca do passado, que o Partido do 
Congresso de Indira é uma estru
tura apoiada numa base única. 
Nenhum líder estadual ou cen
tral tem estatura política nacio
nal e por isso, nenhum deles é 

O povo indiano 
fez valer os seus 
pontos de vista, 
sem se deixar levar 
pela propaganda 

capaz de influenciar os eleitores 
fora de seu próprio estado. Por 
esse motivo, a própria sra. Gan
dhi - a única figura proeminen
te do partido - teve de percorrer 
a maioria dos distritos eleitorais 
dos quatro estados indianos. O 
semanário Mainstream, de Nova 
Déli, escreveu: ":É como se Indira 
fosse candidata por todos os dis
tritos eleitorais. Uma amostra
gem de sua campanha indica que 
ela procura cobrir quase todos os 
distritos de um estado. Por 
exemplo, nos primeiros dois dias 
de sua supersônica passagem por 
Haryana, ela percorreu 27 cen
tros - talvez um recorde mun
dial de corrida eleitoral". 

Com exceção de Bengala Oci
dental, o partido da sra. Gandhi 
conseguiu formar o governo em 
todos os três estados - Haryana, 
Himachal Pradesh e Kerala -

1 graças principalmente aos incen
tivos oferecidos aos independen
tes e dissidentes. Uma vez que o 
governador de um estado é desig
nado pelo governo central, fica a 
seu critério convidar o líder de 
qualquer partido político ou gru
po que, em sua opinião, tem o 
apoio da maioria. Os governos 
estaduais naturalmente pediram 
ao líder do Partido do Congresso 
para formar um governo, sob ins
truções do centro. 

Convém acrescentar que a 
coalização de vários grupos dís
pares, sob a égide do Partido do 
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Congresso, não vai demorar a en
trar ~m colapso, como no passa
do. A medida que as pressões do 
dia-a-dia começarem a crescer, o 
governo de coalizão não perma
necerá convincentemente unido, 
e os mesmos dissidentes, atraí
dos pefo dinheiro e pelo poder, 
se juntarão a outras fileiras. As
sim, não é exagero dizer que a 
política indiana está voltando a 
viver o fenômeno de instabilida
de e de formação de um governo 
de coalizão nos estados, tal 
como ocorreu na década de 
1960. 

Com os resultados das elei
ções, porém, uma coisa ficou cla
ra: a sra. Gandhi parece estar 
perdendo seu encanto eleitoral, 
à medida que o cidadão indiano 
se torna mais maduro. 

Já não é como no p~do 

Por ocasião das primeuas elei
ções após a independência, o 
Partido do Congresso foi benefi
ciado por seu papel no movi
mento de libertação nacional. 
Embora Mahatma Gandhi, o ar
quiteto principal da independên
cia, se houvesse afastado do Par
tido do Congresso irneditamente 
após a independência, o Partido 
continuou a beneficiar-se de tão 
brilhante associação. Além disso, 
a liderança do partido era com
posta de baluartes como J awahar-

la! Nehru, Maulana Abul Kalam 
Azad, Sardar Ballabhbhai Patel, 
G. B. Pant e outr-os. O amor po- ' 
pular a Nehru, o respeito por Pa
tel, a estima por Pant, e a admi
ração por Azad eram suficientes: 
as personalidades eram tão emi
nentemente aceitáveis que nin
guém perdia tempo em discutir 
questões políticas. 

A euforia inicial em relação 
ao Partido do Congresso não du
rou muito, e o rombo na estru
tura partidária que se pretendia 
monolítica e abrangente come
çou nos estados, quando muitos 
deles passaram a optar por go
vernos alheios ao Partido. 

Apõs as eleições gerais de 
1967, o Partido do Congresso 
perdeu a maioria em 8 dos 16 
estados da União indiana. Não 
obstante, foram necessários 30 
anos de independência para que 
o fenômeno se manifestasse a ní
vel nacional quando, em 1977, o 
partido da sra. Gandhi perdeu 
praticamente todas as cadeiras 
no norte. Mas a derrota do parti
do em 1977 não se deveu ao sú
bito desencanto público com as 
personalidades envolvidas. A de
silução do povo tinha a ver com 
as questões políticas: excessos 
·justificados pela lei de emergên
cia, censura à imprensa, esterili
zação forçada etc. O eleitor exer
ceu seu direito novamente em 
1980, ao rejeitar o Janata e de-

, 

volver o poder a lndira Gandhi. 
A deposição do Janata resultou 
também da preocupação do 
povo com questões públicas co
mo o alto custo de vida, o desa
cato à lei e à ordem e a enorme 
ineficiência administrativa. 

Mais uma vez, ficou demons
trado que, quando irritado com 
assuntos que têm a ver com a sua 
vida diária, o eleitor é perfeita
mente capaz de provocar drásti
ca e dramática mudança no go
verno. Atualmente, o eleitor in
diano é mais influenciado por as
suntos políticos do que por per
sonalidades. Seria prematuro pre
dizer se o eleitor rejeitará ou não 
o governo de Indira Gandhi nas 
eleições gerais de 1985. 

O eleitorado indiano já dei
xou claro que tem duas opções 
diferentes para o governo cen
tral e para os estados. Mais claro 
ainda é que as massas não se dei
xam mais levar por slogans va
zios. Exigem ações concretas. 
Quando um membro do governo 
se mostra ineficiente, sabe como 
ensinar-lhe a devida lição. No 
passado, o povo indiano disse 
aos governantes britânicos que 
nenhum bom governo podia 
substituir o governo autônomo. 
Agora, esse mesmo povo percebe 
que o oposto também é verda
deiro: nenhum governo autôno
mo pode substituir um bom 
governo. (Ash N. Roy) • 

O NOVO PRESIDENTE 
pelo candidato do Partido do Congresso, atual
mente no governo. 

D Giani Zail Singb, um lutador pela causa da li-
berdade, mi<isionário sikr e jornalista antes 

de se transformar em político, foi eleito por 
maioria esmagadora como o sétimo presidente da 
República da fudia no p~do mês de julho. 

Quinhentos e vinte e sete membros do Con
gresso (num total efetivo de 752) e uma nítida 
maioria das ~mbléias estatais - com exceção 
das de Bengala Ocidental e Triputa - votaram 
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O candidato da oposição e ex-juiz da Suprema 
Corte, H. Khanna, obteve, como se esperava, um 
pobre segundo lugar, novamente com a exceção 
de Bengala Ocidental e Triputa e, em menor esca
la, nos estados de Kerala e Himachal Pradesh. 

O resultado é interpretado como um triunfo 
da disciplina e da organização do Partido do Con
gre~ e como resultado das disputas travadas en
tre a oposição. 

A vitória de Zail Singb é a segunda em maioria 
depois da que S. Radhakrishnan obteve em 1962,' 
como segundo presidente da República. 
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EXCLUSIVO: ANGOLA 

Mais próxima do Brasil 
O ministro angolano de Energia, Pedro de Castro Van Dunen, 
explica a política energética de seu país e fala sobre o futuro 

· das relações com o nosso país 

O tenente-coronel Pedro de 
Castro dos Santos Van Du

nen (Loy) visitou o Brasil na 
primeira quinzena de julho, en
cabeçando uma missão de alto 
nível que assinou diversos con
vênios bilaterais. Durante sua es
tadia, concedeu a cadernos do 
terceiro mundo a seguinte entre
vista exclusiva, a ó.nica que deu 
durante a viagem. Pedro Van Du
nen é ministro da Energia desde 
a criação da pasta, a 1<? de julho 

Roberto Remo 

de 1980. Tem 40 anos e é for
mado em engenharia eletrotécni
ca na União Soviética. t deputa
do da Assembléia Popular e coor
denador da Comissão de Energia 
da SADCC ( Comissão de Coope
ração e Desenvolvimento da 
África Austral), organismo que 
reúne o gru_po de países indepen
dentes da Africa Austral. t, tam
bém presidente da Comissão Mis
ta Brasil-Angola, pela parte an
golana. 

Quais são as linhas centrais da 
polftica energética angolana? 

- Só agora começamos a de
finir qual será a política energé
tica de nosso país. A infra-estru
tura energética de Angola foi 
criada durante a guerra colonial, 
sem considerar aspectos do pla
nejamento nem mesmo levar em 
conta o desenvolvimento do 
país. Chegamos assim à indepen
dência, sem estudos nem expe
riência nesse setor. Agora esta-
mos realizando esforços conside
ráveis para definir essa política. 

Em primeiro lugar, natural
mente, teremos de avaliar nossas 
demandas, nossas necessidades, 

' para estudar ·depois as formas de 
estabelecer um equilíbrio energé
tico. Nessa etapa, o desenvolvi
mento da energia hidrelétrica foi 
considerado prioritário. 

Além do mais, dispomos de 
outras formas de energia poten
cialmente importantes, como a 
biomassa, a energia solar e a 
energia eólica. Estamos come
çando a estudar sua utilização e 
achamos que futuramente pode
remos usar a biomassa como fon-
te energética em pequena escala. 
A médio prazo, a biomassa deve
rá ser uma fonte importante de 
energia em nosso país. 

Van Dunen: "estamos definindo a política energética" 

E dispomos, também, natural
mente, dos recursos petrolíferos, 
que não são tão grandes colllQ 
desejaríamos. O petróleo é ex
plorado atualmente em pequena 
escala. Para ampliá-la, será neces
sário realizar investimentos de 
grande monta e nosso país, por 
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enquanto, não está em condições 
de fazê-lo. 

Qual é a participação do pe
tróleo no comércio exterior an
golano? 

- Exportamos atualmente en
tre 130 e 140 mil barris diários, 
o que corresponde a 80% do va
lor de nossas importações. O pe
tróleo é um grande gerador de 
divisas para Angola. , 

Utilizamos o petróleo igual
mente como fonte de energia. 
Contudo, o modelo de desenvol
vimento institucionalizado pelos 
portugueses em nosso país diri
gia os recursos a aldeias e cidades 
onde se concentravam as comu
nidades portuguesas, enquanto 
que grande parte do interior do 
país era deixado à margem. Lá, 
a maior parte da energia provém 
de pequenos geradores que con
somem derivados de petróleo. 
Um de nossos objetivos é, preci
samente, utilizar a biomassa e a 
energia solar como fontes alter
nativas para corrigir essa situa
ção , que ainda está presente nas 
comunidades rurais. 

Integração energética 

O senhor encabeça a Comis
são de Energia dos países inde
pendentes da África Austral. 
Qual é o estado das negociações 
sobre integração regional em ter
mos energéticos? 

- Os nossos países da África 
Austral decidiram juntar esfor-
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"Achamos que, em 
nosso país, o petróleo 

deve destinar-se a 
finalidades mais nobres 
que a simples geração 

de energia" 

- Atualmente, a transforma
ção do petróleo que se realiza 
em Angola é muito deficiente. 
Estamos estudando a instalação 
em nosso país de uma indústria 
petroquímica. Já se encontra 
adiantada a preparação de um 
projeto para instalar uma unida
de de produção de amônia e 
uréia, produtos ligados à indús
tria de fosfatos destinados à pro
dução de fertilizantes. 

O controle das transnacionais 
Quais são os atuais comprado-

res de petróleo angolano? 
ços formando, nesse sentido, um - - Exportamos o produto es
organismo de integração, a pecialmente para os Estados Uni
SADCC - da qual parti~ipam dos, por razões peculiares, já que 
Angola, Moçambique, Botsuana, as companhias norte-americanas 
Zâmbia, Tânzania, Zimbabue, exploram a maioria dos poços de 
Malawi, Suazilândia e Lesoto - e petróleo angolano. Exportamos · 
que visa à diminuição de sua de- algum petróleo para a Europa e 
pendência da África do Sul. Um também para o Brasil. 
dos aspectos da integração é na
turalmente o energético, cuja ati
vidade nosso país está coorde
nando. Angola é o único produ
tor de petróleo da região e, por 
conseguinte, deverá ser o encar
regado do abastecimento de óleo 
cru e derivados aos demais países 
da área. 

Angola está em condições de 
fazê-lo? 

- Ainda é cedo para poder 
responder. Só agora estamos ini
ciando os estudos, colhendo os 
dados de cada um dos países 
para poder calcular as necessida
des e depois estabelecer o balan
ço energético. Nós achamos que 
o petróleo deve destinar-se, em 
nosso país, a finalidades mais no
bres que a simples geração de 
energia, mas existem também 
outros recursos a nível regional 
que devem ser desenvolvidos 
para que se estabeleça um ba
lanço energético. O petróleo 
continuará sendo uma importan
te fonte de energia, mas não a 
única. 

Em que medida Angola pro
gramou esses "usos mais nobres" 
de petróleo? 

Angola pode controlar a ativi
dade dessas transnacionais petro
hf eras em seu te"itório? 

- Temos vários mecanismos 
de controle. Em primeiro lugar 
nossa própria legislação, que re
gulamenta as concessionárias. 
Contamos também com a parti
cipação da empresa estatal ango
lana Sonangol, que tem em Ca
binda 51 % da participação acio
nária da exploração do produto, 
realizada juntamente com a Gulf 
Oil. 

Contudo, esse controle ainda 
não é totalmente eficaz. Estamos 
estudando novas formas, com a 
participação mais direta de nos
sos próprios quadros técnicos. 
Mas estes, por razões óbvias, não 
são suficientes. Muitos estudan
tes angolanos estão se aperfei
çoando no exterior, mas para co
brir essas necessidades em maté
ria de petróleo, precisamos for
mar mais quadros. Estamos pla
nejando sistemas que obriguem as 
companhias a participarem ativa
mente da formação de técnicos 
angolanos, com contribuições fi. 
nanceiras, concedendo bolsas de 
estudo e criando no país estrutu
ras de capacitação. 
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Acreditamos que a médio pra
zo, em dez ou quinze anos, An
gola poderá dispor de um contin
gente capaz de levar a cabo todo 
tipo de atividade em matéria de 
petróleo. 

Angola não é integrante da 
Opep. Como define sua polz'tica 
em termos de preços e contratos? 

- Embora não pertençamos à 
Opep, tratamos de acompanhar 
sua política, já que esta tem uma 
forte incidência no comporta
mento do mercado. Nosso obje
tivo é. estabelecer relações dura
douras, justas e a longo prazo 
com os compradores, de forma 
a que nossa produção não seja 
atingida, pois o petróleo é muito 
importante para nossa balança 
comercial. Visamos à implemen
tação de uma polítfca mais con
veniente, que satisfaça os interes
ses da República Popular de An
gola e também de nossos clientes. 
E essa política tem surtido efei
tos positivos. Por outro lado, 
nossa produção de petróleo é 
muito pequena, não temos con
dições de influenciar o mercado. 

Em que medida a queda do 
preço internacional do petróleo 
atingiu Angola? 

- Obviamente, fomos muito 
atingidos. Para manter o nível 
anterior de desenvolvimento te
ríamos que produzir muito mais 
petróleo para poder compensar 
a sua baixa cotação no mercado 
internacional. Isso tem criado di
ficuldades de toda ordem que es
tamos tentando superar median
te o desenvolvimento de outras 
áreas de atividade, como a pesca, 
a agricultura, a agroindústria e a 
mineração, de forma a diminuir, 
a médio prazo, essa dependência 
da economia de nosso país no 
que diz respeito a um único re
curso, o petróleo. 

"A moeda-petróleo" 

Durante essa sua visita ao Bra
sil falou-se do estabelecimento 
de um novo sistema de intercâm-
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"O desenvolvimento de 
relações econômicas 

entre países com 
ideologias diferentes é 
uma tendência cada 
vez mais acentuada" 

"A ind6stria é uma outra atividade a ser desenvolvida" 

. bio entre os dois pa(ses, segundo 
o qual Angola pagaria suas im
portações em "moeda-petróleo''. 
Poderia ser uma nova fórmula 
para as relações econômicas Sul
Sul? 

- Hã uma tendência, no qua
dro das relações econômicas in
ternacionais, a estabelecer a tro
ca direta como forma de desen
volvimento dessas relações. 

Retoma-se a tradição dos an
tepassados ... 

- Talvez. Claro que não é a 
troca direta de forma pura, mas 
um sistema de intercâmbio que 
tende a estabelecer um trato 
mais justo para ambas as partes. 
Nós ainda não praticamos esse ti
po de relacionamento. Nunca se
quer pensamos na utilização des
se mecanismo de moeda-petróleo 
para o estabelecimento das tro-

cas comerciais. Na realidade, essa 
proposta brasileira nos apanhou 
um pouco de surpresa. Vamos 
estudá-la, analisar suas implica
ções, seu contexto e só depois 
estaremos em condições de dat 
uma resposta à proposta apresen
tada. 

Em todo caso, se chegarmos 
a pôr em prática essa idéia do 
ministro brasileiro César Cais, no 
sentido de utilizar o petróleo co
mo moeda, acho que isso não de
veria ser somente aplicado ao 
projeto Kapanga ( central hidrelé
trica a ser construída em Angola 
por empresas brasileiras) mas de
veria abranger também outros 
campos. O Brasil é um país com 
uma indústria bastante desenvol
vida, tem experiências adquiridas 
que nós poderíamos aproveitar. 

Angola definiu o petróleo co
mo o elemento de sustentação 
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"Angola definiu o petróleo como o elemento de sustentação de seu desenvolvimento econômico" 

de seu desenvolvimento . No qua
dro dessas relações, caso seja 
aceita a proposta brasileira, po
der-se-iam estudar as modalida
des que permitissem assim a par -
ticipação do Brasil e seu compro
misso no desenvolvimento eco
nômico de Angola na instalação 
de capacidades produtivas, seja 
no setor industrial ou no agríco
la, que lhe permita desenvolver 
seu petróleo. 

A moeda-petróleo não seria 
utilizada, então, para pagar mer
cadorias, mas tecnologia brasilei
ra. 

- Não poderia ser de outra 
maneira. 

As relações bilaterais não são 
prejudicadas pelas diferenças 
ideológicas entre os governos de 
Luanda e Bras(lia? 
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"A queda dos preços do 
petróleo criou-nos todo 
tipo de dificuldades e 

estamos tentando 
superá-las 

desenvolvendo a 
agricultura, a 

agroindústria, a pesca e 
a mineração" 

- O desenvolvimento de rela
ções econômicas entre países 
com ideologias diferentes é tam
bém uma tendência cada vez 
mais acentuada no mundo de ho
je. Nós desejamos nos relacionar 
com todos os países, imbuídos 
da necessidade do respeito 
mútuo. 

Além do mais, há outras pre
missas que nos caracterizam : an-

goianos e brasileiros têm um pas
sado histórico com muitos aspec
tos comuns e vínculos culturais 
suficientemente importantes pa
ra desenvolverem uma relação 
estreita. 

Soma-se a isso o fator da assi
milação de tecnologia. O Brasil 
experimentou na sua própria 
pele os males da sofisticação na 
primeira fase da assimilação de 
novas tecnologias e optou por 
algumas soluções intermédias, 
mais de acordo com a situação 
concreta do país. Nós estamos 
em condições semelhantes, a na
tureza de nossos homens, suas 
concepções, seus modos de vida 
fazem com que possamos utilizar 
tecnologias brasileiras com mui
to poucas adaptações. Para nós, 
é muito mais fácil tratar com 
brasileiros do que com suíços ou 
suecos. • 
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ÃFRICA DO SUL 

Pressões econômicas 
Historicamente condenado, o regime do 

"apartheid" subsiste porque é um aliado essencial 
dos interesses políticos, estratégicos e econômicos 

do imperialismo 

Alice Nicolau 

H istoricamente derrotado, nu
mericamente em situação de 

esmagadora inferioridade ( 4 mi
lhões contra 22 milhões), geogra
ficamente isolado, politicamente 
banido do contexto das nações, 
o poder branco da África do Sul 
sobrevive. E não s6 sobrevive, 
como tem grandes possibilidades 
de se manter, sob o ponto de vis
ta estritamente econômico. 
Além das razões históricas que 
explicam esse anacronismo im
plantado na África Austral, 
há outra: o regime do apartheid 
subsiste, porque é um elo essen
cial da cadeia do imperialismo. 
O exemplo da África do Sul de
monstra, por si só, a incompati
bilidade fundamental que existe 
entre o sistema capitalista mun
dial e a libertação dos povos. 

As circunstâncias históricas 
muito peculiares da formação do 
Estado sul-africano explicam que 
o poder branco aí tenha sobrevi
vido à queda dos impérios colo
niais. Apesar da situação tipica
mente colonial que subsiste na 
África do Sul, o certo é que a 
"potência colonizadora" é um 
segmento da população, que vive 
com os "colonizados"· dentro 
das fronteiras de um Estado já 
existente, como tal, na época da 
descolonização. 1! de salientar 
ainda que o poder colonial é 
exercido por uma minoria que 
vive há muitas gerações no terri
tório e cujos laços com o seu 
continente de origem (a Europa) 
estão cortados. 
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Para os africanos, mestiços e 
asiáticos (englobados pelo movi
mento de libertação na designa
ção de black), a situação econô
mica, social e política é tipica
mente colonial: exploração -im
piedosa, salários mínimos (muitas 
vezes abaixo do nível de subsis
tência), pobreza abjeta, má nu
trição generalizada, doenças en
dêmicas, elevada taxa de analfa
betismo, negação total dos direi
tos políticos, civis, sindicais, eco
nômicos, sociais, formas variadas 
de trabalho forçado. 

Diga-se, porém, que a situa
ção colonial da África do Sul 
não se esgota nas refações poder 
branco-população black. Hoje e 
cada vez mais, as necessidades de 
sóbrevivência do domínio colo
nial do interior levam a camada 
opressora a colocar a própria 

economia do país em regime de 
pilhagem colonial, que é exerci
da por transnacionais e bancos 
estrangeiros. 

As razões do "apartheid" 

No fim da Segunda Guerra 
Mundial, depois da derrota do 
nazifascismo, do aparecimento 
do campo socialista e do desper
tar dos povos colonizados, o po
der branco da África do Sul ins
titucíonalizou o sistema do apar
theid, como instrumento de so
brevivência. Se o racismo sempre 
caracterizou a sociedade sul-afri
cana, o certo é qui> só após o 
"choque" de 1945 se criou o 
apartheid, tal corno hoje vigora. 

As grandes campanhas de 
massas, conduzidas depois do 
fim da guerra pelas camadas 
trabalhadoras, majorítanamén te 
black, em luta pela conquista 
dos seus direitos políticos e eco
nômicos, foram o sinal de alerta 
para que os brancos se defendes
sem do perigo iminente. A con
quista do poder pelos boers coin
cidiu com a instauração de um 
regime tipicamente fascista adap
tado às condições coloniais. No 
começo dos ·anos 50 foi banido o 
Partido Comunista Sul-Africano 
e começaram a ser decretadas as 
diversas leis que codificam o 
"desenvolvimento sep~rado", ou 
regime de apartheid. A resistên
cia que os oprimidos opuseram a 
essas medidas, o poder respondeu 
com o terrorismo de Estado 
e com a anulação dos modestos 
direitos que antes haviam sido 
concedidos aos mestiços e aos in
dianos. Todos os passos tenden
tes à igualdade racial e ao enten
dimento entre as várias etruas fo
ram liquidados. 

A institucionalização desse re
gime, o único dos tempos atuais 
que erige a desigualdade racial 
corno princípio de Estado, não 
impediu, porém, que as potên
cias "democráticas burguesas" 
explorassem o apartheid também 
em seu próprio proveito. A ver
dade é bem outra: econômica, 
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A África do Sul tornou-se a maior potência militar graças ao 
fornecimento de armas por parte de vários pa í es ocidentais 

política, militar e estrategica
mente, a África do Sul é um par
ceiro plenamente integrado no 
sistema imperialista e mantém la
ços estreitos com as principais 
potências capitalistas. Essa liga
ção, longe de diminuir estreita
se cada vez mais à medida que 
a margem de manobra do siste
ma imperialista diminui em vir
tude da evolução produzida na 
África Austral, após a queda do 
colonialismo português e a inde
pendência do Zirnbabue. 

