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1 Guerra e paz Pela primeira vez na edição brasileira dedicamos 
uma capa ao sudeste asiático, uma região em 
evidência já há muitos anos pelas investidas 
colonialistas e neocolonialistas, e agora pela 
complexidade dos problemas ideológicos e 
geopolíticos que a envolvem. A importância de se 
destacar o continente asiático, indo a fundo nas 
principais questões que hoje impedem que a paz 
prospere na área, está na dificuldade, e muitas vezes 
na falta de interesse das grandes potências, de se 
informar e avaliar corretamente a vida política, social 
e econômica dos seus países. 

O assunto sempre nos preocupou, não só por ser 
tema obrigatório em todos os encontros dos 
Não-Alinhados, como também pela necessidade de 
colocarmos nossos leitores a par de todos os 
acontecimentos que ocorrem hoje nessa região do 
Terceiro Mundo. Os resultados podem ser avaliados 
nas oito matérias, todas de Wilfred Burchett, que 
compõem as 20 páginas dedicadas ao assunto. 

Na América Latina, dois fatos devem ser 
destacados: o repúdio panamenho à movimentação 
militar de intimidação feita pelos Estados Unidos na 
zona do Canal, um ensaio geral da possível 
intervenção norte-americana em El Salvador; e uma 
extensa análise da atual situação política da Bolívia. 

Na África, dois assuntos polêmicos: uma matéria 
informativa sobre a Líbia e as implicações do seu 
íntimo relacionamento com o Chade; e o 
clima vivido hoje numa das áreas mais tensas do 
continente: a África Austral, com a arrogância e 
as agressões de Pretória a Angola, Moçambique e 
Namíbia, sob a proteção e o apoio da administração 
Reagan. 

Finalmente, um acontecimento que consideramos 
da maior importância: a Conferência de Ministros 
das Relações Exteriores dos Países Não-Alinhados, 
realizada em Nova Déli, com a participação de 93 
países, da OLP e da Swapo. E mais: a terceira 
Conferência de Cúpula dos Chefes de Estado e de 
Governo das Nações Islâmicas que reafirmou a sua 
solidariedade aos direitos do povo palestino, 
defendendo e apoiando a atuação da OLP. 
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EI Salvador 
Recebam de parte de um colaborador anônimo a 
sua saudação fraternal, quando lhes deseja muito 
êxito neste an_o que se inicia e na jóia de revista 
que editam. E uma importante publicação que 
nos mantém informados dos avanços dos movi
mentos de libertação no mundo. P. S., San Salva
dor, El Salvador. 

A preocupação de todos os revolucionários e 
amantes da liberdade latino-americanos, nesta 
hora atual, deve ser a iminente intervenção nor
te-americana, armada ou não, em El Salvador. 
Reagan e Cia. tudo farão para interromper o pro
cesso de libertação de mais um país da América 
Central, depois do exemplo dado pela heróica Ni
carágua. Dolores Y. Menescal, Bogotá, Colômbia. 

Guia do Terceiro Mundo 
Gostaríamos de saber se podemos contar com uma 
boa quantidade do guia do terceiro mundo, edi
ção 1981, antes do início das aulas deste ano leti
vo. Em contato direto com a obra, verificamos, 
eu e outros colegas professores, a sua excelente 
qualidade e honestidade de informações, e ficaría
mos satisfeitos se pudéssemos indicá-lo como fon
te de consulta obrigatória para as cadeiras de His
tória e Geografia. Felício S. Coelho, Rio de Ja
neiro, Brasil. 

Distribuição 
Não fossem as assinaturas, companheiros, nunca 
teríamos a nossa revista nas mãos. Pensamos, e. 
julgamos estarmos certos, que a distribuição não 
está dando à revista os devidos respeito , dimen
são e importância que merece. Carlos A. Semedo, 
Saõ Paulo, Brasil. 

Felicitações 
Parabéns pela informação e cobertura jornalísti
ca. Finalmente temos no Brasil um órgão de 
imprensa realmente independente (e alternativo) 
que nos informa sobre aquilo que se passa no 
mundo de maneira analítica, precisa e, principal
mente, honesta. Paulo Fagundes, Fortaleza, Brasil. 