Um elo do sistema 

e duas empresas ocidentais fa
zem prospecções geológicas e mi
neralógicas. As indústrias ociden
tais de vários tipos e sobretudo a 
do armamento mais moderno -
dependem em grai:ide medida de 
importações da Africa do Sul. 
Exemplos: os EUA importam 
48% do cromo, 82% da platina, 
73% do vanádio, 80% do ferro
cromo, 50% do antimônio , 87% 
do manganês, 45% do ferroman
ganês e 67% do ouro que conso
mem e utilizam. A França em 
1979 importou 40% do manga
nês, 48% do ferrocromo, 40% do 
minério de cromo, 25% do vaná-

Do ponto de vista econômi- dio e 41 % do urânio que consu
co, a África do Sul é , depois dos miu e utilizou. Segundo um es
territórios petrolíferos do Orien- tudo da Agência Internacional 
te Médio , o má.is importante re- de Energia, em 1990 os países da 
servatório de matérias-primas do área da OCDE (Organização de 
Ocidente. Alguns exemplos: a Cooperação e Desenvolvimento 
África do Sul fornece 51 % do Econômico) , dependerão em 
cromo consumido no mundo 61 % das importações do carvão 
ocidental e possui 84% das reser- sul-africano para as suas necessi 
vas ocidentais desse minério ; 1 dades desse combustível. 
36% do manganês (reservas: 93%) ; A essa riqueza natural soma-
56% do vanádio (90%) ; 91 % da se o estado relativamente avança
platina (89%) e 73% _do_ ouro do da i~d~stria e da inf~a-estru!u
(64%). Além disso, a Afnca do r~ da Afnca ~o Sul,_ cucunstan
Sul extrai e exporta carvão (cu- eia que permite retuar grandes 
jos fornecimentos à CEE - Co- lucros em lapso de tempo relati
munidade Econômica Euro- vamente curto. De ano para ano 
péia - tripli~3:~ nos ~lt~_os aumei:itam os investll!1ento~ oci
três anos), titanio, ant1moruo, dentais. Em 1978 os mvest1men
cLJmantes, urânio e: c. Quarenta tos estrangeiros totalizavam 
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25.540 milhões <le dólares , dis
tribuídos percentualmente da se
guinte forma : CEE, 56%, outros 
países da Europa, 10%; EUA e 
outros países americanos, 24%; 
Ásia , 2, - %; África, 3,3%. Signi
fica isto que o mundo capitalis
ta euro-americano controlava 
80% dos invcstin1entos contra 
70% avaliados por outras fontes 
em 1975. Os superlucros obtidos 
cifram-se entre 21 e 26%. Os 
principais parceiros comerciais 
são os EUA a Alemanha Federal , 
o Japão , a Suíça. Existem no 
país 1.200 empresas britânicas, 
375 an1ericanas e 350 alemãs. 

Colocando-se em dependência 
tipicamente neocolonial , a Áfri
ca do Sul oferece vários incen ti
vos aos investimentos estrangei
ros ( que são majoritariamente 
privados, já que as entidades 
públicas não ousam, pelo menos 
abertamente, desrespeitar as san
ções internacionais): as despesas 
de investimentos podem ser pa
gas em rands * financeiros (infe
rior ao rand comercial em 25 a 
28%), isenções fiscais por certo 
tipo de despesa em equipamento 
e formação de mão-de-obra afri
cana; atenuação da fiscalização 
dos câmbios; redução dos impos
tos sobre as sociedades ; facilida
des de repatriamento dos inves
timentos. 

Por outro lado, as garan
tias que o sistema oferece de 
uma mão-de-obra "domesticada", 
abundante e barata para os tra
balhos não qualificados criam 
uma cumplicidade total entre os 
investidores ocidentais e os 
apartheidistas sul-africanos. 

Do pon_to de vista político, o 
papel da Africa do Sul tem sido 
desde sempre de importância vi
tal para os imperialistas. Trata-se 
de um espaço de perpetuação de 
relações colonialistas numa zona 
"conturbal!'l" do mundo. Desde 
o advento da administração 
Reagan nos EUA, o papel da 
África do Sul é claramente reco-

-:;. Rand, moed2 oficial sul-africana 
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nhecido por Washington, que 
considera o regime de Pretória 
um meio eficaz de contenção 
da falaciosa ameaça soviética. A 
atuação de Pretória no Zimba
bue pré-independente, as suas 
constantes agressões militares à 
República Popular de Angola, o 
seu estado de guerra não declara
da contra os restantes países da 
Linha da Frente constituem uma 
forma eficaz, pelo menos no pla
no imediato, de impedir a recu
peração econômica e o desenvol
vimento dos povos dos Estados 
vizinhos e de retardar a liberta
ção da Namíbia, e das próprias 
populações sul-africanas. 

Mas não se esgota aí o papel 
político do regime do apartheid 
no contexto global imperialista: 
enquanto o poder branco.se man
tiver na África do Sul, permanece 
a influência capitalista no pró
prio território sul-africano; os 
Estados vizinhos - cujas econo
mias são muito dependentes da 
de Pretória - estão perpetua
mente sujeitos a pressões, boico
tes, embargos e outros tipos de 
guerra econômica. A África do 
Sul tem procurado, aliás, apre
sentar-se como uma alternativa 
regional aos dois blocos e con
gregar, em torno de si, como 
subpotência econômica, os Esta
dos já satelizados (o "grupo 
BSL" - Botsuana, Suazilândia e 
Lesoto) mais o Malawi, o Zimba
bue, a Namíbia (independente 
ou não), Moçambique, a Zâmbia, 
que, deste modo, viriam a ser 
reinseridos no sistema econômi
co imperialista, com todas as 
consequências daí decorrentes. 

Importância estratégica 

Do ponto de vista militar e es
tratégico, a África do Sul está in
cluída nos planos globais da 
Otan (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte), que coope
ra com Pretória militar e nuclear
mente . Os racistas concentraram 
nas suas mãos a maior potência 
militar do continente africano, 
em consequência dos fomeci-
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A exploração da força de trabalho negra é tipicamente colonial 

mentos de armas que vêm rece
bendo ao longo dos anos do Oci
dente. Por outro lado, Pretória é 
elemento essencial da "defesa do 
Atlântico Sul". Situada no cru
zamento entre o Atlântico e o 
fndico, controlando a rota do 
Cabo (por onde passam mais de 
25 mil navios e que é um canal 
fundamental para o fluxo do pe
tróleo), a África do Sul dispõe 
dos portos de Durban, East Lon
don, Port Elizabeth e Cidade do 
Cabo e da base naval e submari
na de Simonstown, aberta a to
dos os aliados do Pacto do Atlân
tico. Os sistemas de radar e rádio 
instalados em abrigos atômicos 
construídos numa mina de prata 
abandonada tinham em 1975 um 
raio de ação de mais de duas mil 
milhas náuticas, o que lhes dava o 
controle do hemisfério sul. Duas 
empresas alemãs ocidentais fo
ran1 as principais instaladoras 
desse equipamento. que fornece 
dados à Otan- em Bruxelas e a 
Washington. Dada a cadeia de 
bases aéreas, navais e marítimas 
que se estendem do Cabo da Boa 
Esperança até à ilha de Guan, 
pode-se afirmar que os territó
rios africanos, asiáticos e árabes 

estão sob um controle estratégi
co de que Pretória é parte impor
tante. 

A Alemanha Federal tem na 
África do Sul filiais de todas as 
suas companhias de armamento 
mais importantes, e, segundo re
velações nunca desmentidas do 
Congresso Nacional Africano 
(ANC) em 1975, o próprio 
governo de Bonn está diretamen
te envolvido em cooperação mi
litar e nuclear com Pretória atra
vés de empresas estatizadas. 

Quem fornece as armas 

Vejamos muito por alto que 
empresas e que países fornecem 
armas a Pretória: Inglaterra -
Hawker Sddeley Group, Vickers, 
Alvis 00.,Westland Aircraft, Asso
ciation of the Aircraft and Global 
Missile Industry etc.; França -
Daccot, Nord Aviation, Sud 
Aviation, Matra, Panarde, Dubi
gon; Itália• - Dacci ; Alemanha 
Federal - Bolkow, Bayer-Lever
kusen, Hoechst, Telefunken e os 
monopólios estatizados Steag e 
Urangesellschaft; EUA - Ellis 
Chalmers (que construiu o pri
meiro reator nuclear da África 
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do Sul), Ford, General Motors, 
Chrysler, Lockheed, Avco-Lyco
ming, Cessna, Honeywell, Fox
boro International, Hewllett-Pa
ckard, General E!ectrics, Leeds, 
Nothrup. 

Se considerarmos - o que 
será correto - que num Estado 
terrorista, em guerra não declara
da contra os Estados vizinhos, e 
em situação de potência colonial 
contra a esmagadora maioria da 
sua própria população, os forne
cimentos para fins bélicos vão 
muito além dos diretamente mi
litares, abrangendo os de reservas 
estratégicas e outros, então alon
garemos muito esta lista. E tere
mos que 75% dos investimentos 
diretos dos EUA são assegurados 
por 12 "gigantes" que controlam 
energia, transportes e informáti
ca; 40% do mercado do petróleo 
e 42% das refinarias são contro
lados pela Mobil e pela Caltex ; a 
empresa norte-americana Fluor 
tem a seu cargo todos os planos 
de engenharia civil ligados ao 
empreendimento Sasol (destina
do a extrair petróleo do carvão e 
que é elemento essencial da so
brevivência da África do Sul ra
cista); a IBM controla sozinha 
38% a 50% do mercado sul-afri
cano da informática. 

As sanções 

Js.50 facilmente explica por
que as sanções decretadas pela 
ONU não surtiram praticamente 
nenhum efeito. Muito pelo con
trário: entre 1960 e 1980 os in
vestimentos dos EUA triplica
ram; entre 1972 e 1973 as trocas 
comerciais Alemanha Federal
África do Sul aumentaram 36%; 
durante os anos 60, o Japão au
mentou as suas trocas com Pret~ 
ria em 500%. A isto deve-se acres
centar a importância cada vez 
maior da cooperação militar e 
nuclear entre Israel e a África do 
Sul, fato extremamente significa
tivo pois Israel é a África do Sul 
do Oriente Médio, e ambas as 
subpotências podem servir de in
termediárias para muitas transa-
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ções em que o mundo ocidental O próprio regime doapartheid 
não queira envolver-se direta- constitui, por outro lado, um 
mente. obstáculo ao desenvolvimento 

Saliente-se ainda que um rela- econômico da África do Sul, a 
tório da ONU tornado público longo prazo, encarado pela ótica 
em 1980 demonstrava que, de · capitalista. 
1972 a 1978 todos os países A esse respeito são elucidati
ocidentais sem exceção contri- vas as posições defendidas por 
buíram em diversos graus para o certos monopolistas sul-africa
financiamento da economia sul- nos, por partidos brancos locais, 
africana: 38 estabelecimentos por correntes reformistas do Oci
bancários de __ países diferentes dente e por políticos norte-ame
enviaram durante esses seis anos ricanos. As idéias básicas são es
capitais no montante de 5,4 bi- tas: conceder direitos iguais, in
lhões de dólares! A Alemanha dependentemente da raça ou da 
Federal fica na cabeça da lista cor da pele; criar uma classe mé
com 7 _ empréstimos num mon- dia africana capaz de desenvol
tante global de _,4 bilhões de ver a iniciativa privada e de ade
dólares. Seguem-se o EUA (69 rir ao sistema; estabelecer uma 
empréstimos), a Grã-Bretanha federação de estados sul-africa
( 4_), a Itália (33). a França (31), nos, que, diferentemente dos 
o Canadá ( 13). ''bantustões", não sejam basea

As fragilidades da economia 

Apesar do ritmo acelerado 
com que a economia sul-africana 
tem crescido desde a Segunda 
Guerra Mundial (8.3% entre 
1946 e 1966, 10% entre 1967 e 
1972), o sistema denota certas 
fragilidades . A primeira prende
se ao comércio externo de que 
a economia sul-africana depende 
em elevado grau. As crises do ca
pitalismo repercutem imediata
mente na economia sul-africana: 
assim se explica que nos últimos 
anos a taxa de crescimento tenha 
ficado apenas em 4%. 

Outro "calcanhar de Aquiles" 
é o petróleo: até à queda do regi
me monárquico iraniano, Teerã 
fornecia a Pretória 90% do pe
tróleo consumido. O novo regi
me cortou esses fornecimentos e 
há indicações segundo as quais 
Pretória não terá ainda consegui
do recuperar a totalidade dos 
fornecimentos. Sabe-se também 
que Pretória dispõe de imensos 
estoques, cujo montante é um 
segredo de Estado, e, como já se 
disse, o projeto Sasol é um dos 
principais meios que o regime ra
cista usou para, a longo prazo, 
deixar de depender do petróleo 
importado. 

dos na separação das raças. 
A igualdade perante a lei fun

cionaria como uma válvula de es
cape para os africanos e habilita
ria os mais "talentosos" e ambi
ciosos a ascenderem ao status de 
classe média; a "educação" e a 
qualificação profissional seriam 
mais abertas para garantir uma 
maior mobilidade social. Como 
os brancos dispõem já de início 
do controle das posições-chaves 
e se situam a uma distância que 
não seria ultrapassável (as dife
renças salariais e econômico-so
ciais em geral vão-se agravando 
à medida que os anos passam), a 
guinada assim operada no siste
ma nem chegaria sequer a pôr 
em questão a supremacia dos co
lonizadores de hoje. 

Para certas indústrias de tec
nologia de ponta e para a expan
são do mercado, essas altera
ções são essenciais no contexto 
sul-africano. Segundo o maior 
empresário da África do Sul, 
Harry Oppenheimer, "o tipo de 
organização industrial existente, 
com um trabalho altamente in
tensivo, que recorre a unidades 
muito vastas e indiferenciadas 
com baixa produtividade e bai
xos salários, tem que acabar( ... ) 
Deve ser substituído por uma or
ganização intensiva de alta pro-
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dutividade, elevados salários, tal 
como existe nos países industria
lizados avançados( ... ). Essa nova 
organização é incompatível com 
a segregação racial na indústria e 
com o sistema de trabalho migra
tório". 

Para responder a esse tipo de 
críticas e para fazer face à cres
cente agitaç~o social, o apartheid 
tentou reformar-se. Certas regras 
do chamado petty apartheid fo
ram suprimidas, os sindicatos 
negros foram permitidos (mas 
sob a condição de não fazerem 
política e de se registrarem). Que 
efeitos podem ter esses · paliati
vos? Do lado negro, chegam tarde 
e, quer as organizações sindicais 
revolucionárias, como o Sactu, 
organização que congrega os 
sindicatos sul-africanos quer as 
estruturas do movimento de li
bertação nacional, não se deixam 
iludir. Do lado branco, a extre
ma-direita boer agita-se numa 
tentativa de derrotar as reformas, 
por mais tímidas que sejam. Fato 
muito significativo: em março de 
1979, os mineiros brancos entra
ram em greve pela primeira vez 
desde 1948 para protestarem 
contra o acesso de mineiros ne
gros a posições que até então 
lhes eram interditas. A greve foi 
derrotada, mas trata-se de mais 
um ind(cio da incapacidade que o 
sistema tem de se auto-reformar. 

Até quando? 

No entender dos especialjstas 
de economia, tudo vai bem por 
agora nesta frente para o regime 
do apartheid. As inquietações 
quanto ao futuro, as fragilidades 
manifestadas não permitem 
quaisquer prognósticos de falên
cia a breve prazo. 

:É certo que a pressão interna
cional vai aumentando em rela
ção ao ·regime do apartheid, mas 
não menos certo é que os mono
pólios que saqueiam o país têm 
manifesto interesse em que ele se 
mantenha, porque essa é uma 
das principais razões do grande 
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atrativo para os investimentos 
estrangeiros na África do Sul. 
Realmente, em poucas zonas do 
mundo, os grandes consórcios 
transnacionais têm hoje tão boas 
oportunidades de superexplorar 
a mão-de-obra. 

Estas ações e outras que a 
África do Sul pode adotar em re
lação, por exemplo, a importa
ções, exportações, facilidades de 
transporte, são um elemento per
manente na luta contra os jovens 
Estados africanos independentes. 
Conscientes dessa ameaça que 
paira sobre as suas· economias, os 
países da África Austral uniram
se numa associação que visa di
minuir a sua dependência face a 
Pretória - a SADCC (Comissão 
de Cooperação e Desenvolvimen
to da África Austral). 

Por outro lado, se a África do 
Sul está isolada no contexto re
gional, em matéria política, não 
o está economicamente. Os paí
ses africanos independentes da 
África Austral (e n~o só) são, em 
muitos aspectos, tributários da 
economia de Pretória. 

Isto não impedirá a luta po
Htica desses Estados contra o re
gime do apartheid, mas coloca-Os 
em situação de grande fragilida
de: Pretória poderá, com maior 
sacrifício para os Estados africa
nos que para o próprio regime 
do apartheid, exercer uma guerra 
econômica direta contra eles. :É 
o que já começa a acontecer: gra
ças aos bantustões, a África do 
Sul - que se enriquece constan-

A resistência oposta 
pelos negros oprimi
dos, o poder branco 
responde com o 
terrorismo de Estado 

temente de miro-de-obra branca 
para perpetuar a divisão das ca
madas trabalhadoras e aumentar 
o contingente da raça predomi
nante - pode dar-se ao luxo de 
dispensar os trabalhadores africa
nos migrantes. No princípio de 
junho, a agência PTI informou 
de Durban (África áo Sul) que 
milhares de cidadãos do Zimba
bue atualmente assalatiados no 
pa(s do apartheid iam regressar 
ao seu país. Os seus contratos 
não serão renovados. Idêntica 
medida foi adotada em relação a 
grande número de trabalhadores 
procedentes de Moçambique, 
Malawi, Lesoto, Suazilândia e 
Botsuana. Doravante, Pretória 
irá dispensando a mão-de-obra 
dos países africanos vizinhos 
para_ recrutar preferencialmente 
trabalhadores dos bantustões. 

Porém, a vitória sobre o apar
theid depende de vários fatores: 
da luta do próprio povo sul-afri
cano, da coesão dos Estados da 
África Austral, da \lflidade de 
todo o continente e da correla
ção de forças a n(vel mundial. • 

Nota: Os dados constantes deste 
trabalho foram colhidos de textos · 
apresentados à Sessão Internacional 
sobre a natureza imperialista do ra,cis
mo na África do Sul, realizada em 
Berlim (RDA), em 16 de junho de 
197 6; de documentos oficiais da Áfri
ca do Sul; de documentos da ONU; 
de informações do "África Guide" 
(World of lnformation, Grã-Breta
nha) e de notícias avulsas em diversos 
órgãos de imprensa. 
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TANZÃNIA 

O cerco contra Nyerere 
Um original projeto de desenvolvimento 

socialista enfrenta poderosas p~ões internacionais 
às vésperas de completar quase duas décadas 

Carlos Castilho 

N os seus dezoito anos de vida 
independente, a Tanzânia 

nunca viveu uma crise econômi
ca tão séria como a atual. Uma 
crise que colocou o projeto so
cialista vigente desde 1967 numa 
encruzilhada que muitos consi
deram definitiva. Essa crise tam
bém se constitui num caso quase 
clássico do dilema enfrentado 
por países que sofrem enormes 
pressões econômicas e políticas 
de organismos do sistema capita
lista internacional, no momento 
em que decidem pôr em prática 
um projeto econômico indepen
dente. 

A vertiginosa queda da produ
ção agrícola da Tanzânia, aliada 
à elevação constante das maté
rias-primas ou bens manufatura
dos comprados no exterior, 
criou uma situação de penúria 
interna e endividamento exter-

no, que acabou por provocar o 
surgimento de interesses indivi
dualistas numa sociedade que se 
propõe coletivista e comunitária. 
Cresce a corrupção, o boicote, a 
especulação e em consequência, 
fica aberto o caminho para que 
as pressões de organismos como 
o Fundo Monetário Internacio
nal (FMI) se tornem cada vez 
mais poderosas e eficazes. 

O fenômeno não é novo e 
nem único na África. Mas o caso 
da Tanzânia mostra como o 
mundo ocidental é implacável 
até mesmo com os sistemas polí
ticos mais moderados que ten
tam escolher o socialismo como 
urna forma de sair de uma situa
ção colonial, para buscar o de
senvolvimento econômico e so
cial. O projeto implantado por 
Julius Nyerere em 1975 na Tan
zânia nunca pôde ser classifica-

A queda da produção agrícola provocou a miséria interna 
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do de marxista e nem pode ser 
colocado entre os inimigos radi
cais do Ocidente. 

O objetivo do homem que 
os tanzanianos chamam de Mwa
limu ( o professor) era de fortale
cer as bases comunitárias da so
ciedade, dando preferência a 
urna via socialista na exploração 
dos recursos agrícolas do país. 
Hoje, a Tanzânia precisa desespe
radamente de empréstimos ex
ternos para enfrentar uma situa
ção de penúria alimentícia inter
na. E os bancos, bem como o 
Fundo Monetário Internacional, 
impõem como condiçiro a trans
formação da economia comuni
tária num regime clássico liberal. 

A escalada 

Em Dar-es-Salaam, como em 
todas as grandes cidades da Tan
zânia, os postos de gasolina só 
abrem nas segundas, quartas e 
sextas-feiras. Nos domingos, os 
carros estão proibidos de circular 
depois das duas horas da tarde. 
A maioria dos colégios que ti
nham aulas à noite foram obri
gados a suspender as classes de
pois das seis horas da tarde para 
economizar luz. Quase um terço 
das famílias das três cidades mais 
importantes do país só podem 
fazer uma refeição quente por 
dia, devido à falta de gás de cozi
nha. 

A esses detalhes das dificulda
des da vida cotidiana se somam 
dados ainda mais dramáticos nas 
estatísticas econômicas. Os qua
tro principais produtos agrícolas 
de exportação da Tanzânia sofre
ram quedas de produção que va
riam entre 30% e 70% (piretro, 
castanha-de-caju, sisal e algodão). 
As importações de petróleo con
somem 55% de todas as divisas 
externas auferidas pelo país, que 
nos últimos anos teve que pagar 
até 280% a mais pelos produtos 
semi-manufaturados e pelas ma
térias-primas que importa. A par
cela das exportações destinada 
ao pagamento da dívida externa 
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passou de 7 ,1 % em 1977 para 
mais de 15% em 80. E as expor
tações da Tanzânia não cobrem 
hoje senão 40% das importações. 

Os plantadores de algodão da 
área de Mwanza, que há dez anos 
colhiam 450 quilos por acre (0,4 
hectares) não colhem hoje mais 
de 300kg. A indústria criada a 
partir de 1974 trabalha atual
mente com menos de 40% de sua 
capacidade útil, devido à brutal 
queda na importação de matérias
primas. E nem a excepcional alta 
do preço da castanha-de-caju no 
mercado internacional pode de
safogar a economia tanzaniana. 
Se, no final da década de 70, a 
castanha-de-caju havia subido 
250% no preço mundial, a pro
dução da Tanzânia caiu em 61%. 

Hoje, o país precisa importar 
200 mil toneladas de alimentos 
como milho, arroz e trigo para 
que a fome não atinja propor
ções trágicas, num momento em 
que o governo já enfrenta uma 
enorme dívida externa e uma 
dramática carência de divisas in
ternacionais. 

A crise econômica agravou a 
especulação e o mercado negro. 
Um relatório confidencial do go
verno, mencionado pela publica
ção Africa News, diz que 15% de 
todo o comércio interno do país 
é feito hoje por vias ilegais, e que 
em breve essa pr<;>porção pode 
chegar a 50%, tornando-se incon
trolável. Cálculos de economistas 
africanos indicam que a Tanzâ
nia necessita hoje de quase meio 
bilhão de dólares para evitar o 
colapso e tentar reativar a sua 
economia. 

As origens da crise 

Quando Nyerere assumiu o 
governo logo após a independên
cia, ele herdou um país arrasado 
pelas desigualdades criadas pelos 
colonizadores alemães e depois 
pelos britânicos, dividido por 
profundas divergências econômi
cas e sociais. A antiga Tanganika 
era paupérrima, habitada em sua 
maioria por tribos negras que se 
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dedicavam à agricultura de sub
sistência. Havia o fenômeno da 
concentração urbana provocado 
pela ação predatória dos coloni
zadores, forçando a emigração 
de enormes contingentes huma
nos para a periferia das cidades!. 

Por seu lado, a ilha de Zanzi
bar era um centro comercial im
portante no oceano Indico, de
pois de ter sido um entreposto 
de tráfico de escravos. Havia na 
ilha uma classe média voltada pa
ra o exterior e muito influenciada 
pelos comerciantes de origem 
árabe, já que Zanzibar fora du
rante muito tempo uma posses
são do sultanato de Omã. Exis
tiam portanto duas estruturas so-

1) Em março de 1974, a Tangani
ka e Zanzibar se uniram para formar 
um só país que adotou o nome de 
Tanzânia. 

O "Mwalimu" Nyerere tentou 
desenvolver un projeto 
socialista de inspiração cristã e 
humanista para superar a herança 
da pilhagem colonial 

ciais e econômicas bastante dife
rentes, no momento em que na
cionalistas tanto no continente 
como nas ilhas decidiram que a 
luta pela independência era a 
única saída possível para a crise 
deixada pelo colonialismo. 

A personalidade de Julius 
Nyerere teve, nesse processo de 
unificação e de escolha do socia
lismo, um caráter marcante e de
cisivo. A autoridade intelectual 
do ex-aluno da Universidade de 
Edinburgh, na Inglaterra, a sua 
identificação com o agricultor 
do interior e a sua flexibilidade 
política deram-lhe uma respeita
bilidade e aceitação sem paralelo 
entre todos os políticos da Tan
zânia, na época da independên
cia. Mas a base social sobre a 
qual ele apoiou o processo de 
unificação do país ainda era mui
to heterogênea. Na antiga Tanga-
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Em Zanzibar, o partido Afro-Shirazi reunia as camadas nacionalistas 

nika, existia o Tanu (Tanganika 
African National Union), en
quanto que em Zanzibar o parti
do mais atuante era o Afro-Shl
razi. 

Os dois partidos representa
vam as camadas nacionalistas 
mais influentes nas suas respecti
vas regiões. Reuniam tanto seto
res radicais, que mais tarde evo
luíram politicamente num senti
do mais revolucionário , como 
englobavam também ponderáveis 
núcleos de classe média e peque
na burguesia, que eram contra a 
dominação colonial, mas não 
chegavam a ultrapassar os limites 
do reformismo econômico e po
lítico. A grande habilidade de 
Nyerere residiu justamente em 
evitar que militantes e pequeno
burgueses entrassem em conflito. 
Debaixo de sua autoridade polí
tica quase paternal, o Mwalimy, 
conseguiu ser radical nas idéias e 
hábil nas negociações políticas 
durante quase dezoito anos. 

Mas, neste período, a realida
de econômico-social da Tanzânia 
sofreu modificações de fundo 
em sua estrutura. A proposta so-
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cialista da declaração de Arusha, 
em fevereiro de I 967, dava prio
ridade absoluta à busca da auto
suficiência econômica e à preo
cupação com o desenvolvimento 
agrícola baseado em formas co
munais de organização. O proje
to das ujamaa (aldeias comunais) 
ganhou fama internacional como 
uma forma inédita de buscar 
uma ligação entre o passado tri
bal da maioria da população do 
país e uma estrutura social mo
derna de inspiração socialista. 

O socialismo comunitário 

Na época, a idéia do socialis
mo comunitário das ujamaa foi 
muito criticada tanto pela esquer
da como pela direita no resto do 
mundo. Os ideólogos capitalistas 
qualificaram o projeto como an
tieconômico porque não coloca
va a busca da eficiência e do lu
cro como preocupação imediata. 
Por seu lado, os marxistas mais 
ortodoxos classificaram como 
utópica a preocupação comuni
tária de Nyerere enquanto este 
não questionasse outros aspectos 

das relações econômicas globais. 
Assim, o caminho ao socialismo 
da Tanzânia passou a ser visto 
com desconfiança tanto em Wa
shington como em Moscou . . 

Essa eqúidistância em relação 
aos principais pólos da guerra 
fria e da batalha ideológica, de 
certa maneira, foi até útil para o 
líder tanzaniano. Mas com o pas
sar do tempo, a heterogênea com
posição de classe do movimento 
político que o apoiava passou a 
sofrer o impacto das dificuldades 
econômicas que o país começava 
a enfrentar. 

O projeto de criar uma econo
mia nacional de base comunitá
ria entrou em contradição com a 
necessidade de manter a impor
tação de bens essenciais visando à 
manutenção do funcionamento 
de determinados setores indus
triais. A prioridade dada à agri
cultura tinha como objetivo bási
co garantir empregos e alimen
tação para todos. Mas logo os 
responsáveis pela economia 
viram que um objetivo socialis
ta exige uma sequência de medi
das e não poderia ser plenamente 
alcançado sem que houvesse 
também uma industrialização. O 
país não poderia apenas trocar 
alimentos por bens manufatura
dos, mesmo que isso fosse feito 
em escala reduzida para atender 
o consumo das populações ur
banas cada vez mais numerosas. 

A auto-suficiência teria que 
ser buscada tanto na agricultura 
como na indústria. E isso foi fi. 
ca.ndo cada vez mais difícil devi
do às desigualdades do mercado 
internacional. Depois do fracasso 
da união econômica com o Quê
nia e Uganda (a Comunidade 
Econômica da África Oriental), 
essas disparidades se tornaram 
ainda mais evidentes. Enquanto 
os preços dos produtos agrícolas 
ficavam cada vez mais baixos, os 
manufaturados subiam constan
temente de cotação. O déficit re
sultante obrigou o governo, num 
primeiro momento , a tomar me
didas de austeridade e depois re
correr a créditos internacionais. 
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A redução compulsória do 
consumo agravou os conflitos de 
classe. Enquanto o camponês ou 
o grupo tribal do interior era es
timulado a trabalhar mais, pro
duzir mais e ter menos recom
pensa, nas cidades, a elite urba
na, na sua maior parte ligada ao 
aparelho burocrático do Estado, 
resistia à perda de vantagens, 
bem como lentamente começava 
a ceder diante dos atrativos de 
uma relação com o capital inter
nacional. Como este setor buro
crático era o encarregado de 
transmitir, planejar e executar as 
decisões governamentais, ele ti
nha o poder sobre as comunida
des tribais. A distribuição dos 
recursos estatais começou a ser 
feita de maneira cada vez mais 
desigual. 

Com isso, o camponês se sen
tiu abandonado, reduziu a pro
dução ou não teve meios para 
enfrentar a progressiva redução 
da fertilidade do solo, graças à 
acidificação, desertificação, epi
demias e falta de material agrí
cola. A redução das safras agríco
las se refletiu imediatamente nas 
cidades com a escassez de ali
mentos, logo seguida pela corrup
ção, mercado negro e o boicote 
político, principalmente dos se-
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O projeto das "ujamaa" ganhou 
fama internacional por ser um 

caminho diferente ligando o passado 
tribal da população à necessidade 

de mudar a estrutura social 

tores burocráticos que vêem o 
Estado apenas como uma fonte 
de renda e um emprego. 

Em 1977, Julius Nyerere viu 
que o fator político começava a 
ser fundamental na crise. Ele 
conduziu então a fusão do Tanu, 
fundado em 1954, com o parti
do Afro-Shirazi. O novo partido 
único passou a se chamar Chama 
Cha Mapinduzi (CCM - Partido 
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Revolucionário da Tanzânia) e 
teria como principal função con
duzir a luta ideológica, de manei
ra a neutralizar as resistências 
opostas pela pequena burguesia. 
A sede do CCM foi instalada na 
cidade de Dodoma, a futura ca
pital do país, localizada no cen
tro do território nacional, e cuja 
construção faz parte do plano de 
evitar o aumento da influência 
da classe média urbana, concen
trada no litoral. Mas, uma linha 
política coerente não se obtém 
simplesmente com a unificação 
formal de dois partidos. A unifi
cação sofreu resistências de am
bos os lados e não veio acompa-
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Com a distribuição desigual dos 
recursos estatais, o camponês se 
sentiu abandonado e baixou 
a produção 

nhada da necessária depuração 
das fileiras partidárias, onde tam
bem se implantaram a corrupção 
e a burocracia. 

Assim, o esforço de ideologi
U\Ção acabou sendo neutraliza
do, e refletiu-se na falta de defi
nição entre a prioridade agrícola 
e a prioridade industrial. 

Na declaração de Arusha, em 
1967, os planos do governo dedi
cavam apenas 1% do orçamento 
nacional à indústria. No terceiro 
plano quinquenal aprovado em 
1976, a indústria já recebia 22% 
dos recursos oficiais. Surgiram 
fábricas de cimento, têxteis e de 
beneficiamento do caju, muitas 
delas com financiamentos exter
nos. Foi um reforço do poder da 
burocracia, que não obstante se 
mostrou incapaz de garantir o 
crescimento da indústria. A ine
xistência de mão-de-obra qualifi
cada, num país em que 72% da 
população é analfabeta, foi um 
dos fatores que bloquearam o 
desenvolvimento industrial, que 
também enfrentou dificuldades 

como escas~ez de matéria-prima, 
carência de transportes e comu
nicações, sem falar nos proble
mas para intensificar seu comér
cio regional. 

O cerco do FMI 

Com isso, a indústria passou a 
ficar cada vez rpais dependente 
dos créditos do Banco da Tanzâ
nia para obter licenças de impor
tação. Em 1977, essas licenças 
de importação cobriam apenas 
59% das necessidades básicas da 
indústria. Esse percentual caiu 
para 51% em 78, 22% em 79 e 
para apenas 20% em 80. Sem po
der funcionar, as indústrias da 
Tanzânia não podiam exportar. 
E sem exportação não vieram as 
divisas externas necessárias para 
pagar os débitos internacionais 
assumidos para implantar essas 
mesmas indústrias. 

A difícil situação econômica 
do país levou a maioria dos ban
cos privados internacionais a re
cusar novos empréstimos. Em 
parte pela ausência de garantias e 
em parte por causa do indisfarça
do interesse em obrigar os tanza
nianos a baterem às portas do 
FMI. Desde 1978 a Tanzânia 
está em contato com o Fundo. 
As condições impostas pelo capi
tal internacional aos países em 
dificuldades para pagar débitos 
externos são bem conhecidas: 
desvalorização da moeda, libera
lização dos preços ao consumi
dor, fim dos subsídios oficiais, 
elevação das taxas bancárias e di
minuição dos serviços assistên
ciais. Em síntese, para a Tanzâ
nia significa abandonar o plano 
de subsidiar o desenvolvimento 
das ujamaa e renunciar ao proje
to socialista proposto pela Decla
ração de Arusha. 

O ministério recusa as condi
ções impostas pelo FMI. Nyerere 
denuncia as pressões externas, 
mas em agosto de 80, as discus
sões com o FMI continuam, e a 
Tanzânia consegue dois emprés
timos. Um liberado imediata
mente, no valor de 16 milhões 
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TANZÂNIA 

• Mwanza 

ZÂMBIA 

QUÉNIA 

Aru,ha 
ç!J (} • 

Dodoma 

• Morogoro 

• 

UM PAÍS EM 
NUMEROS 

Habitantes: 
17.050.000 
Religião: 
50o/, credos animis
tas africanos 
25 7, muçulmanos 
25 7, credos diversos 
PNB per cápita: 
190 dólares ( 1 977) 
Renda per cápita de 
um trabalhador: 
58 dólares ( 1972) 
Moeda: 
shilling ( 1 dólar -= 1 O 
shillings) 
Exportações: 
café. especiarias . 
algodão. piretro. cas
tanha-de-caju. juta. 



de dólares e outro ,naior, cerca 
de 200 milhões a ser fornecido 
no prazo de dois anos, para pa
gamento antes de 1986. Isso não 
corresponde senão a uma fração 
do que a Tanzânia precisa para 
cobrir os juros de sua dívida e 
tentar um mínimo de desafogo 
financeiro para poder recuperar 
a sua economia. 

O presidente Julius Nyerere 
manteve-se, no entanto, inflexí-
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A sede do novo partido 
foi instalada na cidade 
de Dodoma. futura capital 
do país, cuja construção 
destina-se a evitar a 
influência do litora l 

vel na manutenção do seu proje
to socialista, se bem que fazendo 
pequenas concessões como a des
valorização parcial do shilling 
( moeda nacional) em março des
te ano . A necessidade de enfren
tar pressões ex ternas levou o go
verno a endurecer a vigilância in
terna. Os controles oficiais sobre 
os gastos das empresas públicas 
aumentou consideravelmente e 
com eles. a descoberta de nume
rosas fraudes. 

Vário ministros foram demi
tidos e inúmeros comerciantes 
de origem asiática (majoritaria
mente descendentes de ltindus), 
foram parar na prisão. Uma audi
toria realizada no ano passado 
mostrou que dois milhões de dó
lares haviam desaparecido dos 
cofres públicos. Esse total é qua
se o dobro dos furos encontra
dos no orçamento nacional cm 
1979. Toda a direção do organis
mo respon~ável pela produção 
do pirctro (um produto usado na 
fabricação de inseticidas e um 
dos itens básicos nas exportações) 
foi demitida. E pouco mais tar
de, os funcionários da Presidên
cia da República descobriram 
que a prefeitura de Dar-es-Salaam 
gastou quase um milhão de dóla
res no aluguel de veículos parti
culares. depois que o governo já 
havia autorizado a compra de 95 
carros no mesmo ano. Mais re
centemente, foram iniciadas 111-

vestigaçõcs sobre altos funcioná
rios estatais que construíram 
casas luxuosas. 

As denúncia~ começaram a se 
tornar tão graves que o governo 
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A aliança entre u bues camponesas e a pequena bwguesia urbana está à beha da ruptura 

decidiu realizar, em janeiro deste 
ano, uma reunião extraordinária 
do Partido CCM para tentar or
ganizar um plano de salvação na
cional. Perante mais de 1.500 de
legados, Nyerere fixou não só 
novos objetivos econômicos, 
como também deflagrou uma 
campanha de educação ideológi
ca. A Tanzânia vive também os 
efeitos dos gastos avaliados em 
quase meio bilhão de dólares 
com a campanha militar em 
Uganda, que em 78 apoiou a der
rubada do• regime de Idi Amin 
pelos nacionalistas ugandenses. 

Boicote aberto 

A campanha deflagrada pelo 
congresso extraordinário do 
CCM surge no momento em que 
o governo tem que negociar com 
o FMI um crédito de 500 milhões 
de dólares para pagamento de 
débitos urgentes. Nyerere ado
tou uma atitude combativa dian
te do Fundo, e para manter essa 
postura terá que se basear muito 
na mobilização política. Vários 
setores ligados à pequena e mé
dia burguesia dão sinais de aber
to boicote ao governo, uma vez 
que estão mais interessados na 
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preservação de seus privilégios 
_do que no projeto de auto-sufi
ciência e de implantação do so
cialismo. 

Um dos sintomas dessas ten
sões foi o recente sequestro de 
um avião da Tanzanian Airways, 
capturado por um grupo que 
causou considerável embaraço-ao 
governo. O grupo se autodeno
minava "Movimento Revolucio
nário da Juventude", uma sigla 
desconhecida no país. O episó
dio ocorrido em março deste ano 
não abalou o prestígio de Nyere
re que continua sendo o maior 
líder do país, respeitado em to
do o continente e cuja honesti
dade está acima de qualquer sus
peita. 

Mas, começam a ganhar corpo 
as pressões dentro do CCM no 
sentido de aprofundar ainda 
mais as definições ideológicas. 
Não será uma tarefa fácil. As .di
ficuldades econômicas deram ao 
FMI e aos inimigos da opção so
cialista de Nyerere uma série de 
argumentos ponderáveis. Porém, 
o mais importante de tudo é que 
a aliança entre os setores mais 
politizados do partido ( em &eral 
ligados às bases camponesas) e a 
pequena burguesia urbana, cujo 
anticolonialismo levou-a a apoiar 

Nyerere e ingressar no Tanu, 
está no momento à beira de uma 
ruptura. Até agora, a personali
dade carismática do "professor" 
foi capaz de evitar um confronto 
direto dentro do CCM. Mas o 
agravamento das . dificuldades 
econômicas e a necessidade de 
reduzir os privilégios da burocra
cia minaram a base de consenso 
sobre a qual Nyerere sempre se 
apoiou. Já não é mais possível 
contentar simultaneamente esses 
dois setores sociais: ou se abre 
mão dos propósitos revolucioná
rios da declaração de Arusha, ou 
se aprofunda o processo de mu
danças estruturais, reorganizan
do a economia. Para uma ou 
outra opção, o CCM terá que so
frer modificações na sua base 
política. 

Daí a enorme expectativa em 
tomo da evolução da crise nos 
próximos meses. Na medida em 
que o tempo passa, a necessidade 
de uma nova opção política se 
tomará mais urgente e difícil. 
Por isso, é quase certo que a 
Tanzânia viverá até o fim do ano 
num clima conturbado, não po
dendo ser afastada a hipótese de 
manobras desestabilizadoras ex
ternas e graves conflitos in
ternos. • 
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CABO VERDE 

A hora dos camponeses 

A nova Lei de Bases procurará pôr fun aos regimes 
indiretos de exploração da terra, beneficiando 

camponeses e pequenos proprietários 

Baptista da Silva 

N o dia 19 de janeiro do pró
ximo ano entrará em vigor a 

Lei de Bases da Refonna Agrá
ria, através da qual as autorida
des cabo-verdianas pretendem 
atingir um duplo objetivo: au
mentar a .produção e incremen
tar a ,-,rodutividade das explora
ções agrícol~. Procura-semelho
rar a situação alimentar no ar
quipélago e reduzir, desse modo, 
a dependência do estrangeiro; e, 
simultaneamente, "libertar os 

..,_. 

que trabalham a terra" da sujei
ção a relações econômicas ar
caicas e esclerosantes, procuran
do alterar qualitativamente e de 
forma substancial, - do ponto 
de vista econômico, social e cul
tural - as condições de vida exis
tentes no mundo rural. 

Mas, podemos perguntar: 
qualS as razões que terão levado 
a qu'e só agora - sete anos após 
a indypendência do país - fosse 
aprovàda e promulgada uma lei 

A Reforma agrária tentará "libertar os que trabalham a terra" 
da sujeição a relações econômicas arcaicas 
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de tal importância e alcance eco
nômico e social? 

Sem dúvida por se tratar . de 
uma questão muito "sensível", 
dado o tradicional apego do 
camponês ao seu "torrão", num 
país como Cabo Verde, onde a 
propriedade da terra é esmagado
ramente dominante, "em que a 
propriedade privada 'existe na 
mentalidade das pessoas ... ", co
mo nos dizia, dois anos atrás, 
quando da ultimação do projeto 
de lei agora aprovado, o minis
tro do Desenvolvimento Rural 
cabo-verdiano, engenheiro João 
Pereira da Silva. E, como em 
qualquer processo de libertação, 
a mudança das mentalidades é a 
batalha mais dura dP, travar e de 
vencer ... 

Muito embora a nova Lei de 
Bases da Reforma Agrária não 
venha pôr em questão, ou aten
Íaf contra, a posse privada do fa
tor de produção te,ra - desde 
que o proprietário a explore di
retamente por conta própria -
fácil será compreender até que 
ponto esse "espantalho" poderia 
ser agitado por todos aqueles ele
mentos que, em Cabo Verde ou 
no estrangeiro, se opqem às 
transformações das injustas es
truturas he.rdadas do "tempo co
lonial . 

Logo após a independência -
a 5 de julho de 197 5 - a questão 
agrária foi encarada com especial 
cuidado e ponderação pelas au
toridades cabo-verdianas, cons
cientes de que era no mundo ru
ral - caracterizado por um fort'e 
analfabetismo e que se havia 
mostrado alheio às recentes mo
vimentações de massas pela rei
vindicação independentista, cir
cunscritas praticamente às gran
des cidades - que os opositores 
do processo procurariam ganhar 
campo de manobra. 

Essa prudência, assumida ~ 
manifestada pelos quadros do 
Estado e do Partido - então ain
da sob a sigla de PAIGC; o PAICV 
só surgiria após o golpe de Esta
do de 14 de novembro de 1980 
na Guiné-Bissau e a consequente 
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ruptura com o ramo guineense 
- explicaria, em alguma medida, 
a particular dureza empregada 
contra uma ala jovem do parti
do - mais tarde chamada de 
"trotskista" e completamente 
marginalizada - que fazia da Re
forma Agrária ( embora nã'o se 
conheçam textos teóricos sobre 
a sua aplicação) a sua principal 
palavra-de-ordem. 

Os acontecimentos posterio
res - ainda que -pontuais e loca
lizados - viriam comprovar que 
o governo do país e os dirigentes 
do partido tinham razões sérias 
ao não pretenderem "queimar 
etapas" que introduzissem alte
rações abruptas à situação exis
tente nos campos cabo-verdia
nos, assentada numa complexa e 
secular teia de relações dos ho
mens entre si, e entre estes e a 
terra. 

Os incidentes de Santo Antão 

Efetivamente, logo que o pro
jeto de Lei de Bases da Reforma 
Agrária foi posto à discussão pú
blica, em meados do ano passa
do, após um longo período para 
a sua elaboração (lembremos que 
a comissão encarregada de o rea
lizar (oi criada por portaria de 5 
de junho de 1979) registraram« 
graves incidentt:s na ilha de San
to Antão, a mais importante em 
termos de aptidão agrícola, e das 
mais populosas que compõem o 
grupo norte. A 31 de agosto, 
quando dirigentes do partido aí 
davam início a uma reunião de 
esclarecimento sobre o projeto 
de lei, viram a sessã'o boicotada 
por um grupo de indivíduos, o 
que originou confrontos que re
sultariam na morte de uma pes
soa e na prisão de 19 outras. 

Coincidindo com estes acon
tecimentos, os consulados de 
Cabo Verde em Roterdã e em 
Estocolmo eram atacados e, em 
Lisboa, uma organização de sigla 
Ucid, integrada por elementos 
cabo-verdianos que se haviam 
oposto à descolonização - o pre
sidente da dita organização é, 
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Com enorme esforço, constroem« diques pua deter a erodo das 'suas 

nem mais nem menos, que o últi- - das ilhas. 
mo governador colonial, Sérgio A "simultaneidade" destes 
Duarte Fonseca - promovia uma acontecimentos, porém, era de
manifestação frente à embaixada masiadamente "evidente", tendo 
cabo-verdiana que, para frustra- depressa as autoridades cabo-ver
ção dos seus organizadores, só dianas concluído que só se trata
conseguiu levar pouco mais de va de uma campanha de desesta-
300 elementos de uma comuni- bilização, levada a cabo pela con
dade em Portugal avaliada ºem jugação entre a reação, no exílio, 
cerca de 40 mil pessoas. e alguns focos no interior, defen-

Evidentemente que a ocorr~n- sores de interesses e privilégios 
eia de tais eventos, não obstante bem determinados. 
a sua pouca representatividade, Mas se os incidentes ocorridos 
mereceu da parte da chamada no conselho da Ribeira Grande, 
imprensa internacional algum em Santo Antão, pela sua gravi
destaque, o mesmo não aconte- dade, constituíram uma mancha 
cendo, como também não será negra no panorama de paz social 
de estranhar, à própria Lei de em que as ilhas têm vivido desde 
Bases e à campanha democrática a independência, eles representa
que a mesma gerava no interior ram, ao mesmo tempo, um lllerta 
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para o partido que, a partir de 
então, da cúpula às bases, se mo
bilizou para essa grande batalha 
de esclarecimento que duraria 
cerca de seis meses. Esse esforço 
de militância viria a servir não só 
como fator de aglutinação e de 
afirmação do P AICV como força 
dirigente do país - o partido, re
corde-se, vivia então, ainda, o 
violento processo de ruptura 
com o ramo guineense do PAIGC 
- como também a dar combate 
à reação interna e àqueles que 
procuravam desvirtuar os verda
deiro&, objetivos da Reforma 
Agrária. 