Magnífica a cobertura do plebiscito no Uruguai. 
A vitória do "não" serviu aos militares uruguaios 
como uma prova, mais do que esmagadora, de 
que o povo uruguaio ama a liberdade e a paz. 
Juan D. D., Saõ Paulo, Brasil. 

Quero felicitá-los pelo grande trabalho informati
vo que realizam. Esse trabalho reforça os senti
mentos internacionalistas de solidariedade com 
todas as forças progressistas e revolucionárias do 
mundo. Orlando Cuadra, Embaixada da Nicará
gua, Panamá. 

Felicito sinceramente os companheiros pela tare
fa árdua e difícil que estão realizando, transmitin
do uma informação conscientizadora. A luta pela 
libertação de nossos povos explorados é um com
promisso de todos aqueles que aspiram por um 
mundo melhor. Avante, jornalistas, com o seu tão 
importante papel nas transformações dos nossos 
povos! Jesús Hernández Aldrete, Jalisco, México. 

É fácil compreender que uma revista com o con
teúdo e a qualidade dos cadernos do terceiro 
mundo sofra a ofensiva de países, organizações e 
pessoas que vêem como perigosa a difusão de pu
blicações autenticamente democráticas. Gilberto 
M. Garzón, Qµito, Equador. 

Li com in~eresse e admiração o último número de 
third world. Quero felicitá-los por terem criado 
um instrumento tão importante que se contrapõe 
à informação anti-terceiromundista dos meios de 
comunicação ocidentais. No Terceiro Mundo, te
mos a necessidade de contatos, coordenação e 
informação autêntica sobre nós mesmos. Espero 
que a vossa revista se converta num ponto de 
encontro, organização e coordenação, bem como 
fonte de informação inspiradora. Chen. C. Chi
mutengwende, Escola de Jornalismo de Nairóbi, 
Qµênia . 

Intercâmbio 
Antes de tudo, quero vos saudar respeitosamente. 
Tenho acompanhado as edições dos cadernos do 
terceiro mundo no seu grande papel de informar 
sobre as ocorrências nesta parte do globo. Tenho 
21 anos, sou angolano, solteiro, e desejo trocar 
correspondência com jovens de ambos os sexos 
de todo mundo. Alberto Antunes de Oliveira 
Júnior, Caixa Postal 10797, Luanda, República 
Popular de Angola. 
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1 editorial editorial editorial editoria editorial 

Reagan 
contra todos 

ill 
opção diplomático-militar que se obser
va nas declarações ini~iais dos novos g~
vernantes norte-america_nos - o presi-

dente Ronald Reagan, o secretário de Estado 
Alexander Haig e o secretário de defesa Caspar 
Weinberger - contém graves perigos para a se
gurança mundial, como também uma clara pers
pectiva de isolamento e fracasso para aqueles 
que a defendem. 

Quase todas as reações às afirmações de Rea
gan e sua equipe têm sido adversas, inclusive 
com tons de alarma. Poderia dizer-se que a dura 
resposta soviética às acusações que lhe foram 
dirigidas por Washington era previsível. Mas a 
preocupação e o distanciamento de governos 
e setores aliados ou interlocutores de Washington 
- em primeiro plano o eixo Bonn-Paris 
- nos dão uma primeira indicação das dificul-
dades que encontrará o governo Reagan, como 
também o custo político que deverá pagar caso 
não mude de rumo. 