Observadores que acompa
nharam o processo de discussão 
do projeto de lei sobre o assun
to, garantiam-nos que nunca -
nem mesmo quando da discussão 
pública da Constituição ou da 
.Lei sobre a Família - se verifica
ra tanta participação e empenho. 
O Conselho Nacional do PAICV, 
reunido na cidade da Praia, entre 
19 e 5 de fevereiro passado, ao 
fazer o balanço desse amplo de
bate, reconhecia isso mesmo, sa
lientando que "as discussões se 
realizaram num clima de grande 
participação e interesse, a despei
to das tentativas inicialmente le
vadas a cabo em áreas do conse
lho da Ribeira Grande, por agen
tes internos e externos da rea
ção, no sentido de as perturba
rem". O Conselho Nacional 
constatava ainda "que os objeti
vos da Reforma Agrária haviam 
obtido generalizado consenso e 
aprovação popular" e adiantava 
uma série de alterações ao pro
jeto inicial tomadas em conta as 
sugestões apresentadas durante a 
discussão popular. 

Uma terra madrasta 

Mas quais os contornos dessa 
realidade complexa - e "sensí
vel", como já vimos - sobre a 
qual a nova Lei de Bases da Re
forma Agrária procurará gradati
vamente intervir e.alterar? Quais 
as razões desse secular apego à 
terra, num país, repartido por 
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dez ilhas, em que 74% do seu so
lo - constituído por áreas ro
chosas - não apresenta qualquer 
aptidão agrícola? 

Talvez que esse amor pela ter
ra resida na constatação de ela 
ser pouca e muito partilhada. 
Neste arquipélago, com uma su
perfície de 403.300 hectares 
( 4.033km2), atingido pela de
sertificação, a área cultivada é 
apenas, e só, 1/7 da área total; 
sendo a quase totalidade dessa 
pouca terra cultivável (97%) uti
lizada em culturas de sequeiros e 
apenas 3% em regadio. 

Segundo dados da Secretaria 
de Estado da Cooperação e Pla
nejamento de Cabo Verde, de 
uma população ativa estimada 
em cerca de 290 mil pessoas, cer
ca de 39% trabalham no setor ru
ral, mas a maioria vive numa si
tuação de subemprego avaliada 
em cerca de 60%. A um desem
prego crônico, vem juntar-se o 
desemprego temporário após a 
época das chuvas - que em anos 
normais dura de agosto a outu
bro - e, em anos de muito pou
ca precipitação, surge o desem
prego provocado pela seca. 

Minifúndios 

Cerca de 39% dos camponeses 
cabo-verdianos não possuem qual
quer parcela de terreno, cultivan
do terras alheias em regime de 
arrendamento ou parceria, sendo 
essa percentagem de camponeses 
sem terra mais alta nas ilhas com 
aptidão agrícola do sul - princi
palmente Santiago, onde se situa 
a capital , e em que essa cifra 
atinge 51 % - do que nas ilhas 
dispostas ao norte, que foram ce
nário de uma colonização algo 
diferente da verificada nas ilhas 
de sotavento. 

A debilidade e a repartição da 
terra leva, porém, 30% dos pro
prietários a trabalhar terras de 
outros, além evidentemente das 
suas, num trabalho agrícola pe
noso, essencialmente voltado 
para o autoconsumo das suas fa. 
nn1ias e com base sobretudo no 

milho e feijão, as espécies que 
tradicionalmente melhor se 
adaptam ao fraco e extremamen
te curto período de chuvas. O 
minifúndio é a característica do
minante. 

Este desolador quadro do se
tor rural faz com que a produ
ção agrícola nacional seja mani
festamente insuficiente para co
brir as necessidades de uma po
pulação segundo o último censo 
avaliada em cerca de 300 mil 
pessoas, o que obriga as autori
dades a ter de comprar no es
trangeiro aquilo que não é pro
duzido internamente. Do total 
importado por Cabo Verde, 68% 
é constituído por artigos de con
sumo, na sua esmagadora maio
ria, bens alimentares. Veja-se, co
mo exemplo, o caso do milho, 
principal base da dieta alimen
tar da população cabo-verdiana 
( com o milho se faz a cachupa, 
o prato nacional por excelência) . 
As necessidades anuais de milho 
são contabilizadas em 45 mil to
neladas, mas a produção normal/ 
ano, em geral, não ultrapassa as 
15 mil toneladas, sendo conside
rada uma produção de 24 mil to
neladas como um excepcional 
ano agrícola. 

Déficit comercial 

Essa dependência do estran
geiro tem provocado crescentes 
déficits da balança comercial -
ou seja, a relação entre o que se 
exporta e o que é importado - , 
apenas compensados pela maciça 
ajuda exterior, em conjugação 
com o aumento significativo das 
remessas da população cabo-ver
diana emigrante, calculada em, 
pelo menos, igual número à 
população residente no país. O 
único produto agrícola exporta
do é a banana, que representa 
aproximadamente 19% do total. 

Dependente de uma pouco 
copiosa e aleatória estação de 
chuvas, trabalhando arduamente 
uma terra magra e pouco fértil, o 
camponês cabo-verdiano, sem 
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qualquer base material para in
vestir em obras de proteção e 
melhoramento dos solos - que o 
Estado tomou para si, dados os 
seus altos custos e a sua pouca 
rentabilidade imediata em ter
mos de produção - vê-se ainda, 
na generalidade dos casos, na 
obrigaçã'o de pagar anualmente 
uma renda, em gêneros ou di
nheiro, ao arrendatário pela ces: 
são da exploração. Pagamen
to que terá de se efetivar, inde
pendentemente de ter sido um 
bom ou mau ano agrícola. 

Na sequência dessas depen
dências, existem outras, já que 
muitas vezes é o arrendatário 
quem "fia" os gêneros de que o 
rendeiro e o seu agregado vão ne
cessitando ou é ainda ele quem 
lhes empresta algum dinheiro 
caso ocorra alguma má eventua
lidade. Quadro que mais se aden
sa e complica se se prestar aten
ção à teia de relações de paren
tescos que, em muitos casos, liga 
rendeiros e proprietários, ou a 
circuitos de comercialização - se 
assim podem ser chamados - de 
alguns produtos da lavoura. 

Garantias para o emigrante 

A Lei de Bases da Reforma 
Agrária agora aprovada e que 
muito em breve terá execução, 
assenta, no fundo, sobre dois 
pressupostos de base: o primeiro 
é que o desenvolvimento agríco
la no país não poderá ser realiza
do à custa do aumento das áreas 
cultivadas, por não existirem ter
ras com essa aptidão, mas sim 
pelo acréscimo de produtividade 
das explorações. Segundo: para 
que haja aumento de produção 
e produtividade, se deverá in
troduzir alterações profundas 
nas estruturas e parcelamento 
existentes, e fazer diminuir a po
pulação ativa ocupada na agricul
tura, o que passará, segundo a 
lei, pelo "afastamento do setor 
dos proprietários que não explo
ram a terra em regime de conta 
própria" ( ou seja, através de as-
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Cabo Verde é um país que sofre as consequências da 
desertificaçfo causada pela seca 

salariados ou com as suas pró
prias mãos). 

Ora, a Lei de Bases procura, 
de fato, criar mecanismos jurídi
cos que permitam vir a acabar 
com esses regimes indiretos de 
exploração, que, como já referi
mos, são claramente dominantes 
no arquipélago. Nela se afirma: 
"serão expropriados pelo Estado 
os prédios rústicos de regadio ou 
mistos de regadio e sequeiro ou 
sua parcela ora exploradas indi
retamente, quando pertençam a 
proprietário com área igual ou 
superior ao limiar de interven
ção", fixado este em um hectare 
para terras de regadio ( ou mistos 
de regadio e sequeiro) e em cin
co hectares para os de sequeiro. 

Dois tipos de sujeitos, no en
tanto, são alvo de especial pro
teção no quadro geral da lei: os 
emigrantes - cujas remessas de 
poupanças em divisas são funda
mentais à própria sobrevivência 

do Estado -, que verão salvaguar
dada a posse sobre as suas terras; 
e a Igreja - com um peso so
cial e político bem patente nas 
ilhas, dado o tradicional fervor 
religioso do povo cabo-verdiano 
- cujas terras serão alvo de ne
gociações com as autoridades 
governamentais. 

A expropriação de terras -
que o Estado fará com indeni
zação pecuniária ou através de 
títulos da dívida pública - criará 
as bases para um futuro e racio
nal parcelamento, e beneficiará, 
a mais curto prazo, os campone
ses que nelas trabalham, pois es
tes passarão a ficar isentos do 
pagamento de renda ou outra 
forma de retribuição, com refle
xos positivos evidentes na situa
ção econômica do seu agregado 
familiar. 

Será este bloco popular, cons
tituído por camponeses sem ter
ras e pequenos proprietários si-
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multaneamente parceiros ou ren
deiros, o principal e mais direto 
beneficiário da nova Lei de Bases 
da Reforma Agrária. A nível da 
sua situação econômica, como já 
referimos, e a outro não menos 
importante: garantia de continui
dade na exploração das terras 
que trabalhava, afastada que fica 
a eventualidade de quebra de 
contrato de arrendamento, como 
até agora ainda acontecia. Bloco 
popular que o ministro do De
senvolvimento Rural de Cabo 
Verde (em relatório apresentado 
em reunião conjunta do Conse
lho de Ministros e do Conselho 
Nacional do PAI CV, realizada an
tes de se ter iniciado a discus
são pública da Lei de Bases) defi
nia como a "classe estratégica" 
que deveria servir de base social 
de apoio e "motor" às necessárias 
transformações a serem introdu
zidas nos campos do arquipéla
go, principalmente por constituir 
a imensa maioria da população 
qµe neles trabalha. Segundo o 
ministro, esse ''bloco popular" 
representaria 83% dos cultivado
res em Santiago e 45% em Santo 
Antão, trabalhando 86% da área 
cultivada no primeiro caso e 58% 
no segundo - isto só para citar a 
situação prevalecente nas duas 
maiores - e também mais impor; 
tantes de um ponto de vista agrí
col~ - ilhas do arquipélago. 

Além da lista de artigos 
que definem em que casos, e sob 
que formas, se darão as expro
priações, a Lei de Bases estabele
ce ainda uma outra série de me
didas "e mecanismos eficazes de 
fomento agrário, de promoção 
da participação dos camponeses 
e do associativismo rural". Cria
ção de créditos e seguros agríco
las, apoio técnico por parte do 
Estado, estabelecimento de pre
ços de garantia ao produtor, re
gularização dos circuitos de co
mercialização, são algumas das 
medidas também apontadas, em
bora, quanto a este particular, a 
Lei de Bases não seja muito por
menorizada, antes anunciando 
processos de intenção. 
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Reflorestar 1/4 das ilhas 

Assim como o estudo, elabo
raçlío e discussão que precedeu 
a promulgação da Lei de Bases 
da Reforma Agrária constituiu 
um processo amadurecido e ar
rastado ao longo de alguns anos, 
certo é também que a aplicação 
da nova legislação será gradativa 
e paciente. E se essa última ca
racterística é uma herança secu
lar do camponês cabo-verdiano, 
ela parece constituir igualmente 
atributo de que as autoridades se 
dotaram. De resto, o artigo 49 
da Lei de Bases afirma taxativa
mente que a realizaç[o da Refor
ma Agrária será concretizada se
gundo as grandes orientações de
finidas pelo Plano Nacional de 
Desenvolvimento. (O primeiro 
a entrar em execução, previsto 
para o período 82/85, levou re
centemente as autoridades do 
país a promoverem um encon
tro na Cidade da Praia com os 
parceiros internacionais que mais 
têm contribuído com a sua ajuda 
para o desenvolvimento do país
arquipélago.) 

Este primeiro plano quadrie
nal - com~rovativo também ele 
da competencia e seriedade que 
animam as autoridades cabo-ver
dianas, comprovadas, aliás, pelos 
próprios credores internacionais 
- coloca especial ênfase nos tra
balhos contra a erosão dos solos, 
que irão "prosseguir numa área 
aproximada de 10 mil hectares" 
- distribuídos sobretudo em 
Santiago e Santo Antão -, e de 
reflorestamento, a uma média 
prevista de 7.500 hectares/ ano. 
Lembremos que, desde a inde
pendência, foram já plantadas 
em Cabo Verde mais de três mi
lhões de árvores. 

Pensar o futuro 

Com o pensamento no futu
ro, o secretário de Estado da 
Cooperação e Planejamento de 
Cabo Verde, José Brito, referia
se num colóquio - realizado na 
Praia, entre 24 e 29 de novem-

bro passado, e que reuniu alguns 
dos mais conceituados técnicos 
nacionais e estrangeiros que têm 
trabalhado em diversos projetos 
no país - que "o desenvolvimen
to passa a longo prazo por uma 
verdadeira revolução agrária, ba
seada numa diferente estrutura
ção e numa mais eficiente explo
ração e utilização da água". Fi
xando o horizonte para o ano 
2000, o secretário de Estado de
finia como objetivo uma área 
irrigada da ordem dos 1 O mil 
hectares - considerada suficien
te para cobrir todas as necessida
des internas - e a plantação de 
cerca de 100 mil hectares de flo
restas, ou seja, praticamente um 
quarto da superfície total do 
país, para o que seria necessário, 
nas duas próximas décadas, um 
investimento no setor rural de 
aproximadamente 380 milhões 
de dólares. 

.Mudanças nas relações de pro
dução nos campos, construç[o 
de diques e banquetas para pro
teção dos solos da erosão de 
águas e ventos, luta contra a de
sertificação e a necessária reflo
restação das ilhas - um trabalho 
de gerações que os cabo-verdia
nos enfrentam. 

A Reforma Agrária é, sem dú
vida, neste contexto, uma contri
buição importante para se atingir 
mais riqueza e justiça social. A 
sua aplicação será programada e 
escalonada, sem sobressaltos, 
procurando o governo da Praia, 
como até agora, o "consenso na
cional" e a compreensão da 
maioria para as medidas a 
serem implementadas. Como nos 
dizia dois anos atrás o engenhei
ro Pereira da Silva, ministro do 
Desenvolvimento Rural de Cabo 
Verde (ver cadernos do terceiro 
mundo n923) "mais do que um 
conjunto acabado de regras, a 
Lei das Bases deverá apontar-nos 
o caminho ... " 

Hoje, se poderá dizer que a lei 
. foi aprovada no consenso, que o 

caminho está, pois, traçado ... e a 
Reforma Agrária pode, agora, se
mear a terra em Cabo Verde. • 
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CARIBE 

A maré conservadora 

Região de complexa geopolítica, o Caribe de língua 
inglesa sofre atualmente um processo de avanço das forças 

conservadoras, no quadro da 
intensificação das pressões norte-americanas 

P oucas regiões do planeta são 
tão diferentes, complexas e 

economicamente instáveis como 
o Caribe. Poucas regiões foram 
cenário de enfrentamentos de tal 
magnitude e tão prolongados en
tre potências colonialistas rivais 
como os que atingem as Antilhas 
desde a chegada de Cristóvão Co
lombo. As potências européias 
lutaram entre si e dominaram as 
ilhas durante mais de três sécu-

los. Com o declínio dos antigos 
impérios coloniais, os Estados 
Unidos se apressaram a preen
cher o vazio, mediante a inter
venção direta nos assuntos da re
gião, seja através da "diplomacia 
do dólar" ou a das canhoneiras e 
dos marines. 

A política norte-americana 
para a região é instrumentada, há 
23 anos, em função de sua rivali
dade com Cuba. Essa tensão foi 

Denominador comum da região: subdesenvolvimento econômico 
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transferida para o Caribe de fala 
inglesa e atingiu níveis de histe
ria a partir da tomada do poder 
por parte do movimento New 
Jewel em Granada e do início de 
um processo de transformações 
radicais nessa ilha. 

Contudo, o panorama políti
co do resto das ilhas de fala in
glesa não apresenta sinais de "cu
banização ", mas de retrocesso 
das forças políticas esquerdistas 
e progressistas. 

Subdesenvolvimento 

São, em sua totalidade, 17 
unidades territoriais caribenhas 
que foram (ou ainda são) colô
nias britânicas conhecidas generi
camente como o "Caribe da Co
mmonwealth". Duas dentre elas 
constituem territórios continen
tais (Belize, na América Central 
e a Guiana, na América do Sul). 
O restante são ilhas e arquipéla
gos que totalizam uma superfí
cie de 272. 790 quilômetros qua
drados, com uma população · de 
algo mais de cinco milhões de 
habitantes. Desde 1960, 11 paí
ses alcançaram a independência: 
Trindade-Tobago, Jamaica e 
Guiana (1962); Barbados(1966); 
Baamas (1973); Granada (1974); 
Santa Lúcia e São Vicente (1979); 
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territórios do 
Caribe de fala 
inglesa são 
continentais 
(Guiana e Belize). 
Os outros são 
ilhas totalizando 
272.790km2 

MAR DO CARIBE <;:i. 

Belize, Antigua e Bermuda 
(1981). Continuam sendo colô
nias britânicas, as ilhas Caiman, 
Turcas e Caicos, Virgens Britâni
cas, Anguila, Montserrat e St. 
Kitts-Nevis. 

Elas têm em comum o sub
desenvolvimento econômico e, 
portanto, estão integradas a or
ganizações terceiro-mundistas 
como o Grupo dos 77 e o Movi
mento de Países Não-Alinhados. 
Algumas possuem uma indústria 
de certa envergadura, mas a 
maioria vive de uma agricultura 
primitiva. Embora a região seja 
rica em solos férteis e minérios 
e exporte matérias-primas agrí
colas, é obrigada a importar ali
mentos e suas populações mo 
ram em condições que mal ul
trapassam o nível mínimo de 
subsistência. Os índices de de
semprego oscilam entre 15% e 
40%. 

O Caribe de fala inglesa in te
gra a Comunidade Britânica de 
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Nações (a Commonwealth), e to
dos os seus governos adotaram 
o modelo parlamentar de West
minster. A partir de um passado 
comum e de diversas afinidades, 
as ilhas se esforçam em atingir 
''uma significativa integração 
econômica como meio de supe
rar os limites impostos a seu de
senvolvimento econômico por 
causa de seu pequeno tamanho, 
da extrema fragmentação e da 
dependência econômica externa''. 

Levando em conta este qua
dro genérico, podem ser analisa
das as tendências eleitorais de 
cada um dos países caribenhos 
de fala inglesa, desde 1979 até a 
atualidade. 

São Vicente: 
vitória dos conservadores 

A revolução de março de 
1979 em Granada parecia desti
nada a iniciar um rapido proces
so de mudanças na região mas, 

Bubados 

em dezembro daquele ano, a 
oposição foi derrotada em São 
Vicente pelo conservador Parti
do Trabalhista, dando à direita 
sua primeira vitória eleitoral pós
granadense no Caribe da Co
mmonwealth. 

O Partido Trabalhista de São 
Vicente (SVI.P) obteve onze das 
treze cadeiras no Congresso, com 
mais de 50% dos votos, o que 
permite ao primeiro-ministro 
Milton Cato continuar governan
do por ampla maioria . 

Os dois assentos da oposição 
mudaram de mãos e pertencem 
agora ao Novo Partido Democra
ta (NDP), liderado pelo ex-pre
miê James Mitchell. O NDP 
obteve quase 30% dos votos 
(9.864 sufrágios), enquanto que 
o Movimento Popular Unido 
(UPM), de esquerda, atingiu so
mente 14% e não terá represen
tação parlamentar. 

Contudo, é preciso destacar 
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que o partido do governo decres
ceu em quase 16% em relação às 
eleições anteriores, enquanto 
que o Partido Político do Povo 
(PPP) do ex-premiê Ebenezer Jo
shua foi praticamente liquidado, 
recebendo apenas 796 votos 
(2,4%). Perdeu as duas cadeiras 
que ocupava na legislatura ante
rior. 

São significativos os 4.829 vo
tos obtidos por Ralph Gonsalves, 
professor universitário marxista, 
líder do UPM. Em 1974, a es
querda havia conseguido apenas 
0,8/Ó dos sufrágios. 

Dessa forma, embora com a 
vitória dos conservadores, a elei
ção rompeu pela primeira vez o 
monopólio mantido até então 
pelos dois partidos neocoloniais 
( o SVLP e o PPP) e ampliou a in
serção do UPM entre os trabalha
dores. 

St. Kitts/Nevis: 
derrota trabalhista 

A 18 de fevereiro de 1980 
realizaram-se eleições gerais em 
Saint Kitts (São Cristóvão )/Ne
vis. Uma coligação conservadora_ 
integrada pelo Movimento de 
Ação Popular (P AM) e o Partido 
da Reforma de Nevis (NRP) 
obteve cinco das nove cadeiras 
parlamentares e elegeu para pri
meiro-ministro o doutor Kenne
dy Simmonds. O NRP ganhou 
os dois assentos da ilha de Nevis 
e o P AM conquistou três das sete 
cadeiras de Saint Kitts. As qua
tro restantes foram para o Parti
do Trabalhista de St. Kitts (SLP), 
que governara ininterruptamente 
as ilhas durante 28 anos. 

Os padrões de votação de
monstram que os conservadores 
foram apoiados por uma parte 
considerável do eleitorado traba
lhador e das comunidades agrí
colas, tradicionais eleitores dos 

· trabalhistas. O doutor Simmonds 
reiterou, ao assumir o governo, 
suas promessas eleitorais de abo
lir o imposto de renda, melhorar 
os serviços sociais e estimular o 
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crescimento econom1co. Disse, 
por outra parte, que esperava 
dos Estados Unidos uma ajuda 
econômica substancial. 

Antigua: avanço progressista 

Dois meses depois, deu-se 
uma nova vitória eleitoral das 
forças conservadoras em Anti
gua, pois o Partido Trabalhista 
(ALP) obteve 13 das 17 cadei
ras parlamentares nas eleições de 
24 de abril. 

O Movimento Trabalhista 
Progressista aumentou, contudo, 
sua representação parlamentar, 
passando de um a três deputa
dos. A cadeira restante corres
ponde a um deputado da ilha as
sociada de Barbuda, que não tem 
representação partidária. 

Dominica: a dama de ferro 
doCan'be 

Uma onda de greves e mani
festações, seguida da renúncia 
coletiva de altos funcionários, 
forçaram o governo repressivo de 
Patrick R. John a renunciar, em 
junho de 1979. John foi substi
tuído por um governo provisório 
de unidade nacional, presidido 
pelo dirigente esquerdista Oliver 
Seraphine. No momento em que 
cresciam as esperanças de um 
programa de reformas sociais e 
econômicas que melhorassem as 
condições de vida da maioria da 
população, um furacão deixou o 
país em ruínas e economicamen
te dependente de um consórcio 
norte-americano que se compro
meteu a investir na ilha 20 mi
lhões de dólares. 

A França também ajudou na 
reconstrução mas não o fez de
sinteressadamente, e sim em tro
ca de um compromisso político. 
Domínica tornou-se um aliado 
importante da política ~lonial 
francesa na região. 

Assim sendo, o governo de 
Seraphine chegou desmoralizado 
às eleições de julho de 1980 e o 
direitista Partido Dominicano da 
Liberdade (DFP) obteve 17 das 

21 cadeiras parlamentares. Pela 
primeira vez, desde que se reali
zam eleições na ilha há 32 anos, 
o trabalhismo sofre uma derrota 
nas urnas. E foi esta a terceira vi
tória eleitoral consecutiva das 
forças conservadoras do Caribe 
de fala inglesa. 

A senhora Eugenia Charles foi 
nomeada primeira-ministra. A 
primeira mulher a desempenhar 
tal função no Canbe é filha de 
um rico proprietário de terras e 
costuma descrever-se a si mesma 
como "liberal, democrata e anti
comunista", com uma linguagem 
semelhante à da "dama de ferro:~ 
de Londres. Assim como a se
nhora Thatcher, a sra. Charles 
prometeu estimular a empresa 
privada e dar prioridade, em ter
mos de política externa, à alian
ça com os Estados Unidos. 

Jamaica: uma virada radical 

Essas vitórias conservadoras 
em pequenas ilhas do Caribe pre
cederam as eleições de outubro 
de 1980 na Jamaica, muito mais 
dramáticas e de maior impacto 
sobre a política regional. 

O Partido Trabalhista (JLP) 
de Edward Seaga obteve 51 das 
60 cadeiras no Congresso, en
quanto que o Partido Nacional 
do Povo (NPN}, de Michael Man
ley, passou de 47 a apenas 9 de
putados. Isso constitui uma vira- -:
da radical na política jamaicana, 
que abandonou o "socialismo 
democrático" de Manley, apoia-
do por Cuba, para passar ao con
servadorismo de Seaga, respalda-
do pelos Estados Unidos. 

Ao conhecer o resultado das 
urnas, Seaga disse que o povo ha
via votado contra "o comunis
mo, o marxismo e os aliados des
sas políticas". Manley disse, 
admitindo a derrota: "O povo 
votou. Tomou uma decisão e, 
naturalmente, a aceitamos ... O 
país atravessou enormes difi
culdades econômicas e estas fo
ram um fator decisivo no resul
tado". Acrescentou que seu go
verno "perdeu por ter-se atrevi-
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do a desafiar o poder da estrutu
ra econômica ocidental". 

Em seu primeiro ato oficial, o 
premiê Seaga expulsou do país o 
embaixador cubano Ulises Estra
da, a 19 de novembro de 1980. 
As relações diplomáticas com 
Cuba foram rompidas, uma ati
tude baseada em acusações sem 
consistência. 

A seguir, o novo governo ini
ciou uma campanha de privati
zação de empresas públicas, eli
minação de controles econômi
cos estatais e incentivo ao inves
timento transnacional, e nego
ciou com o Fundo Monetário In
ternacional (FMI) um crédito de 
650 milhões de dólares. 

Seaga promoveu o projeto de 
um "mini-plano Marshall" para a 
bacia do Caribe, segundo o qual 
os países industrializados do Oci
dente, o Japão e os exportadores 
latino-americanos de petróleo 
(México e Venezuela) oferece
riam uma ajuda econômica maci
ça à América Central e às Anti
lhas para assegurar estabilidade 
política a seus governos e "con
ter o socialismo e o comunismo" 
na região. A administração Rea
gan apoiou oficialmente o plano 
e, para pô-lo em prática, convo
cou uma conferência de chance
leres dos Estados Unidos, Cana
dá, México e Venezuela. 

O chamado "mini-plano Mar
shall" não é mais do que uma fa. 
chada para promover os interes
ses do capital privado norte-ame
ricano. O governo da Nicarágua 
acusou-o de ser "agressivo" e 
destinado a "obstruir a luta dos 
revolucionários em El Salvador e 
Guatemala e, ao mesmo tempo, 
neutralizar a luta dos povos de 
Granada e Panamá". O presiden
te mexicano José López Portillo 
rejeitou virtualmente o plano ao 
impor três condições inaceitáveis 
para os Estados Unidos: que o 
plano não excluísse, em princí
pio, nenhum país da região; que 
não encerrasse nenhum objetivo 
militar, e que não fosse usado 
como instrumento de luta polí
tica (contra-revolucionária). Fi-
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A Jamaica, com a6rios problemu 
econômicos, serve de ponta-de-lança 

da estratégia norte-americana 
na regifo 

nalmente, em 20 de maio de 
1982, o Comitê de Relações Ex
teriores do Senado norte-ameri
cano aprovou uma resolução que 
limita a ajuda econômica à re
gião; essa ajuda fora concedida 
bilateralmente e canalizada· atra
vés de agências como o Banco 
Mundial. Com essa decisão res
tringem-se as possibilidades da 
administração Reagan no sentido 
de pressionar os países do Caribe 
oferecendo "favores" econô
micos. 

Em suma, as forças conserva
doras e reacionárias obtiveram 
uma vitória importante na Ja. 
maica, que indica uma virada na 
tendência que conduziu ao po
der governos de esquerda em 
Granada (março de 1979) e San
ta Lúcia Gulho do mesmo ano). 
Foi também uma vitória signifi
cativa da estratégia norte-ameri
cana, que utiliza desde então a 
Jamaica como ponta-de-lança de 
seus planos para a região. 

Bermudas: cresce a oposição 

Dois meses depois, os conser
vadores também triunfaram nas 
Bermudas, onde o primeiro-mi
nistro David Gibbons manteve-se 
no cargo que ocupa desde 1968. 
O partido oficialista United Ber-

muda Party (UBP) obteve 54% 
dos votos e conquistou 22 das 
40 cadeiras no Congresso, 2 a 
menos das que possuía. O Parti
do Trabalhista Progressista (PLP), 
que defende os interesses da po
pulação de origem africana ( de 
cada cinco cidadãos três são ne
gros), conquistou os 18 assentos 
restantes, aumentando sua repre
sentação. 

Santa Lúcia: outro avanço 
direitista 

Em Santa Lúcia aconteceu a 
última das vitórias eleitorais di
reitistas na região. Nas eleições 
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Os níveis de desemprego no Caribe oscilam de 15 a 40% 

gerais de 4 de maio passado, o 
Partido Unido dos Trabalhadores 
(UWP), de tendência conservado
ra, obteve 14 das 17 cadeiras no 
Congresso. Dois assentos foram 
conquistados pelo Partido Traba
lhlsta, do ex-chanceler Peter Jo
sie, enquanto o Partido Trabalhls
ta Progressista (PLP) perdeu o go
verno e teve reduzida sua repre
sentação de 12 para apenas 1 de
putado. 

O novo primeiro-ministro e lí
der do UWP, John Compton, de
clarou à imprensa que "conti
nuaremos próximos de nossos 
amigos tradicionais, como a Grã
Bretanha, Estados Unidos, Cana
dá e Venezuela. Nosso lugar é no 
mundo ocidental, embora esteja
mos comprometidos com uma 
política de não-alinhamento". 
Compton é um dos defensores 
mais ardorosos da criação de 
uma Força de Segurança do Cari
be, projeto norte-americano des
tinado a evitar revoluções na re
gião. 

O governo anterior, em com
pensação, tinha uma política ex
terna independente e de apoio 
aos governos de Cuba e Granada, 
com os quais man!inha relações 
diplomáticas normais. Dominica, 
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São Vicente, Antigua e outros 
mini-Estados do Caribe de fala 
inglesa não têm nenhum tipo de 
vínculo diplomático com Havana. 

Redutos conservadores 

Não houve recentemente elei
ções em Barbados e Trindade
Tobago, mas ambos os governos 
são fortes redutos das forças 
conservadoras no Caribe. O Par
tido Trabalhlsta de Barbados 
(BLP) , no governo, liderado por 
Tom Adams, é uma organiza
ção de classe média, da qual 
advogados, médicos e homens de 
negócios exercem o comando. O 
BLP é radicalmente anticomunis
ta e fielmente pró-norte-america
no. O primeiro-ministro George 
Chambers, de Trindade-Tobago, 
não deverá introduzir mudanças 
na linha política de seu anteces
sor Eric Williams, falecido há 
poucos meses. O Movimento Na
cional do Povo, fundado por 
Williams, liderou a luta anticolo
nialista nas ilhas e desafiou o po
der da classe média branca. Após 
a independência, acabou se 
transformando em protetor da 
mesma estrutura de poder que 
havia atacado anteriormente. 

Guiana : um caso especial 

A Guiana é, em vários aspec
tos, um caso especial. O Congres
so Nacional do Povo (PNC), diri
gido por Forbes Burnham, gover
nou o país durante 17 anos, 
mantendo assim vínculos amisto
sos com Cuba e proclamando-se 
fiel ao "socialismo científico". A 
Constituição foi reformada vi
sando à transformação do país 
na primeira "república coopera
tiva" do mundo. 

Burnham foi acusado, no pas
sado, de estar a serviço da Agên
cia Central de Inteligência dos 
Estados Unidos (CIA) e sua che
gada ao poder foi decorrente de 
uma manobra britânica, que 
antes da independência ignorou 
a vitória eleitoral do Partido Po
pular Progressista (PPP), organi
zação marxista dirigida por Che
di J agan. Considera-se, geralmen
te, entre os círculos de esquerda 
do Caribe de fala inglesa, que o 
proclamado "socialismo coope
rativo" de Burnham não é senão 
uma postura ideológica destina
da a manter seu poder. Uma re
cente reforma constitucional ins
taurou um sistema presidencialis
ta de governo, que dá a Burnham 
poderes quase ditatoriais. Em de
zembro de 1980, o PNC venceu 
eleições cuja legitimidade foi 
questionada pela oposição e por 
observadores internacionais. 

Descontentamento 

A análise dos resultados elei
torais indica que a Jamaica e 
Santa Lúcia são dois casos signi
ficativos de vitórias conservado
ras sobre forças progressistas e 
de esquerda no poder. 

Em países governados pelos 
conservadores {Trindade-Toba
go, Barbados, Antigua, St. Kitts/ 
Nevis etc) a vitória eleitoral ofi
cial não indica necessariamente 
uma derrqta das forças popula
res. Finalmente, em Antigua, 
Bermuda e São Vicente os con
servadores conseguiram manter 
os governos, mas a oposição pro-
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gressista registrou crescimentos 
significativos. 

Para compreender a política 
do Caribe - dos países de língua 
inglesa - deve-se levar em conta 
que as polêmicas e divisões inter
nas da esquerda sobre temas se
cundários custaram vários milha
res de votos. As ilhas têm, além 
do mais, uma arraigada tradição 
de parlamentarismo bipartidário 
no qual o eleitor manifesta nor
malmente seu descontentamento 
votando contra o partido que 

está no poder. Assim, a sucessão 
de vitórias eleitorais conservado
ras não reflete necessariamente 
uma virada ideológica para a di
reita, mas a preocupação em ex
perimentar novos caminhos e o 
repúdio a dirigentes que não 
conseguiram satisfazer os desejos 
e aspirações da maioria. Os gran
des temas geopolíticos do Caribe 
- o bloqueio a Cuba, o boicote a 
Granada, a militarização propos
ta por Reagan - não foram o 
tema decisivo em nenhuma des-

sas eleições. Discutiu-se sobre 
manteiga e não sobre canhões. 
Emprego para os desempregados 
e mercados para os produtos da 
região foram temas de preocupa
ção para os eleitores. E se a direi
ta não consegue dar respostas sa
tisfatórias ( como poderá dá-las 
se sua doutrina monetarista só 
fez promover a recessão por toda 
parte?), a atual tendência não 
tardará em sofrer um recuo e 
será inevitavelmente arrastada 
pelo refluxo da maré.(A. N R.)• 

EVOLUÇÃO DA NOVA 
ESQUERDA DE FALA INGLESA 

O A evolução ideológica da nova esquerda do 
Caribe de fala inglesa avançou a partir de um 

perfil destacadamente étnico, de 1969 em diante, 
à consolidação de um socialismo de base nacio
nal, na década de 80. 

O antropólogo e perito em questões do Cari
be, Andrés Servin, assinala que as origens da nova 
esquerda no movimento black power (poder ne
gro), nasceram no fmal dos anos 60 com um for
te caráter antieuropeu, anticapitalista e antiimpe
rialista. 

O black power surgiu numa etapa de tensão 
social no Caribe provocada pela crise econômica, 
enfrentada por mobifu.ações populares. O fracas
so do modelo de industrialização, com base em 
capitais estrangeiros, e o declínio da agricultura, 
aumentaram consideravelmente os níveis de de
semprego que se situaram entre 20% e 30%. Ex
ternamente, produziu-se o deslocamento da in
fluência colonial britânica provocado pela inter
venção cada vez mais acentuada dos Estados Uni
dos, através de investimentos na região. 

Ne~ quadro, Servin assinalou que o cataliza
dor do black power foi a jovem intelectualidade, 
influenciada pelo movimento idêntico nos Esta
dos Unidos, pelas lutas de libertação da África e 
pela nova esquerda européia. 

Segundo o pesquisador, a particularidade do 
movimento está em sua vinculação com os ope
rários e desempregados, o que lhe permitiu arti
cular as tradições etnicistas das lutas populares 
com as posições antiimperialistas. Distanciou-se 
tanto das estratégias políticas do socialismo de
mocrático como do marxismo-leninismo clássico. 

As mudanças econômicas e políticas que a re
gião viveu na década de 70 reorganizaram o movi-
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mento black power no sentido de quatro novas 
concepções ideológicas especificadas a seguir. 

Um setor manteve a ideologia etnicista, afas
tando-se do marxismo por considerá-lo eurocên
trico, ao mesmo tempo que promovia um "socia
lismo negro", de raízes africanas e orientação 
antiimperialista, que questiona os sistemas clássi
cos eleitorais. (Exemplos: Movement for National 
Liberation (Monali) e National United Movement, 
ambos de Barbados; Movimento Rastafari, limita
do em princípio à Jamaica e que se estendeu de
pois ao resto do Caribe). 

Uma outra corrente evoluiu para uma articula
ção de posições nacionalistas e socialistas, in
fluenciada pelas tendências da nova esquerda 
européia. No plano estratégico, essas organiza
ções se transformaram em partidos políticos, a 
partir de alianças com outros. grupos progressis
tas, para participarem nos processos eleitorais, 
apesar de questionarem o sistema político e eco
nômico vigente (exemplo: a maioria das organiza
ções radicais do Caribe Oriental: o ACLM de An
tigua, o Yulino de São Vicente e o Movement for 
a New Dominica, da Dominica, entre outros 
grupos). 

A terceira linha ideológica caracterizou-se pela 
radicalização dos partidos socialistas democráti
cos existentes que também incorporaram perso
nalidades progressistas. Incluiu-se neste grupo o 
People 's National Congress, da Guiana, o People's 
National Party, da Jamaica, e em menor escala o 
recente Progressive Labour Party de Santa Lúcia. 

A quarta linha evoluiu em direção a um perfil 
abertamente marxista que se identificou com as 
diversas correntes internacionais: maoista, sovié
tica e trotskista. Incluiu-se nessa mesma orienta
ção o People's Progressive Party da Guiana, iden
tificado com o marxismo-leninismo desde 1969 e 
o Jamaica Wor kers Party, inicialmente associado 
ao black power, mas que se distanciou posterior
mente desse movimento. (Susana Pezzano) 
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ARGENTINA 

As lições 

de von Clausewitz 

A derrota das Malvinas acelera a decomposição 
do regime militar e abre as 

comportas a situações imprevisíveis 

Gregorio Se/ser 

N os últimos quinze meses, a 
Argentina teve no governo 

nada menos que sete ditadores 
que funcionaram a título de 
"presidentes". Se bem não seja 
um recorde na história nacio
nal, pelo menos o é desde que 
Juan Manuel de Rosas se apos
sou do governo em 1835. Co
mentaristas e politicólogos têm 
advertido na imprensa portenha 
sobre os riscos da "bolivização". 
Que coisa pior podia lhes acon
tecer que o fato de parecerem-se 
com os vizinhos do planalto do 
norte , de acordo com a visão até 
bem pouco tempo atrás, triunfa
lista, daqueles que se gabavam de 
ser, na América Latina telúrica 
ou mestiça, um caso particular 
de país de "raça branca" e ligado 
irrevogavelmente à chamada "ci
vilização cristã e ocidental?" 

Mas esse não era o único mo
tivo de orgulho presente na retó
rica militar desde o dia 24 de 
março de 1976, quando sobre os 
escombros de um governo cons
titucional desgastado por inépcia 
e inércia, as forças armadas ini
ciaram mais uma vez uma expe
riência de governo, sem limita
ções nem condicionamentos, à 
qual chamaram de "Processo de 
Reorganização Nacional" (mais 
um rótulo tão chaniativo como 
excessivo semelhante ao do regi
me do general Juan Carlos On-
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gania, que se autodenominou, 
em junho de 1966, "Revolução 
Argentina"). O outro motivo de 
orgulho, segundo os discursos 
militares proferidos durante as 
comemorações, era o de que a 
Argentina, desde a consolidação 
de sua independência nacional, 
jamais havia sido derrotada 
numa guerra travada contra uma 
nação estrangeira. 

A guerra suja 

Em outro tom, talvez mais 
abominável, falava-se de outro ti
po de vitória, muito mais recente 
e conquistada dentro do próprio 
terrttório argentino, contra as 
"forças da subversão", ou do 
''terrorismo", ou da "antipátria''. 
Havia sido esta uma confirmação 
atípica em termos bélicos e, tal
vez por fidelidade a suas caracte
rísticas tão especiais, seus pró
prios protagonistas lhe deram o 
nome singular de "Guerra Suja". 
Não existem dados oficiais, fide
dignos ou definitivos dessa con
flagração local que, em nenhum 
momento, foi mencionada como 
"guerra civil". Sabe-se, em virtu
de de investigações de organis
mos tão responsáveis como a Co
missão Interamericana de Direi
tos Humanos (CIDH), entidade 
integrante da Organização de 
Estados Americanos (OEA), que 

houve muitos milhares de "desa
parecidos" além de mortos reco
nhecidos como tais e outros tan
tos milhares de presos políticos 
e sindicais. Mas as cifras se -di
luem na ambiguidade e na reti
cência oficiais. Possivelmente, se 
se tratasse de um enfrentamento 
convencional, do qual não hou
vesse consciência de culpa nem 
sentimentos ele vergonha, de 
uma "guerra limpa", empregan
do um antônimo condizente 
com a situação, não existiriam 
mistérios, nem sonegação de nú
meros, nem de nomes, nem en
terros secretos. E muitos daque
les que seriam os protagonistas, 
a partir de abril de 1982, de uma 
guerra em estilo clássico, se ga
bam dessa "Guerra Suja" como 
um mérito profissional e patrió
tico. 

A operação das Malvinas e das 
Geórgias foi resolvida, portanto, 
sem consulta nem prévia anuên
cia da nação e do povo. Foi uma 
decisão secreta e exclusiva do re
gime ditatorial e totalitário de 
Galtieri, e que se concluiu com a 
derrota no campo militar, com 
um agravamento do desastre eco
nômico-financeiro em que o país 
já estava se debatendo, e com 
um golpe palaciano que tirou o 
ditador da jogada e instalou um 
outro que também pertence ao 
exército. Mas abriu as comportas 
ao ünprevisível, como uma caixa 
de Pandora. Toda derrota tem 
seu preço e no caso da Argentina 
é óbvio que terá uma magnitude 
maior, além da dolorosa quanti-
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dade de mortos, feridos, aleija
dos e desaparecidos. E da perda 
do equipamento bélico. 

O velho Clausewitz 

O clássico "guru" dos estrate
gistas argentinos, Karl von Clau
sewitz afirmou em seu livro 
"Sobre a guerra": "A perda de 
território e a falta de reservas 
frescas são, via de regra, as prin
cipais causas que determinam a 
retirada. ( ... ) Todo encontro é, 
portanto," a medição sangrenta e 
destrutiva da fortaleza das forças 
físicas e morais; aquele que deti
ver no fim a soma maior de am
bas as forças será o vencedor ( ... ). 
As perdas na batalha consistem, 
principalmente, em mortos e fe
ridos· e depois da batalha, em ar
mas abandonadas e em prisio
neiros. O vencedor compartilha 
com o vencido das primeiras per
das, mas isso não acontece com as 
segundas e, por es.sa razão elas 
ocorrem geralmente só em um 
dos lados adversários ou encon
tram-se ao menos, nesse mesmo 
lado, em excesso considerável." 

Se nos ativermos a esse texto, 
não há dúvida de que a palavra 
derrota, que era tabu para os mi
litares argentinos no que diz res
peito às Malvinas, aconteceu real
mente. Houve um campo de bata
lha onde se defrontaram exércitos 
adversários, em uma guerra que 
embora não tenha sido oficial
mente declarada produziu, em 
termos militares, um vencedor e 
um vencido, de acordo com as 
citações precedentes do prussia
no estudado em todas as acade
mias que se dedicam no mundo à 
ars be/li (arte da guerra). 

Final triste e desastroso 

Subitamente e com a mesma 
ausência de aviso prévio que ca
racterizou a invasão do arquipé
lago das Malvinas, as forças ar
madas argentinas deixaram de 
combater, esmagadas pela supe
rioridade tecnológica e profissio
nal dos britânicos. O general Me-
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néndez que capitulou diante do 
general Moore, n cou da ata de 
rendição a palavra i11co11dicio11al. 
Era o único sinal de rebeldia pos
sível, mas seu símbolo não dissi
mulava a evidência irremediável 
da derrota, com o triste e desas
troso ponto final de uma aventu
ra que, ape ar de algun esbanja
mentos de heroísmo e imagina
ção de seus protagonistas - prin
cipalmente os da força aérea -
cometera o pecado original de 
um cálculo equivocado das for
ças que estão em jogo na política 
internacional. 

Os estrategistas argentinos 
chamaram a si a derrota a partir 
do momento em que subestima
ram certos sinais de apoio tácito 
por parte de alguns personagens 
de primeiro plano do governo 
dos Estados Unidos. 

Por sua vez tanto os serviços 
de inteligência norte-americanos 
como os britânicos tomaram co
nhecimento dos preparativos 
com bastante antecedência; mas 
os seus condutores das Relações 
Exteriores e da Defesa fizeram 
vista grossa a esse fato, porque 
pensaram que os argies só pre
tendiam reforçar, diante dos 
foros internacionais, sua reivindi
cação secular com um ato adicio
nal de reforço a seus argumentos 
históricos e jurídicos. Aquilo 
que começou na madrugada do 
dia 2 de abril como um fácil 
exercício anfibio, acabou na noi
te de 14 de junho com todas as 
características de um desastre. 

Desastre que não deve se limi
tar aos aspectos meramente mili
tares e cuja consequência imedia
ta foi a substituição pouco ele
gante do responsável principal 
pela operação, o tenente-general 
Leopoldo F. Galtieri. Seus com
panheiros de armas comporta
ram-se com ele quase da mesma 
maneira como ele se comportou, 
em dezembro de 1981, com seu 
antecessor na cadeira presidencial 
da Casa Rosada, tenente-general 
Roberto E. Viola. A história cos
tuma aprontar esse ti i,o de ironia. 

O que sobrevém agora como 

um dos tantos saldos e heranças 
da aventura malvinense (e não 
seria muito modificado mesmo 
em caso de uma vitória sobre os 
britânicos) é uma situação eco
nômica que levou o país à beira 
de uma catástrofe, senão do caos. 
O dólar no mercado negro (um 
dos índices mais infalíveis) já ul
trapassou a barreira dos 40 mil 
pesos por unidade, sendo que a 2 
de abril era cotado a 20 mil 
pesos. 