Os pontos principais da linha Reagan, até 
agora, são os seguintes: 

- a busca de uma maior superioridade mili
tar frente à União Soviética. Continuará a cor
rida armamentista empreendida pelo governo · 
anterior de James Carter, mas a uma velocida
de maior; 

- o congelamento das negociações sobre 
desarmamento; 

- a substituição da incoerente política de 
direitos humanos de Carter pela luta contra o 
terrorismo. A partir do enfoque ultradireitista 
de Reagan qualificam-se de "terroristas" a Or
ganização para a Libertação da Palestina (OLP) 
e os movimentos nacionalistas da África do Sul 
(ANC) e da Namíbia (Swapo/. Isto é, ele con
funde deliberadamente os movimentos de li
bertação com o terrorismo. E pelo apoio que 
lhes dá a União Soviética, ele a denuncia como 
a grande promotora da subversão; 

- no plano global das relações Washington
Moscou, abandona-se o conceito de distensão, 
substituindo-o pelo de contenção do rival socia
lista. Só serão abertos o diálogo e as boas rela
ções se a URSS deixar de apoiar a quem Reagan 
chama de "terroristas" e se ela aceitar mansa
mente a superioridade bélica a que aspira Reagan, 
assim como todas as consequências geopolíticas 
que derivariam desse poderio incontrastável. 
Reagan propõe ainda a hegemonia global dos 
Estados Unidos como forma de reordenamento 
e estabilização das relações mundiais. 

Que visão do mundo há por trás dessas pre
tensões unilaterais? 

1 e itorial i ori I editorial editorial e 1 editorial 
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Reagan e os falcões norte-americanos pen
sam que a superpotência perdeu posições es
tratégicas numa tendência declinante nos úl
timos anos e que é necessário inverter ou, pe
lo menos, frear essa situação. Imaginam que isso 
poderia ser conseguido ameaçando e encurra
lando a URSS a fim de que ela cesse seu apoio 
aos movimentos de libertação por um lado e, 
por outro, fortalecendo os regimes pró-ociden
tais no Terceiro Mundo, com todos os meios ao 
seu alcance. Observando-se o passado recente, 
essa lógica supõe que não deveriam ter sido acei
tas as revoluções do Irã e Nicarágua. Os Estados 
Unidos teriam que ter defendido melhor seus in
teresses apoiando até o final os tiranos pró-nor
te-americanos de Manágua e Teerã, com o obje
tivo de prolongar as suas permanências no po
der, ainda que para isso tivessem que realizar 
massacres. 

Olhando-se para o futuro, significa que Is
rael contará com um superprotetor confiável 
para prosseguir violando os direitos palestinos, 
assim como o regime de minoria branca de Pre
tória para manter o apartheid e a Junta cívico
·militar de EI Salvador para continuar sua polí
tica de extermínio da oposição. Não é repug
nante para Reagan associar ao império norte
-americano e a si próprio o racismo e o genocí
dio. Ele os vê como partes inseparáveis de um 
todo: esses sócios parecem ser indispensáveis 
para lhe assegurar o status-quo. 

Mas somente os setores que se identificam 
com Reagan sustentam a viabilidade de um es
quema semelhante. Fora destes círculos, as 
coisas são vistas de maneira diferente. Em pri
meiro lugar, a realidade indica que a política 
soviética não se dita na Casa Branca e sim no 
Kremlin. Para este, a política em relação aos 
movimentos de libertação tem um caráter es-

tratégico e, portants., a única coisa que o pre
sidente norte-americano pode esperar é que ela 
seja reafirmada. Fora desse âmbito, devem-se 
avaliar as seguintes situações: 

- no início de fevereiro, reunidos em Paris, 
o chanceler alemão Helmut Schmidt e o presi
dente francês Giscard D'Estaing analisaram a 
posição a adotar em relação ãs definições de 
Washington. O eixo Paris-Bonn é a força que 
prevalece na Europa Ocidental e se consolidou 
em torno da busca de um caminhe:> para a in
dependência regional e a preservação da disten
são. A declaração conjunta ratificou essa orien
tação, que tanto é contrária a um desígnio he
gemônico dos Estados Unidos sobre a Europa, 
como também ao conteúdo das proposições 
de Reagan. Ao mesmo tempo que ficaram 
distantes da URSS, os dois governos euro
peus se pronunciaram a favor do diálogo 
Leste-Oeste, do desarmamento e da moderação 
nos comportamentos políticos. 

A tese da supremacia militar norte-america
na foi descartada, o que favorece a busca do 
"equilíbrio na segurança" que excluiu "tanto a 
aceitação da debilidade como a tentativa de uma 
superioridade militar", propondo-se, então, que 
"as iniciativas para a limitação e a redução dos 
armamentos respeitem o princípio do equilíbrio 
global das forças". 