O bloqueio da Comunidade 
Econômica Européia (CEE) não 
produziu efeitos exagerados que 
não possam ser remediados, mas, 
em compensação, a dívida exter
na pública e privada, que já era 
a mais elevada na história do 
país, sofreu um novo impulso as
cendente num quadro de cres
cente desemprego, fechamento 
de comércios e indústrias, falên
cias, fuga de capitais e índices 
econômicos que já estavam a ' 31 
de março de 1982 em declínio, 
como jamais havia ocorrido 
antes. 

E como se não fosse suficien
te, a derrota acelerou o processo 
de decomposição dentro do regi
me militar, fraturando sua coe
são e abrindo as comportas para 
situações imprevisíveis e talvez 
até incontroláveis. O povo e a 
classe trabalhadora, que não fo
ram consultados, assistem impas
síveis a essa nova frustração. 

Balanço desventurado 

O general reformado Reynal
do Bignone substituiu, por uma 
decisão parcial de seus pares do 
exército - e com a automargina
lização premeditada da força 
aérea e da marinha - 0 general 
Galtieri, transformado em bode 
expiatório de um desastre do 
qual, a rigor, as três armas têm 
de assumir a responsabilidade. 
Analisando o assunto em maior 
profundidade, o desfecho foi 
uma consequência do impulso 
gerador e expansionista da força 
naval, e indo mais longe ainda, 
do comandante-em-chefe desta 
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última, almirante Jorge Isaac 
Anaya. 

A competição e a rivalidade 
entre as armas não é uma novida
de na Argentina e bastaria lem
brar os choques de 1962-1963 
entre "Azuis" e "Vermelhos" 
para tentar uma maior compre: 
ensão do fenômeno. Junto com 
a nomeação de Bignone, segui
dor dos generais Videla e Viola 
no período 1976-1981 ~o cha
mado "Processo ... " etc., anun
cia-se que haverá uma convoca
ção de eleições para o primeiro 
trimestre de 1984 e, pela primei
ra vez em mais de seis anos, men
ciona-se que o candidato não 
será um militar mas um civil que 
deverá chegar à primeira magis
tratura através do voto majoritá
rio. Bignone pertence ao bando 
que dirigiu e executou a "Guerra 
Suja", assim como o novo co
mandante-em-chefe do exército, 
tenente-general Cristiano Nico
laides ( o "aiatolá"), um feroz ca
tólico pré-conciliar, ultradireitis
ta e adversário declarado da "po
lítica" e dos "políticos". Mas 
isso nã'o o impede de chamar-se a 
si mesmo "democrata" e muito 
menos ainda de considerar-se um 
impetuoso defensor do "Ociden
te", entendendo por "Ocidente" 
e por "democracia" o que os mi
litares argentinos e, em geral os 
sul-americanos, entendem pelo 
termo. 

A derrota 

O estrategista von Clausewitz 
afirma: ''O sentimento da derro
ta, que arrebata só no campo de 
batalha os oficiais superiores, es
tende-se, afinal, a todas as hierar
quias, até o soldado raso. Esse 
sentimento se agrava por causa 
da desconfiança crescente para 
com o chefe, a quem os subordi
nados acusam, em maior ou me
nor grau dos esforços infrutífe
ros que realizem". 

"E esse sentimento de derrota 
não é uma simples imaginação 
que possa ser vencida. É a verda
de evidente que o inimigo foi su-
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perior, verdade que poderia ini
cialmente ter ficado tão escondi
da a ponto de não poder ser de
tetada antes, mas que surge clara 
e conclusiva no resultado." 

"Talvez tivéssemos previsto 
antes, mas, por falta de algo mais 
real, tivemos que contrapor a es
perança ao acaso, a confiança na 
coragem. Mas agora tudo isso de
monstrou sua inadequação, e de
vemos enfrentar imperativamen
te a dura verdade ( ... ) E que po
demos dizer do efeito da derrota 

Prisioneiros 
chegando a 
Buenos Aires: "A 
vitória tem cem 
pais, mas a derrota 
é sempre órfã" 

fora do exército, sobre a nação e 
o governo! E . a derrubada re
pentina de esperanças levadas ao 
extremo, da queda de toda con
fiança em si mesmo. Em lugar 
dessas forças extintas, um espíri
to negativo, com suas proprieda
des destrutivas em expansão, 
precipita-se no vazio que restou 
e completa o abatimento. É um 
verdadeiro ataque fulminante de 
apoplexia, e um dos dois comba
tentes recebe a faísca elétrica da 
batalha principal. Em vez de se 
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precipitarem todos com espírito 
decidido, para ajudar a reparar as 
perdas, todos pensam que seus 

BRASIL 

esforços serão em vão, param e 
vacilam, abatidos pelo desânimo. 
( ... ) Toda batalha perdida tem 
uma influência enfraquecedora e 
desintegradora. Uma segunda ba
talha conduziria à derrota total, 
a menos que novas circunstân-

A igreja 
no banco dos réus 

cias favoráveis entrem no jogo. 
Há uma necessidade imediata de 
concentrar-se e recuperar, na 
concentração, a ordem, a cora
gem e a confiança." 

Através da condenação dos padres franceses, 
tenta-se julgar a ação pastoral do clero brasileiro 

que tem ~wnido a defesa dos sem terrà 

Se e~s fórmulas se referem a 
batalhas militares perdidas, é 

Memélia Moreira 

preciso pensar em sua aplicação 
às outras batalhas de natureza ci- Q Julgamento dos missionários 
vil, aquelas que tanto o povo franceses Aristide Camio e 
como a classe trabalhadora ar- François Gouriou, realizado em 
gentina têm perdido durante Belém, capital do estado do 
anos, por obra e graça de seus Pará, no norte do Brasil, no dia 
governantes de todo tipo e con- 21 de junho, constituiu-se de 
dição, e por causa da premedita- fato, no julgamento da ação 
da antinacional e antipopular pastoral da igreja brasileira. 
ação dos quadros estáveis da oli- Todos os setores do clero, dos 
garquia agrofinanceira, a cujo mais progressistas, como d. Pe
serviço atuaram - e possivelmen- dro Casaldáliga, aos mais mode
te continuem atuando - os qua- rados, como o arcebispo de Be
dros profissionais das forças lém, d. Alberto Gaudêncio Ra
annadas. mos, coincidem nessa interpre-

Arthur Schlesinger refere-se tação do fato. Não houve um 
em "Os mil dias de Kennedy", só bispo que discordasse: a 
que no final do fiasco que foi a justiça militar de Belém julgou, 
tentativa de invasão da Baía dos na pessoa dos padres, a pastoral 
Porcos, em abril de 1961, e após da terra, executada pela igreja 
assumir com voluntarismo a res- em toda a Amazônia. 
ponsabilidade pelo desastre, o Essa pastoral da terra, apro
decepcionado presidente comen- vada pela Comissão Episcopal de 
tou: "A vitória tem cem pais, a Pastoral, uma espécie de minis
derrota é sempre órfã". O povo tério da Conferência Nacional 
argentino está sendo derrotado dos Bispos do Brasil (CNBB), de
desde março de 1976 pelos seus fende uma reforma agrária com a 
algozes e parasitas, que foram participação dos camponeses, 
derrotados por sua vez naquilo combate a exploração da terra 
que lhes é inerente: sua profissão por parte do capital nacional e 
das armas. A título de desforra, estrangeiro e incentiva a partici
o exército e sua polícia apontam pação dos trabalhadores nas 
novamente as armas contra ague- associações de classe e sindicatos. 
les que já foram oprimidos. Daí Praticada desde o início da 
que sejam escolhidos os militares década de 70 por um reduzido 
da "linha demente", - os Nico- grupo de bispos, a pastoral da 
laides e os Bignones - para que terra viveu por cerca de onze 
eles continuem derrotando e sub- anos quase de forma "clandes
metendo o povo em proveito das tina". Foi necessário que os con
corporações transnacionais e flitos pela terra na região dos 
seus aliados locais. • rios Araguaia e Tocantins (que 
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dividem os estados do Maranhão, 
Pará e Goiás) crescessem, que 
centenas de camponeses perdes
sem suas vidas em emboscadas e 
ações armadas e dirigidas pelos 
grandes fazendeiros, para que o 
episcopado brasileiro assumisse 
uma posição quanto aos proble
mas fundiários do país. 

E foi assim que em fevereiro 
de 1980, durante a assembléia
geral dos bispos do Brasil, reali
zada no interior de São Paulo, na 
cidade de ltaici, que mais de 300 
bispos aprovaram o documento 
"A Igreja e os problemas da terra". 
Nesse documento, os bispos fa
zem uma distinção entre te"a de 
exploração e te"a de trabalho. 

A te"a de exploração -
afirmam os bispos - "é a terra 
de que o capital se apropria para 
crescer continuadamente, para 
gerar sempre novos e crescentes 
lucros". 

A te"a de trabalho, enten
dem os bispos, "é possuída por 
quem nela trabalha. Não é terra 
de explorar os outros nem para 
especular". 

"Em nosso país - afirma o 
documento - a concepção de 
terra de trabalho aparece ~orte
mente no direito populi:.: de 
propriedade familiar, tribal e co
munitária. Essas formas de pro
priedade, alternativas ã explora
ção capitalista, abrem um amplo 
caminho, que viabiliza o traba
lho comunitário, até em áreas 
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extensas, e a utilização de uma 
tecnologia adequada, tornando 
dispensável a exploração do tra
balho alheio. " 

Ação policialesca 
do Getat 

O presidente da República, 
sabendo com antecedência que 
o documento da Igrejã colocava 
a nu a política fundiária do país , 
decidiu (13 dias antes dos bispos 
o aprovarem) criar mais um órgão 
que operacionalizasse a reforma 
agrária . No dia 19 de fevereiro 
de 1980, o presidente criou, por 
decreto-lei, o Grupo Executivo 
de Terras Araguaia-Tocantins -
conhecido pelas suas iniciais , 
Getat - subordinado diretamen
te à Secretaria-Geral do Conse-

Aristide Camio e François Gouriou, 
à saída do Tribunal, com d. Luciano 
Mendes. Ao lado, d. Pedro Casaldáliga 

lho de Segurança Nacional. diários) das fazendas". 
Os objetivos desse grupo são: Nessa época foram presos 

"coordenar , promover e execu- inúmeros lavradores , principal
tar as medidas necessárias à regu- mente em Conceição do Araguaia 
larização fundiária no sudeste do e, finalmente, assassinado o can
Pará, norte de Goiás e oeste do ·· didato ao SindicatodosTrabalha
Maranhão". Esses estados apre- dores Rurais de Conceição do 
sentam atualmente 433 conflitos Araguaia, Raimundo Ferreira 
de terra, envolvendo 107.834 Lima, o Gringo, em maio de 
famt1ias de camponeses, de acor- 1980. 
do com um levantamento reali-
zado pela Comissão Pastoral da Posseiros resistem 
Terra e não contestado pelo Ins
tituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), órgão 
responsável pela reforma agrária 
em todo o país, nem pelo Getat. 

Menos de dois meses depois 
da criação do Getat, a igreja do 
Araguaia começava a mostrar a 
"inutilidade" desse novo órgão 
afirmando que a regularização 
fundiária promovida "beneficia 
apenas os grileiros(especuladores 
de terra) e os grandes proprietá
rios cujos títulos de terra não 
são legalizados". Agentes da Co
missão Pastoral da Terra denun
ciavam também a "ação policia
lesca do Getat", afirmando que 
seus funcionários "fazem prisões 
arbitrárias de lavradores , padres, 
freiras", além de estarem sempre 
acompanhados "pelos jagunços 
(pistoleiros à ·serviço de latif~n-
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Assassinado na porta do 
hotel onde estava hospedado, 
Gringo começou a ser um nome 
da resistência dos posseiros do 
Araguaia. Sua mulher, Oneide, 
assumiu a luta do marido, co
mandando todos os pequenos 
movimentos de resistência no 
distrito de São Geraldo do Ara
guaia , que faz parte do municí
pio de Conceição do Araguaia. 
No dia do julgamento dos missio
nários franceses , Oneide pergun
tava quando encontrariam os 
assassinos de seu marido. A per
gunta ficou sem resposta. Porém, 
toda a população de São Geraldo 
e de Conceição do Araguaia co
nhece os homens que tinham in
teresse na morte de Gringo. 

Nessa troca de acusações 
entre o Getat e a CPT, o clima de 

tensão na área continuava cres
cendo. Entre julho de 80 a 
agosto de 81, explodiram 11 pe
quenos conflitos provocados por 
ações de despejo ou emboscadas. 
E a emboscada do dia 13 de 
agosto, da qual os missionários 
Aristides Camio e François 
Gouriou foram acusados de insu
fladores, foi apenas um dos mo
mentos dessa guerra diária na re
gião do Tocantins e do Araguaia. 

O caso dos padres interessa 
ao regime a título de exemplo 
para os demais missionários, frei
ras e agentes de pastoral que tra
balham nessa região. Uma tenta
tiva de intimidar a Igreja e fazê-la 
recuar. • 
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O julgamento 

Carlos Schramm 

A pós 22 horas de julgamento 
na auditoria da 8~ Circuns

crição da Justiça Militar em Be
lém (Pará), foram condenados o 
missionários e mais 13 po seiro , 
pela Lei de Segurança acional , 
a penas que variam entre e 1: 
anos de prisão. 

Os padres e os pos eiros l tra
balhadores rurais sem título de 
suas terras) foram julgados por 
uma emboscada. ocorrida no dia 
13 de agosto do ano passado. 
contra agentes da polícia federal 
e do Grupo E ·ecutivo de Terras 
Araguaia-Tocantin (Getat) , vin
culado ao Conselho de eguran
ça acional. Os agentes estavam 
em missão para expul á-los de 
um castanhal cujo direito de ex
ploração foi concedido pelo go
verno do estado do Pará ao de
putado Juraci Teixeira. 

Praça de guerra 

Belém, tida como a capital da 
Amazônia - embora Manaus seja 

oficialmente reconhecida como 
tal - tran formou-se às véspera 
do julgamento, numa praça de 
guerra. como todo o efetivo poli
cial-militar nas ruas próximas à 
auditoria. Foi uma intervenção 
do Comando Militar do Planal
to porque o governador do es
tado. Alacid w1es. de ga tado 
jw1to ao governo federal por di
vergências política com o presi
dente do Senado. coronel Jarbas 
Pa arinho. nlío e pronunciou 
diante do movimento de tropas. 

maioria da população da 
capital paraense foi surpreendida 
com a ocupação, por mais de 
1.200 soldados, da praça da Re
pública numa tranquila tarde de 
domingo, com um aparato que 
acionou o Comando Aéreo regio
nal e o 29 Batalhão de Infantaria 
da Selva. 

O Movimento pela Libertação 
dos Presos do Araguaia (MLPA), 
organizado por agentes de pasto
ral, missionários e leigos, tinha 
convocado a população para 

Na auditoria, os posseiros e os missionários fran ceses ouvem a 
sentença de condenação. A TV francesa cobriu o acontecimento 
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uma pas eata até a Auditoria, 
através de panfletos distribufdos 
em toda a cidade, a maioria deles 
falsificados pelos órgãos de segu
rança. 

O regime pensava que a popu
lação local tentaria conturbar o 
julgamento com manifestações 
de protesto contra a ditadura . A 
preocupação do órgãos de segu
rança foi tamanha que até um 
gerador foi instalado junto à pe
quena sala da 8~ CJM na possibi
lidade de uma sabotagem. 

"Tudo foi muito ridículo", 
comentou o bispo de Uberlândia 
(MG), d. Estevão Avelar, tam
bém envolvido em processo se
melhante, em 1976, quando pos
seiros resistiran1 ã expulsão de 
suas terras e mataram dois solda
dos que atuavam fora das atri
buições das forças armadas. D. 
Estevão foi comedido em seu co
mentário porque mais tarde assi
naria, juntamente com outros 16 
bispos que concelebraram uma 
missa de desagravo, nota oficial 
da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil) sobre a for
ma como se realizou o julga
mento. 

O presidente interino Aurelia
no Chaves poderia ter assinado 
um decreto expulsório dos dois 
padres franceses no dia 5 de no
vembro de 1981 (o presidente 
Figueiredo estava internado 
num hospital em Cleveland, 
EUA). Nesse caso, esse julgamen
to não se realizaria e os posseiros 
autores da emboscada hoje esta
riam como presos comuns nas 
celas do pres{dio São Miguel, e 
não no quartel do 29 Batalhão 
de Infantaria da Selva, na condi
ção de presos políticos. 

Mas antes de Aureliano Cha
ves fazer qualquer coisa, naquele 
dia, às 18:30 horas, quando d. 
Luciano Mendes, presidente da 
CNBB, foi ao Departamento de 
Polícia Federal receber os padres 
para responderem ao processo 
em liberdade, chegava um telex 
de Belém decretando a prisão 
preventiva dos dois missionários, 
o que implicou a sua remoção 
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Os manifestantes foram sitiados pelos efetivos militares, que fizeram do local uma praça de gueua 

para o quartel do 29 BIS já no 
dia seguinte. 

O processo que condenou os 
dois padres e os 13 posseiros 
pela Lei de Segurança Nacional 
tem 2.500 páginas. Somente a 
sua leitura, praxe em todo o jul
gamento, consumiu cinco das 22 
horas da sua duração. Na sala 
onde ele se realizou, não cabiam 
mais de 60 pessoas, espaço dis .. 
putado desde a madrugada do 
dia anterior por bispos e missio
nários que queriam assistir o jul
gamento. 

Devido ao cerco militar que 
impediu o acesso de qualquer 
pessoa numa distância de dois 
quilômetros da 8!l CJM, formou
se uma fila para disputar as 30 
credenciais permitidas ( os outros 
lugares foram ocupados por sol
dados do 29 BIS). Mas oficiais à 
paisana - posteriormente reco
nhecidos pelos advogados da de
fesa como seus ex-alunos - "fu
raram" a fila e ocuparam esses 
lugares. 

Somente dois dos 13 possei
ros - os irmã'os Raimundo e Ve
nâncio da Anunciação, os únicos 
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que não acusaram os padres de 
incitamento pela emboscada -
assistiram o julgamento de cabe
ça erguida, como observou o bis
po de São Félix do Araguaia, d. 
Pedro Casaldáliga. Os demais pa
reciam estar dopados e ainda sob 
o impacto das torturas sofridas 
na fase do inquérito, conforme 
depoimento de seus familiares. 

A "defesa" desses posseiros, 
feita pelo advogado Djalma Fa
rias, foi toda ela calcada na acu
sação do promotor Demócrito 
Noronha, no sentido de que eles 
atiraram contra os policiais ins
truídos pelos padres, a partir de 
uma missa, celebrada na casa de 
um deles - João Mathias - cin
co dias antes da emboscada. 

João Mathias já foi pistoleiro, 
serviu de guia - "bate-pau"l -
do exército nas guerrilhas dos 
anos 70, de acordo com os advo
gados de defesa, e foi utilizado 
pela promotoria como a princi
pal testemunha de acusação. 

1) ''Bate-pau" ou "dedo-duro", 
camponês ligado ao exército ao qual 
passa informações. 

Sentiu.,c;e mal durante o julga
mento e foi hospitalizado numa 
clínica do Ministério da Aero
náutica. 

Temendo um desgaste políti
co com a expulsão dos dois pa
dres franceses antes das eleições 
de 15 de novembro - fato já 
admitido mesmo antes do julga
mento por membros do clero e 
assessores do Ministério da Justi
ça -, o regime conta com ore
cesso do Poder Judiciário para 
prolongar este caso até o final do 
ano. 

Os padres, sempre acusados 
de "comunistas", embora te
nham sido expulsos do laos em 
1974, desejam esgotar todos os 
recursos jurídicos possíveis e, se
gundo seus advogados - Heleno 
Fragoso, Egídio Salles Filho, Jo
sé Carlos de Castro e Luis Eduar
do Greenhalg - somente serão 
expulsos do país depois de um 
último recurso, este junto ao Su
premo Tribunal Federal. Isso por
que não há dúvida de que o Su
perior Tribunal Militar não mo
dificará o veredito da 8ll CJM, 
de Belém. • 
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COMUNICAÇÃO 

O ruído como arma 

A Rádio Venceremos, a voz da 
Frente Farabundo Martí de 

Libertação Nacional (FMLN), 
iniciou suas transmissões a 1 O de 
janeiro de 1981, desde as monta
nhas de Morazán, em territórios 
controlados pelas forças guerri
lheiras salvadorenhas. 

A rádio clandestina surgiu 
num momento em que os pou
cos jornais e emissoras de rádio 
que mantinham uma atitude crí
tica e de denúncia tinham sido 
fechados; os jornalistas oposicio
nistas foram desterrados, encar
cerados ou assassinados, assim 
como o monsenhor Oscar Rome
ro - "a voz dos sem voz". 

A Venceremos desempenha 
vários papéis: dá instruções ao 
povo, informa sobre os avanços 
da guerrilha, agita, denuncia e 
rompe o cerco informativo im
posto pelo regime e as transna
cionais da informação. 

Em pouco tempo, a rádio foi 
crescendo em poder de convoca
ção, transformando-se inclusive 
numa fonte obrigatória para os 
correspondentes estrangeiros que 
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já 'não confiam nos comunicados 
oficiais. 

Porém, a partir de -6 de mar
ço passado, em sua transmissão 
das seis horas da manhã, por 
cima do sinal da rádio guerrilhei
ra, escuta-se um forte zumbido 
que impede que o programa seja 
ouvido normalmente. A interfe
rência inicialmente provinha do 
navio norte-americano Caron 
ancorado nas águas do golfo de 
Fonseca e equipado com um so
fisticado sistema de comunica
ções. 

Espionagem 

A agência de notícias AP já ti
nha denunciado, a 24 de feverei
ro, que "os Estados Unidos man
têm um destróier equipado com 
sofisticados aparelhos eletrôni
cos em frente ao litoral de El Sal
vador, a fim de escutar as comu
nicações de rádio da área". 

Embora os métodos de espio
nagem estejam severamente pro
tegidos, sabe-se que os destróiers 
da classe Spruance têm o equipa
mento mais avançado para prati
car o que se conhece como es
pionagem de comunicação. 

Tanto o Deyo , estacionado 
no Pacífico em frente a El Sal
vador desde janeiro, quanto o Ca
ron, que depois o substituiu, per
tencem à classe Spruance. Esses 
navios estariam em condições de 
escutar as comunicações entre as 
unidades guerrilheiras em El Sal
vador e técnicos da oposição os 
identificaram como a fonte das 
interferências na frequência da 
Rádio Venceremos. 

Quando essas atividades co
meçaram, o exército salvadore
nho já tinha lançado 15 ofensi
vas contra o departamento (esta
do) de Morazán, entre cujos 
objetivos estava a destruição da 

rádio guerrilheira. Mas, a Vence
remos continuava transmitindo, 
apesar do comitê de imprensa da 
força amiada ter anunciado vá
rias vezes a sua destruição. 

Diante da incapacidade da 
Junta em calar por seus próprios 
meios a emissora rebelde, o go
verno norte-americano tomou o 
problema em suas mãos numa 
atitude que a FM LN denunciou 
como "claro intervencionismo". 

Aproximava-se a data das elei
ções e era necessário silenciar 
toda denúncia. Em 19 de março, 
em Chalatenango, apareceram os 
cadáveres de quatro jornalistas 
holandeses. Nesse mesmo dia, a 
brigada Maximiliano Hernández 
Martínez (grupo paramilitar de 
direita) publicou os nomes de 33 
jornalistas "condenados à morte''. 
A 20 de março, um grupo de ca
meramen brasileiros foi metra
lhado quando se dirigia para uma 
reportagem no interior do país. 

Seis dias depois, começou a 
interferência sobre a emissora, 
continuando até hoje. Algumas 
vezes, é um zumbido muito forte 
que apaga totalmente o sinal da 
rádio Venceremos; outras, inter
ferem com música de diversos 
ritmos, que se confunde com o 
sinal e só permite captar algumas 
frases soltas. 

Frequências variáveis 

Contra isso, a Venceremos es
treou seu "sinal guerrilheiro", 
sob a palavra-de-ordem "burle
mos a interferência imperialista': 
convidou seus ouvintes a sintoni
zar a rádio em frequências variá
veis na faixa de 40 metros. Mas 
isso obriga a um incômodo ras
treamento que torna difícil se es
cutar um programa completo. 
Outras vezes, a rádio transmitiu 
simultaneamente em duas fre
quências. Enquanto interferiam 
numa, podia-se escutar a outra. 
Mas o Caron logo conseguiu in
terferir em ambos os sinais si-
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multane!IJllente. Apesar dessas 
dificuldades, a Venceremos não 
deixou de transmitir e continua 
com seus horários habituais de 
segunda a sábado às 6 :00 e às 
20:30 horas e aos domingos, às 
8:00, 14:00 e às 20:30 horas, em 
frequências variáveis em torno 
dos 7 megahertz. 

Segundo explica Rolando 
Martínez, responsável pela rádio 
Venceremos no exterior, em ju
nho, o Caron foi substituí~o por 
outro navio, identificado como o 
FF-107 5 Trippe, fundeado em 
águas territoriais salvadorenhas. 
Martínez exorta a que se orga
nize uma campanha mundial 
contra as interferências que 
"tentam calar a única voz livre 
em El Salvador, criada, desenvol
vida e sustentada pelo Poder Po
pular em nossas áreas de contro
le". 

Ao mesmo tempo que a admi
nistração Reagan desvia seus me
lhores equipamentos de espiona
gem eletrônica para a suja tarefa 
de censurar as precárias instala
ções de uma rádio guerrilheira, 
funcionários norte-americanos 
argumentam em diversos foros 
que a Nova Ordem Informativa 
Internacional, defendida pelo 
Terceiro Mundo, seria inaceitável 
por sua suposta intenção de limi
tar o "livre fluxo da informa-
ção". • 

Contra a interferência, a Rádio Venceremos 
convida seus ouvintes a sintonizarem em · 
várias frequências 
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COMUNICAÇÃO 

Jornalista norte-americano 
morre lutando junto à FMLN 

O povo norte-americano tem 
dado mostras palpáveis de 

apoio à luta popular salvadore
nha; mas uma das expressões 
mais claras e concretas foi a de 
um cidadão norte-americano, Jo
seph David Andersson, escritor e 
jornalista, que morreu nos com
bates na província de Morazán. 

Desde 1980 morando em El 
Salvador, Joseph David logo se 
engajou à causa dos explorados, 
da mesma forma como havia 
feito ainda nos Estados Unidos 
contra a guerra no Vietnã. 

Joseph Ande~on integrou-se 
à Frente Oriental "Francisco 
Sánchez", onde realizou múlti-

plas tarefas: reportagens sobre a 
guerra, fotografias, além de estar 
lado a lado com os rebeldes nos 
combates de San Miguel, Gotera, 
Perqufn, Jocoatique e outros. 
Também realizou uma extensa 
pesquisa soqre o massacre de mil 
camponeses em MorâZán, reco
lhendo dados sobre a participa
ção norte-americana nessa opera
ção. 

Paralelamente a essas ativida
des, exercia seu ofício de escri
tor, vivendo no acampamento da 
Rãdio Venceremos e trabalhan
do em um livro sobre a guerra cie 
libertação. Talvez algum dia o 
mundo possa ler esse livro como 
obra póstuma desse norte-ameri
cano consciente. 

No dia 27 de abril passado, 
Lucas ( como era chamado nas fi
leiras combatentes) fazia parte 
da equipe da Rãdio Venceremos 
que cobria a batalha de Poza 
Honda. 

Num dos choques, Lucas -
que se encontrava na primeira li
nha de fogo - foi ferido mortal
mente por um fuzil norte-ameri
cano M-16. A t1ltima fotografia 
que tirou foi a de um soldado 
morto, ao lado de um canhã'o 
90mm, de fabricação norte-ame
ricana, que o governo dos Esta
dos Unidos enviara ao exército 
salvadorenho. 

No dia 20 de abril do ano pas
sado, Andersson tinha enviado 
uma carta ao Congresso- norte
americano, condenando a ação 
da administração Reagan na 
América Central e, particular
mente, em El Salvador. Eis a 
carta: 

Morazán, 20 de abril de 1981 

Ainda nlío se passou mais de 
uma década desde que o Con
gresso e o povo norte-americanos 
foram testemunhas da tragédia 
do Vietnã, e de novo o governo 
·de nosso país começa a repetir 
os mesmos erros de diplomacia 
internacional, os mesmos equí
vocos na política externa e a 
mesma ruptura de nossa tradiç[o 
de moralidade e humanitarismo, 
para comprometer outra peque
na nação no horror da guerra. O 
país em questão, hoje, é El Sal
vador e desta vez n[o se trata de 
uma longfuqua nação em outro 
hemisfério, mas de uma naçlío 
que é parte de nosso continente. 

Como testemunha dos trági
cos resultados de nossa crescente 
ajuda militar à Junta salvadore
nha, posso enfatizar a perda de 
prestígio dos Estados Unidos 
diante da vítima dessa interven
çã'o, que é o povo salvadorenho. 
As pessoas daqui, assim como os 
latino-americanos do México até 
a Terra do Fogo, festejaram com 
alegria as conquistas de nossos 
astronautas, choraram a morte 
de nosso presidente Kennedy e 
se mostraram agradecidos com 
nossas ações humanitárias. Mas 
quando as bombas de napalm 
norte-americano destróem as 
casas dessas mesmas pessoas, ma
tando seus f'tlhos, obrigando os 
sobreviventes a se tornarem refu. 
giados em seu próprio país, en
t[o a gratidã'o acaba. 

Escrevo-lhes não só como tes
temunha do sofrimento e da ago
nia desta naçã'o, mas também 
como um cidadão norte-america
no que trabalha e luta junto ao 
povo salvadorenho que clama 
por liberdade e quer a paz. Vo
cês, o Congresso e o povo norte
americanos, nã'o estão lhe dando 
essa oportunidade. No entanto, 
apesar do sangue de milhares de 
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assassinados desde outubro de 
1979, o povo de El Salvador não 
se sente traído pelo povo norte. 
americano. Por isso, eu afirmo 
que se nosso governo continuar 
forçando a guerra nesse país cen
tro-americano, estará traindo o 
povo dos Estados Unidos. 

COMUNICAÇÃO 

Ainda é tempo de o povo nor
te-americano se levantar contra o 
presidente e deter a ajuda militar 
ao governo fascista de El Salva
dor. Uma vez mais, o povo norte
americano deve se manter infor
mado das atrocidades da guerra 
- agora aqui, em El Salvador -
e fazer um apelo a nosso governo 
para que não continue partici
pando desse trágico conflito que, 
dia a dia, se torna mais terrí
vcl. • Andersson foi um exemplo de apoio concreto à luta de El Salvador 

Assinatura semestral: 
América Central 
EUA, América do Sul, 

Caribe e México 
Nicarágua 
Europa e Canadá 
Outros países 

US$ 4.80 

US$ 6.00 
C$ 36.00 

US$ 9.60 
US$ 12.00 

Órgão de difusão para o exterior da Frente Sandinista de Libertação Nacional - FSLN 

Nome; ________________________________ _ 
Endereço; ______ _.:... ____________ CEP: ________ _ 
Bairro; ______ ~,,__ _______ Cidade; ______________ _ 
Estado: País: _______________ _ 

Vale Postal 
Cheque nQ _____________________ em nome do Diário Barricada 
Endereço: BARRICADA Internacional 

Apdo. No. 576 Manãgua 
Nic~rãgua 
Telex: 1705 BARR Telf: 748-85 
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Chile: emissora da resistência 
Uma transmissão clandestina de rádio fazendo 
um apelo à derrubada da ditadura do general Au
gusto Pinochet foi ao ar em Santiago do Chile in
terferindo no programa televisionado da Espanha 
via satélite que irradiava o jogo entre o Chile e a 
Áustria. O fato, embora não seja uma novidade, 
chamou a atenção dos telespectadores da capital 
chilena pela eficiência defT'!onstrada. A Radio Li
bertad, que se responsabilizou pela transmissão 
clandestina, manifestou que a mesma foi opera
da por membros do Movimento de Esquerda Re
volucionária (MIR). 

Quênia: demissão do editor do "Standard" 
George Githii, editor-chefe do jornal Standard, o 
de maior circulação no Quênia, foi demitido pela 
administração do jornal após "pedir desculpas ao 
governo pelo editorial provocador" assinado por 
esse funcionário. 

No editorial que provocou a crise, Githii havia 
criticado as últimas prisões realizadas pelo gover
no. Segundo os acionistas do Standard, o editorial 
"não expressou a longa tradição do periódico, de 
apoio ao governo do Quênia". 

A prisão de sete pessoas, das quais cinco são 
professores universitários, transformou-se em 
tema polêmico em ~odo o pai's. O Congresso sus
pendeu o debate da lei orçamentária para discutir 
o controvertido editorial. Versões não confirma
das dão conta de que o editor foi detido pela 
polícia. 

Agência Nova Nicarágua 
Francisco Galindo Ochoa, coordenador de Co
municação da Presidência da República mexica
na, declarou, em nome do presidente José López 
Portillo durante a cerimônia de inauguração da 
Agência Nova Nicarágua (ANN) na cidade do 
México, que a ANN contribuirá para melhorar 
ó conhecimento e compreensão entre os povos 
mexic~no e nicaraguense. 

O porta-voz do governo azteca manifestou que 
o fato fortalecerá, principalmente, as vias de in
formação alternativas aos canais tradicionais, que 
estão sendo questionados por não levarem em 
conta os legítimos interesses de nações como o 
México e a Nicarágua. As duas nações - acrescen
tou - "lutam por uma informação sem manipula
ções nem distorsões". 
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Por sua vez, Aldo Díaz Lacayo, embaixador 
nicaraguense no México, disse que a abertura des
se novo canal de informação acontece numa 
hora em que os Estados Unidos estão desenvol
vendo uma poli'tica agressiva contra a Nicarágua. 

Também Carlos Garci'a, diretor geral da ANN, 
disse que a missão de sua agência de noHcias é 
tornar-se "um instrumento capaz de levar ao 
mundo a verdade do processo revolucionário da 
Nicarágua sob o princípio sandinista de que a po
lítica da verdade é a política da revolução nicara
guense". 

A Venezuela se projeta internacionalmente 
Será posta em funcionamento pela Radio Nacio
nal da Venezuela uma estação de rádio em ondas 
curtas. O objetivo das emissões é "projetar a ima
gem do país na América Central e no Caribe". 
Germán Carias, diretor da Radio Nacional, infor
mou que as transmissões terão uma duração de 
uma hora, indo ao ar quatro vezes por dia. 

Os programas poderão ser ouvidos em vinte e 
dois países da América Central e do Caribe - in
cluindo Cuba - e no norte do Brasil. Durante 
este ano, a única língua utilizada será o espanhol, 
mas há planos de incluir programas em portu
guês, inglês e papiamento (dialeto local falado 
nas Antilhas holandesas) a partir do próximo 
ano. Durante o dia, poderá ser usada a faixa de 
25 metros com frequências de 11.695 kilohertz 
e, à noite a faixa de 31 metros com frequência de 
9.555Khz. 

Uruguai: periódicos fechados 
O Ministério do Interior informou que a revista 
mensal La Plaza, que era editada na localidade de 
Canelones, foi definitivamente proibida de circu
lar por elogiar o regime da Nicarágua. Segundo o 
governo uruguaio, a revista "fez a apologia de 
tendências esquerdistas pró-marxistas". 

"A difusão do pensamento de cunho marxista
leninista representa um grave perigo para a nação, 
já que fomenta o descontentamento popular e a 
descrença na tarefa das autoridades que dirigem 
o país", dizia o comunicado. 

Esse foi o segundo fechamento, ocorrido no úl
timo mês de julho, de publicações uruguaias opo
sicionistas. A primeira tinha sido do semanário 
La Democracia, ligado ao setores mais avançados 
do Partido Blanco, r.ensurado por 24 edições. Pa 
ra substituir o semanário silencia.do até depois do 
pleito do mês de novembro próximo - através do 
qual se elegerão as autoridades dos pártidos tradi
cionais, Blanco e Colorado ...:..osdirigentesblancos 
anunciaram a publicação da revista Somos ldea. 
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O último poema 

de Quiroga Santa Cruz 
No mesmo dia do golpe de Estado de Garcia 
Meza, em 17 de julho de 1980, esse líder socialista, 
cujo nome se tomou conhecido em todo o 
continente latino-americano, era ~ado junto 
com vários dirigentes sindicais. A dois anos .de 
sua morte, fazemos uma homenagem , publicando 
uma poesia inédita que mostra o seu lirismo e 
o seu compromisso revolucionário* 

D entre as múltiplas facetas 
que ornaram a personalida

de do líder do Partido Socialis
ta-1 da Bolívia, assa~ado pe
los militares no golpe de 1980, 
talvez a de poeta seja a menos 
conhecida. Em compensação, 
sua veia literária é um pouco 
mais conhecida. 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
com efeito, publicou em 1959 o 
romance "Os desabitados", re
centemente editado por "Os Ami
gos do Livro" em La Paz. Seu li
vro mais difundido - atualmente 
esgotado-é ''O saque da Bolívia" 
(Ediyães Crisis, Buenos Aires, ju
nho /julho de 1973), obra polê
mica de economia e ciência po
lítica bolivianas e, ao mesmo 
tempo, um apaixonado manifes
to nacionalista e patriótico, em 
que o fundador do Partido So
cialista da Bolívia colocava me
dularmen te suas convicções na 
busca da libertação de uma nação 
e um povo mediatizados pelo po-

• Marcelo Quiroga Santa Cruz toi co
laborador de cadernos do terceiro 
mundo desde o seu primeiro número, 
publicado em Buenos Aires em se
tembro de 1974. Nessa oportunidade, 
escreveu o artigo "Bolívia: sem gás 
nem pátria". Naquele momento, Qui
roga estava exilado na Aigentina 
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der hegemônico transnacional. 
Antes de sua morte, estava anun
ciada a publicação de uma outra 
obra, 'A Bolívia e o gás", de cu
jo conteúdo também se auferia 
sua índole polêmica e denuncia
dora. 

"Milhões os homens 
que um dia 
serllo um só e novo"'' 

Em compensação, pouco se 
sabe que Marcelo Quiroga cuida
va de sua veia poética, embora 
talvez o fizesse às escondidas e 
com muito pudor. Mas quem o 
conheceu de perto, sabe que ele 
era um aficcionado da poesia, e 
que num futuro próximo sua 
obra terá referências mais con
cretas. 

Uma delas, que nós nos per
mitimos desencavar nesta opor
tunidade, é um poema que circu
lou pela Bolívia em milhares de 
cópias, sem que seus leitores sou
bessem quem era o autor. Marce
lo assinou esse poema, "Não é 
em vão", com o pseudônimo de 
Pablo . Zarzal. Foi publicado na 
página 67 do livro "O massacre 
de Todos os Santos", obra edita-

da em janeiro de 1980 pela As
sembléia Permanente dos Direi
tos Humanos da Bolívia e cujos 
exemplares são hoje requisitados 
por todo o país. Trata-se de 
um volume que testemunha os ~ 
excessos e crimes em que incor
reram as forças armadas a partir 
da quartelada de 19 de novem
bro de 1979, liderada pelo coro
nel narcotraficante e dipsôma
no, Alberto Natusch Busch. O li
vro tem uma farta e eloquente 
documentação fotográfica do 
fato , em cores e em preto-e-bran
co, com fotos tiradas por Do
mingo Politi, Viviane de Soruco, 
Freddy Alborta, Félix Valdivia, 
David García e Charles Steiner, 
todas ilustrativas do drama ini
ciado justamente no dia de To
dos os Santos. Seu saldo, com 
dados pormenorizados até com 
nomes e sobrenomes, foi de 216 
mortos e uma cifra ainda maior 
de feridos. 

O que surpreende é que, nas 
condições sócio-políticas bolivia
nas e em meio ao terrorismo de 
Estado que o chefe da Seção II 
(Inteligência Militar), coronel 
Luís Arce Gómez, jã tinha come
çado a desencadear,. com total 
desprezo pela ordem legal e 
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constitucional, se tenha podido 
editar esse livro fazendo-o circu
lar ta'o _amplamente. 

O poema de Marcelo Quiroga 
coloca que não foram em vão 
aqueles 500 caídos nas duas se
manas de novembro, em cujo 
transcurso o povo boliviano se 
impôs à soldadesca quase que 
apenas com a única virtude de 
seus sentimentos de pátria e na
cionalidade. A despeito das figu
ras e licenças poéticas do texto, 
todo leitor boliviano identificou 
sem esforço os "quatro traido
res de casaca" que se uniram aos 
militares para desencadear mais 
uma das centenas de golpes que 
proliferam na lú.s(ória do país. 

Figura nacional 

Com toda certeza, foi escrito 
nos dias ou semanas que se segui
ram ao estrondoso fracasso da 
quartelada. Depois, a voragem da 
militância política envolveu mais 
uma vez seu autor e talvez ele já 
não tenha tido outra oportunida
de nem a tranquilidade suficien
tes para escrever outro - ou ou
tros - poemas e obras literárias. 
Não o sabemos. Sem pretender 
forçar imagens retóricas, suspei
tamos que para um militante 
como Marcelo, o fato de ter pas
sado de uma eleição de oito mil 
votos em 197 8 para outra de 
mais de cem mil em 1980, com 
todas as ameaças e pressões que 
o Partido Socialista deve ter su
portado, soou como o mais bo
nito de seus poemas: o povo de 
sua pátria o estava enaltecendo 
como figura nacional. Seus sacri
fícios e desvelos não eram em 
vão, e nem podiam sê-lo. Nos 
versos de seu. último poema, já 
eram milhões os punhos que se 
acendiam. Por isso, os uniformes 
de ferro o assassinaram, e cinco 
deles já foram identificados: 
Hugo Bánzer Suárez, Luis Garcia 
Meza, Waldo Bemal Pereira, Ra
miro Terrazas Rodríguez e Luís 
Arce Gómez. (Gregorio Se/ser) • 
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NÃO E EM VÃO 

Duas 
foram duas 
as semanas de novembro 
uma tinta de sangue 
e outra manchada de medo. 

Quatro 
foram quatro 
os traidores de casaca 
dois em busca de fortuna 
e dois à procura de nome. 

Dez 
foram dez 
os uniformes de ferro 
cinco sedentos de sangue 
e cinco ávidos de fogo. 

Um 
foi só um 

o terrível carrasco 
metade língua de veneno 
metade canino de aço. 

Quinhentos 
foram quinhentos 
caídos no caminho 
uns viram sua vitória 
e outros venceram de mortos. 

Milhões 
foram milhões 
os punhos que se acenoeram 
milhões de corações 
opostos à casaca 
às balas e ao carrasco. 

Milhões os homens 
que um dia 
serão um só e novo. 

Pablo Zarzal 
(Marcelo 'Quiroga Santa Cruz) 

terceiro mundo - 87 



cw:I = cn .... 
MI 
IU cn 
ca = • 

A partir de 1983, com o fim de facilitar a par
ticipação e propiciar um nível cada vez 

mais elevado de qualidade, os gêneros de ro
mance, conto, poesia, dramatürgia, ensaio e tes
temunho, e as categorias de literatura para 
crianças e jovens, literatura brasileira e literatu
ra caribenhas em língua inglesa e francesa ou nas 
línguas nacionais correspondentes, serão distri
bu_ídas em dois grupos. Cada grupo será convo
cado, alternativamente com o outro, de dois em 
dois anos, da seguinte maneira: 

Grupo A: Romances, obras dramáticas, li
vros de testemunho, livros de ensaio sobre te
mas artístico-literários, obras de literatura brasi
leira e obras de literatura caribenha em língua 
francesa ou nacional. 

Grupo B: Livros de contos, poemários, livros 
de ensaio sobre temas histórico-sociais, livros 
para crianças e jovens e obras de literatura cari
benha em língua inglesa ou nacional. 

1 Para 1983, o Prêmio Casa das Américas 
abrange os gêneros e categorias do Grupo A. 

2 Poderão participar no Prêmio: a) os autores 
latino-americanos e do Caribe, naturais ou 

naturalizados, e b) os ensaistas de qualquer 
outro país, com obras sobre temas latino
americanos e do Caribe. 

3 Os autores deverão enviar seus originais em 
espanhol, com exceção dos brasileiros, que 

o farão em português, e dos caribenhos de língua 
francesa, que o farão nesta ou na I íngua nacio
nal. Em todos os casos, as obras deverão ser iné
ditas. Consideram-se como tal as que tenham 
sido impressas parcialmente e, para obras dra
máticas, mesmo que tenham sido representadas. 
Quando se trate de traduções ao espanhol, deve 
constar o nome do tradutor e acompanhar o 
texto no idioma original, para possíveis edições 
bilingues. 

4 Os livros de testemunho documentarão, de 
fonte direta, um aspecto da realidade lati

no-americana e caribenha. Entende-se por fonte 
direta o conhecimento dos fatos pelo autor, ou 
a recopilação, por este, de relatos e aconteci
mentos obtidos dos protagonistas ou de teste
munhas idôneas. Em ambos os casos, é indis
pensável a documentação fidedigna, que pode 
ser por escrito ou ilustrada. A forma fica à esco
lha do autor, mas a qualidade literária também 

.é indispensável. 

5 Cada categoria abarca todos os gêneros do 
Prêmio, segundo opção dos .autores. 

6 Os livros para crianças e jovens poderão ser 
de ficção, sob a forma que o autor prefira 
(narrativa, teatro, poesia etc.) ou didáticos, 
(biografias, viagens, descobrimentos, invenções, 
países, povos etc). As obras de ficção tratarão 
de motivos latino-americanos e caribenhos, e as 
didáticas versarão sobre assuntos relacionados 
com a evolução social da América Latina e do 
Caribe. Os autores poderão enviar os originais 
ilustrados. 

7 Nenhum autor poderá enviar mais de um li
vro por gênero, nem poderá participar com 

uma obra, mesmo inédita, que tenha obtido al
gum prêmio nacional ou internacional. 

8 Será outorgado um prêmio único e indivisí-
vel por gênero e categoria. O prêmio consis

tirá em 3.000 dólares ou seu equivalente na 
moeda nacional correspondente, e a publicação 
da obra na Coleção Prêmio. 

9 Os membros do juri poderão assinalar, para 
sua publicação total ou parcial nas coleções 

ou revistas da Casa das Américas, e a critério 
desta, as obras (ou parte delas). que considerem 
de mérito suficiente. 

1 O As obras deverão ser apresentadas escritas à 
máquina e numeradas. Para facilitar o tra

balho dos jurados, pede-se o envio de original e 
duas cópias, perfeitamente legíveis. 

11 As obras serão firmadas por seus autores, 
devendo indicar em que gênero desejam 

participar. t admissível o pseudônimo literário, 
se é usual no autor, porém, neste caso, será in
dispensável que acompanhe sua identificação. 
Os autores, e também os tradutores e ilustrado
res, enviarão suas respectivas fichas biobiblio
gráficas. 

12 Qualquer autor que infrinja as normas espe
cificadas nos pontos 7 e 11 destas bases, 

será desclassificado. 

13 As obras deverão ser remetidas à: Casa das 
Américas, (3!1 e G, EI Vedado, La Habana, 

Cuba); a qualquer das Embaixadas de Cuba; ou à 
Case Postal 2, 3 000, Berna 16, Suíça. 

14 As obras devem ser entregues em qualquer 
dos lugares indicados na base 13, antes do 

dia 30 de novembro de 1982. 

15 Os jurados se reunirão em La Habana, em 
janeiro de 1983. , 

16 As obras apresentadas estarão à disposição 
de seus autores até o dia 31 de dezembro 

de 1983. A Casa tjas Américas não se responsa
biliza pela sua devolução. 
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Futebol: manipulação do povo? 
Uma entrevista com João Saldanha desmistifica a visão 
fatalista de que o esporte mais popular do Brasil pode 
ser manipulado com fins políticos: para ele, o povo 
aproveita a festa grátis e depois volta ao drama cotidiano 

José Carlos Gondim 

J oão Saldanha foi técnico da seleção brasi
leira durante várjos anos, inclusive durante 
a Copa do México, de 1970. Também 

como comentarista esportivo seu nome sempre é 
lembrado pelos brasileiros como o de um dos 
maiores conhecedores do nosso mais popular es
porte. Cadernos do Terceiro Mundo entrevistou-o 
para conhecer as suas impressões depois da Copa 
da Espanha, e para saber a sua opinião sobre o fu
tebol como instrumento "manipulador das massas", 
tema muito atual depois do que se viu quando da 
última Copa do Mundo. 

Como você avalia a atuação do Brasil na Copa 
da Espanha? 

- Eu acho que foi relativamente boa, porque 
conseguimos apresentar uma das expressões da 
nossa arte popular - o futebol brasileiro, o nosso 
futebol, com seu caráter nacional - de forma mui
to elevada, atraindo a admiração de todos. Porém, 
poderíamos ter ido melhor. 

Você acha que seja verdade que o Brasil só é 
futebol e carnaval? 

- A imprensa brasileira levantou o problema de 
como o futebol está· sendo levado aqui. Falo da ati
tude do governo em relação aos esportes, principal
mente ao futebol e, portanto, ao esporte, ao qual o 
povo brasileiro está mais integrado do que a ne
nhum outro ramo da arte popular. Até mesmo 
mais que o samba, outra paixão nacional. 

Se houvesse um desfile de escola de samba por 
semana, a avenida ficaria vazia. Isso não acontece 
com o Maracanã, nem com outros estádios do país, 
que ficam cheios o ano inteiro em dias de jogo. 

Acontece que os governos - principalmente de
pois do aparecimento do fascismo, com Mussolini 
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e Hitler, passaram a ver em detenninadas ativida
des esportivas um caminho para se ligarem às mas
sas. Não que eles não tenham esse direito: qual
quer um tem o direito de ser um torcedor. Mas os 
que estão no poder procuram usufruir daquele ape
tite das massas, daquela vontade, como o Hitler 
quis fazer em 1936, com as Olimpíadas, querendo 
dar uma demonstração de arianismo. Só que as 
grandes estrelas das Olimpíadas da Alemanha fo
ram os negros norte-americanos; e essa foi a maior 
decepção de Hitler. 

E Mussolini aproveitou-se da Copa da Espanha 
de 1934 - onde a anfitriã não chegou a ser finalis
ta, porque foi derrotada pela Itália -, para criar 
durante esses dias de euforia a Carta dei Lavoro 
(Carta do Trabalho), que atingia violentamente o 
movimento sindical ... 

Mussolini estruturou todo o esporte italiano ba
seando-se no Estado fascista, com o Conselho Na
cional de Desportos. Ligou tanto o esporte ao Es
tado que, em 1938, ele disse ao Vitorio Pozzo, tée
nico da seleçãó italiana naquele ano ( e que se tinha 
recusado a ir com todo o time à marcha do fascio, 
à qual todo o mundo era obrigado a comparecer) 
quando partia para a França, onde seria disputada 
a Copa: "Se não ganhar, não volte". E eles ganha
ram. 

Alguma analogia com o que se passou em 1970 
com você? 

- Foi isso praticamente o que aconteceu comi
go. Se o Brasil não tivesse ganho, talvez eu não pu
desse voltar, segundo me disse o embaixador brasi
leiro no México: "Olha, se o Brasil não ganhar, é 
melhor você não voltar". Eu tinha feito denúncias, 
lá no México, de fatos comprovados que tinham se 
passado aqui (torturas, assassinatos, prisões ilegais 
etc). Meu afastamento como técnico da seleção 
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está muito ligado a isso. Não tive nenhum proble
ma pessoal com ninguém, nem com a Comissão 
Técnica, nem com a diretoria da Confederação 
Brasileira de Desportos, a CBD, que até tentou 
contornar politicamente tudo, mas não tinha for
ça. A parada era dura. 

Você acha que sempre houve no esporte uma 
imposição de cima para baixo? 

- Desde 1940, quando se formou o Conselho 
Nacional de Desportos, há uma espécie de institu
cionalização do esporte. A presidência da CBD 
sempre esteve ligada ao Conselho. Segundo o tipo 
de governo, houve épocas em que essa ligação era 
mais forte, em outras foi mais fraca. Mas, apesar de 
que a análise dessa questão poderia dar para um li
vro, é necessário mencioná-la ainda que assim, su
perficialmente, para se poder entender isso que por 
aí se viu: as ruas enfeitadas de bandeirinhas, toda 
aquela euforia, aquele exagero de ufanismo ... 

Isto é, a manipulação do esporte com fins poU-
ticos... . 

- Há uma brecha grande entre essa camada que 
está no poder ( ou o "aparelho estatal") e o povo, 
que \lê aumentar a gasolina, o transporte, o feijão, 
o arroz, as roupas, que está sendo demitido do seu 
emprego. 

E o nosso azar é que quase sempre a Copa do 
Mundo é disputada em época de eleição. Em 50 
havia eleições. Viviam todos dentro dos vestiários. 
O prefeito gritava: "Eu dei um estádio, vocês têm 
que dar uma vitória." Um senador do Pará (que 
não era Jarbas Passarinho, que na época era tenen
te, ainda não era senador) dizia assim: "Dez alquei
res de terra para cada um". Era sopa. Foi uma eu
foria tal que o Uruguai nos pegou de calça curta 
e nos engoliu. 

Você acha que tem alguma sa(da para essa 
situação? 

- ·Outro dia, eu li no "Jornal do Brasil" um ar
tigo que dizia que deveria existir um Tratado de 
Latrão ( que separou a Igreja do Estado) para o fu
tebol. Já que o futebol é uma "religião" no Brasil, 
deveríamos separá-lo do poder político. Ninguém 
se mete mais, nem mesmo o governo. 

Estádios faraônicos 

Ultimamente os grandes estádios têm prolifera
do no interior, até nas mais pobres capitais. Você, 
como ex-técnico da seleção e como amante do es
porte, o que acha disso? 

- Em determinados aspectos poderia se dizer 
que é um ato criminoso. Não há necessidade -:- a 
própria Copa da Espanha é prova de que um está
dio de 40, 50 mil lugares é confortável. O povão 
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em geral e os das arquibancadas ficam melhor colo
cados. Há cadeiras confortáveis, onde se você for 
para um jogo numa "geral", assistindo em pé ou 
atrás do gol, você está dentro do campo e está ven
do tudo. No Maracanã, a geral tem péssima vis[o o 
pescoço fica torto. ' 

Vejamos o caso do estádio de São Luís. O go
vernador do Maranhão, João Castelo, mandou-me 
chamar para um almoço, por ocasião da inaugura
ção do estádio, outro dos exemplos que eu consi
dero criminosos. Eu lhe respondi que era um almo
ço muito caro: ou eu teria que ir a São Luís, ou ele 
teria que vir aqui ao Rio de Janeiro e que eu supu
nha que o seu Estado não estava em condições de 
pagar um almoço assim tão caro. 

Você chamaria isso de politicagem? 
- O Brasil criou um ufanismo. Há ufanismo de 

estado, de região, de província, de cidade. Então se 
você diz que o Maranhão é pobre e não se pode dar 
a esses luxos, então sempre tem um certo tipo de 
imprensa que reage logo: "O Maranhão é peça im
portante da história brasileira, expulsou os france
ses etc". 

Claro, mas essa é a imprensa do próprio governo. 
E não iria criticar uma das obras das quais o governa
dor mais se orgulha ... Faz parte dos recursos mani
pulados pelo poder, não acha? 

- f. verdade, mas nem por isso nós devemos es
quecer que o estádio foi construído · como um acin
te à miséria que cerca o próprio "Castelão", assim 
chamado em homenagem ao próprio governador. 
O estádio está no meio de uma região favelada e 
das mais miseráveis do Brasil. Gastou-se um dinhei
rão, quando na verdade a prioridade teria que ser 
para a construção de postos médicos. Já nem digo 
que se construam casas populares·, mas que pelo 
menos se organizem as favelas, instalando lá uma 
grande coletora de lixo para evitar epidemias, umas 
três ou quatro bicas dágua, coisinhas mínimas 
que não custam nem mesmo o preço das pol
tronas especiais do estádio. Só isso já amenizaria o 
sofrimento de dezenas de milhares de pessoas que 
vivem na mais clamorosa miséria. 
Falta pão mas o circo está af... 

- O chofer de táxi que nos levava do hotel bo
nito para o estádio bonito em São Luís, deu a vol
ta na cidade para não passar na frente das favelas. 
Aí eu falei: "Espera, vamos por aqui que é mais 
perto. Eu conheço a cidade, faça-me o favor. Não 
tenha vergonha de mostrar a pobreza". 

Mas não era culpa dele. Ele era um chofer ofi
cial e toda a imprensa era levada pelo trajeto traça
do oficialmente para se chegar ao estádio. Era um 
itinerário turístico, tipo sight seeing, evitando as 
favelas. Como acontece também aqui no Rio. Ne
nhum turista é levado pela favela da Maré. E eu lhe 
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estou dando o exemplo do Maranhão porque o 
estádio lá foi inaugurado há pouco. Mas tem o 
Piaui, o Mato Grosso, o norte de Goiás, a Amazô
nia, a favela do Vidigal, o morro do Borel etc. 

O Terceiro Mundo na Copa da Espanha 

E voltando ao tema da Copa. O que você acha 
da participação do Terceiro Mundo? 

- Houve um aspecfo muito positivo, que foi o 
fato da Fifa {Fédération Internacionale de Football 
Association) ter permitido a participação de 24 
países. Assim, Camarões, Argélia, Kuait etc, e cen
to e tantos países puderam disputar as e1imina
tórias. Dessa forma, o futebol realmente acónteceu. 

No começo, o futebol só era jogado na Europa. 
Veio para a América do Sul trazido pelos ingleses. 
Na América Central, não se enraizou tanto porque 
os espanhóis impuseram mais a tourada como es
porte popular e, em outros lugares, os Estados Uni
dos impuseram o beisebol. 

O futebol africano é igual ao brasileiro? 
- Por que o povo brasileiro é bom de futebol? 
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Porque Deus é brasileiro? Deus é brasileiro coisís
sima nenhuma! Se Deus fosse brasileiro (não dizem 
que Deus é bom?) não deixaria existir toda essa 
miséria no nosso país. 

O brasileiro é bom de futebol porque aqui 
podemos jogar o ano inteiro. Nossas condições cli
máticas - de país tropical - permitem que os ga
rotos (pobres, na maioria das vezes) joguem descal
ços e diariamente, se quiserem. Basta ter uma bola 
e um espaço qualquer, no meio da rua, entre os 
carros, na ladeira etc. Isso cria grande quantidade 
de adeptos e permite o exercício constante. 

Por outro lado, as misturas de raças aqui no 
Brasil formaram um biotipo exato para o futel:)ol, 
que é um esporte que exige músculos descontraí
dos, um certo "jogo de cintura". Além disso, a luta 
contra o meio ainda bastante brutal exercita uma 
espécie de esperteza (não diria que é inteligência 
ou uma característica cultural ... ) quase felina dian
te da realidade. O garoto brasileiro entra muito 
cedo na vida: no campo, ele entra na enxada. 
Na cidade, está perambulando, abandonado, 
ou vendendo amendoim ou jornais. Dizem que a 
maioria anda assaltando, roubando, mas isso não é 
verdade. Isso acontece apenas com uma ínfima 
percentagem das crianças abandonadas. 

É, uma precocidade necessária à sobrevivência ... 
- Ele é precoce, é um adulto, não psicologica

mente, mas em termos sociais. Ele passa a ter 
todos os problemas do adulto. Precisa trabalhar 
para se manter. No campo, ele tem a mulherzinha 
dele e tem que se virar. Na cidade, a polícia corre 
atrás dele como faz com um adulto. Isso lhe dá -
por mais paradoxal que possa parecer - qualidades 
que são imprescindíveis ao desenvolvimento do 
futebol. 
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Não é por acaso que o futebol tenha se tornado, 
no Brasil, uma arte popular - além de arte, paixão 
popular. É uma forma de expressão onde se traba
lha o instinto. 

E na África? 
- Em termos de futebol, a África está começan

do a aparecer. Eu estive na África antes da Segun
da Guerra e, nessa altura, o "crioulo" não tinha 
acesso aos esportes. É um processo recente. 

O negro estava proibido de praticar esportes, 
pois era privilégio dos colonizadores franceses, in
gleses, portugueses. Repare que o futebol portu
guês dos anos 60, no seu apogeu, tinha o Costa Pe
reira, o Germano, o Vicente, o Coluna, o Euzébio, 
todos eles de Angola e Moçambique. 

A África, em termos de futebol, tem as mesmas 
condições que nós, brasileiros. Porque o negro tem 
qualidades inatas para o futebol e para os esportes 
de alta rapidez de reflexos e velocidade, como o 
box, o atletismo etc. Não é porque seja negro. B 
mais por causa da sua cultura. Ele não tem medo 
do seu próprio corpo e a sua vida - até poucas 
dezenas de anos atrás - o aproximava muito da 
natureza. 

E a Ásia? 
- A Ásia - também por causa da colonização -

desenvolveu o.utras modalidades de esportes. É 
mais o cricket, de origem inglesa. Há futebol, mas 
incipiente. Na China, quando estive lá em 49/50, 
havia poucos campos de futebol. E mesmo assim, 
de terra Agora é que já existem alguns de grama 
E hoje, você vê, os chineses foram quase campeões 
da fase asiática, disputaram a final com a Nova Ze
lândia, em Singapura. 

O futebol é como a música: são sete notas que 
cada país toca diferente. Acho que a psicologia 
chinesa está mais inclinada para os grupos folclóri
cos, dança, ópera, yang ko (dança popular). Havia 
um campo em Pequim, dentro da Universidade 
e outro em Xangai, que eram para uso exclusi
vo dos ingleses. Era proibido para os outros e 
só eles usavam o campo. O caráter nacional chinês 
me parece mais inclinado para o atletismo, para o 
voleibol, que são muito populares na China. 

A reeleição de Havelange 

Fala-se que a reeleição de João Havelange para 
a presidência da Fifa está ligada ao fato de ele ter 
permitido a participação do Terceiro Mundo. O 
que é que houve de fato? 

- Ele se reelegeu porque conseguiu derrubar a 
oligarquia inglesa do futebol, o grupo do Stanley 
Rous, fazendo uma política de aproximação entre 
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os dois blocos de países, incluindo o Sudeste Asiá
tico. E com esse eleitorado (Sudeste Asiático, afri
canos e Oriente Médio), ele se elegeu. Tanto que a 
Fifa tem mais países filiados do que a ONU. 

Em relação à África do Sul, eles tomaram atitu
des contra o regime do apartheid que é contra o 
esporte, um regime que não dá acesso a todos ao 
futebol. 

Você acha que a Guerra das Malvinas afetou a 
atuação da Argentina na Copa? 

- É evidente que havia uma condição emocio
nal entre os argentinos. Eu acho, aliás, que a Ar
gentina, historicamente, tem razão na questão do 
arquipélago. Foi a pirataria inglesa que consolidou 
aquilo no século passado. O mesmo fenômeno que 
aconteceu em Gibraltar. 

Não podemos deixar de levar em consideração 
que alguns jogadores, como o Ardiles, por exem
plo, que teve um primo morto na guerra, ou outros 
que tiveram parentes presos, tinham que participar 
da mesma emoção que tomou conta do país inteiro. 

Eu estive lá em Rosário quando a Argentina jo
gou com a Romênia e aí eu vi o ardor patriótico 
do povo argentino. Li uma mensagem de um grupo 
de intelectuais brasileiros {Chico Buarque, Nie
meyer, Dias Gomes, e eu próprio, entre outros) 
que foi ouvida em silêncio sepulcral pela multidão 
que lotava o estádio de Rosário. Foi uma ovação 
comovente. 

Qual seria a importância da Fif a, em relação à 
ONU, no sentido dessa organização, dessa integra
ção internacional? Ela funciona mais do que a 
ONU? 

- Não creio. A ONU representa um grande po
der político. O seu Conselho de Segurança tem 
conseguido, apesar dos pesares, moderar ou mesmo 
impedir que os conflitos se alastrem ou se acen
tuem de forma catastrófica. 

ARGENTINA: FALA-SE DE FUTEBOL 
PARA ESCONDER OUTRAS COISAS 

D "Fala-se demais de futebol na Argentina, 
tentando ocultar outros problemas", disse 

Diego Maradona, o jogador mais caro de todas as 
épocas, em declarações publicadas no mês de 
agosto pelo matutino madrilenho E1 País. "Eles 
pretendem esconder tudo usando meu nome, o 
de Menotti {diretor-técnico da equipe argentina) 
e o da seleção." 

Maradona disse "não entender muito de polí
tica" e reiterou que deram tanta atenção aos 
jÕgadores profissionais do seu país com o "intui-
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"Acho que esses estádios faraônicos sío um acinte à 
miséria que os cerca. 

Por que não construir mais postos médicos?" 

Na guerra do Lfbano, a ONU não tem consegui
do muita coisa ... 

- Essa guerra no Líbano, a meu ver, é extrema
mente injusta, absurda contra o povo libanês e 
contra o povo palestino. Ali, no Oriente Médio, há 
espaço suficiente para todos. Da mesma forma que 
o povo judeu (para não usar termos sionistas) sem
pre teve razão em reivindicar um Estado, também 
os palestinos têm razão. Aliás, em Telavive rp.esmo, 
moram muitos palestinos ( cerca de 1 /2 milhão). A 
briga tem aspectos de cúpula muito sérios. E a Fifa 
fez com que Israel, na mesma Copa, disputasse 
com países árabes. Não se classifico11o mas se jogas
sem israelenses contra árabes, eu tenho absoluta 
certeza de que seria um jogo normal, como outro 
qualquer, e que não agravaria o conflito político, 
ao contrário, seria talvez um fator de pacificação. 
O esporte, nesse aspecto, é muito importante por
que ele democratiza. 

E sobre o racismo no futeból brasileiro, o que 
você tem a dizer? 

to de esconder tudo". 
A propósito do campeonato mundial de fute

bol de 1978 - conquistado pela equipe argenti
na - e das expectativas para 1982, na Espanha, 
foi criado naquele país latino-americano um forte 
movimento de opinião pública que se reflete nos 
meios de comunicação social. 

A declaração de Maradona foi a primeira for
mulada por uma estrela do futebol profissional. 
Por outro lado, membros de setores do exílio ar
gentino assinalam que esse movimento visa a 
ocultar os graves problemas corp. que seu país se 
defronta. Mencionaram, entre outros, o de trinta 
mil "desaparecidos", a crise econômica e a viola
ção dos direitos humanos e civis. 
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- O futebol, quando começou no Brasil, era eli: 
tista, racista, altamente reacionário, até fins da dé
cada de 20. Os grandes clubes não permitiam pre
tos no seu quadro social. O Flamengo - com toda 
a sua democracia atual - só em 1936 é que permi
tiu o primeiro negro no seu quadro de jogadores: o 
l.e.ônidas, comprado do Botafogo - que até 32 
não admitia nenhum negro. O Fluminense fez o 
profissionalismo para ter os jogadores como em
pregados, não como sócios do clube. O Clube Baia
no de Tênis, que era o maior clube da Bahia, até 
hoje só permite brancos no seu quadro social. E 
logo na Bahia, onde mais da metade da população 
e negra, com 80 ou 90% de população mestiça, 
existe esse núcleo racista que representa, digamos, 
a África do Sul no contexto mundial. 

O futebol tem este aspecto: ele democratiza. 
Num "racha" de praia, entra todo mundo, é só 
querer. E o futebol no Brasil foi se tornando cada 
vez mais popular, desde que o desenvolvimento in
dustrial pen:nitiu que a bola fosse um artigo fácil 
de se adquirir. Então, a democratização do futebol 
é um fato e foi acontecendo, passando por cima de 
todas as restrições, leis, impedimentos, de todos os 
fascismos. 

As transnacionais no esporte 

E quanto à questão da manipulação da Copa 
pelas transnacionais. O que você acha? 

- No contexto que vivemos isso é inevitável. 
Você ja reparou que agora os patrocinadores tira
ram o time do campo? O problema deles é vender 
a sua mercadoria. De repente, com a derrota do 
Brasil, acabou a onda do futebol. Então entra ou
tra: o automobilismo etc. etc. É a luta capitalista 
pelo controle dos mercados. 
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Veja um exemplo significativo: a futura"i:_ainhà 
da Inglaterra, a Lady Di, recebeu 50 mil dôlares 
para ir a Wimbledon. Quando ela baixava a càbe
ça ou se dirigia à senhora que estava a seu lado, 
aparecia lá atrás um anúncio de um refrigerante 
bem conhecido de todos nós. Ela levou 50 mil dó
lares, discretamente. Só tinha em Wimbledon aque
le anúncio. A companhia produtora do refrigerante 
pagou à Lady Di e os patrocinadores de Wimble
don pagaram o resto, quer dizer, os tenistas e o 
pessoal que trabalhou na infra-estrutura do torneio. 

Daria para você traçar um paralelo com as nos
sas ruas cheias de bandeirinhas? Essa mobilização 
[!<>PUiar não foi também manipulada ( digamos, 
inocentemente incentivada) pelo aparelho do Es
tado, veiculando mensagens nos meios de comuni
cação ou num acordo com eles? 

- O futebol é um divertimento barato. De re
pente, pára o comércio, abre-se um carnaval. E 
uma festa de graça. Então o povo, que está na mi
séria, na desgraça, parte para a euforia e a satisfa
ção. Não podemos estar contra o povo que se apro
veita dessas circunstâncias para esquecer um pouco 
a sua vida cotidiana. 

Nós somos extrovertidos. É a nossa maneira de 
espernear, e isto é bem acentuado devido às pró
prias dificuldades econômicas que vive a nossa 
nação. 

Mas, lá na Argentina, na Copa passada, o tiro 
saiu pela culatra: o Viola ( e eu estava lá) estava en
tregando a taça ao Passarella e a massa gritava: 
''Dále, Perón! Dále, Perón!" O Viola ficou ver
de ... 

Então você acha que não rende tantos dividen
dos políticos assim ... 

- Vejamos o exemplo do uso de blocos de sam
ba na propaganda eleitoral. Hoje um bloco é apro
veitado pelo candidato a deputado "A". Amanhã, 
se o candidato "B" dá mais dinheiro, os blocos 
passam a fazer a campanha do candidato "B ". 

Isso refletiria um baixo nível de consdência po
lítica do povo 'brasileiro? 

- É evidente que esses longos anos de ditadura 
que temos tido têm impedido uma participação 
política melhor e mais consequente do povo. A 
comunicação com os candidatos não tem sido de
mocrática. Os meios de comunicação não estão nas 
mãos das massas populares, nem permitem o aces
so a eles de forma democrática. Por isso, torna-se 
muito difícil para o povo chegar a descobrir quem 
é quem. 

Eu tenho sete filhos. Só uma votou para presi
dente da República, porque casou com um francês 
e votou no Mitterrand ... E olha que meu filho mais 
novo tem 20 anos. É um problema muito sério. • 
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