O eixo Paris-Bonn e as forças que na Europa 
o apóiam impõem uma importante limitação ao 
programa de Reagan. Na medida em que este 
não o levar em consideração, será aprofundado 
o desacordo entre a Europa Ocidental e os Es
tados Unidos, diminuindo a coesão na Aliança 
Atlântica; 

- da mesma forma, a União dos Partidos 
Socialistas Europeus condenou a ajuda militar 
que Washington dá ao governo de EI Salvador 

ial editoria · ai editorial editorial editorial editorii 
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e toda interferência existente nos assuntos do 
país centro-americano; 

- a Conferência de Cúpula Islâmica (ver ma
téria nesta edição), ao declarar uma "guerra san
ta" pela libertação da Palestina, formulou o 
mais categórico e maciço desmentido à definição 
da OLP como terroris-ta. Uma contradição tão 
grande entre ambas as posições levanta maiores 
obstáculos para os Estados Unidos no Oriente 
Médio, uma área considerada estratégica para 
seus interesses; 

- depois das eleições de Reagan, o regime de 
Pretória endureceu sua política: fez fracassar a 
Conferência de Genebra sobre a Namíbia (ver 
número 31 de cadernos)", realizou ataques -
com armas norte-americanas - contra Angola 
e Moçambique e, dentro do país, fechou órgãos 
de imprensa destinados ao público negro. Essas 
agressões provocaram a indignação unânime do 
povo africano e induziram seus governos a pos
tularem ações no campo internacional para con
tra-atacá-las. t, para todos, evidente que Pretó
ria se sentiu estimulada a cometer essas agres
sões a partir do apoio público de Reagan ao re
gime branco, como também da sua posição de 
chamar de "terroristas" aos movimentos de li
bertação. Assim como a atitude de Pretória 
aprofunda o antagonismo entre o sistema ra
cista e o resto da África, a identificação de 
Reagan com o apartheid se projeta negativa
mente na política regional de Washington; 

- com sua tese de que os Estados Unidos 
não devem abandonar a seus verdadeiros ami
gos, Reagan declarou que vai melhorar os vín
culos com Taiwan. Tal decisão obstruirá o avan
ço dos entendimentos entre Washington e Pe
auim, que reagiu contra o anúncio; 

- o corte de créditos à Nicarágua, as ameaças 
a esse país, o endurecimento em relação a Cuba 
e o respaldo à linha ultradireitista em EI Salva-
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dor indicam que a América Latina será a área a 
ser tratada com maior dureza, um fato explicá
vel por razões geográficas. Não há dúvida de 
que o ascenso de Reagan proporcionou uma 
sensação de segurança e de impunidade às 
numerosas ditaduras da regia'o. Frente a esse 
desafio, as forças democráticas deveriam fazer 
maiores esforços para atuarem unidas contra o 
complexo ditadura-imperialismo, que ameaça os 
interesses das grandes maiorias; 

- por último, deve-se considerar o âmbito 
interno. Reagan obteve uma ampla maioria. Mas, 
de um lado, o extremismo de sua política dei
xou livre para seus adversários democráticos o 
centro político, onde podem recuperar posições. 
Por outro lado, foi posta em execução uma pol í
tica econômica de corte ultraliberal que, além 
de ser a que mais convem aos grandes empre
sários, tira das classes trabalhadoras e média 
conquistas adquiridas, especialmente em maté
ria de assistência social. São esses os fatores 
que podem ocasionar um rápido desgaste ao go
verno atual, sobretudo se o partido democrata 
conseguir organizar-se e passar à ofensiva. 

Como se vê, as frentes de resistência à po-
1 ítica inaugurada por Reagan são de tal magni
tude e amplitude que superam em muito a 
capacidade da superpotência de contorná-las. 
Parece lícito prognosticar que, apesar das ten
sões que originará, os Estados Unidos conhe
cerão revés atrás de revés. Mas é imprevisível 
o que ocorrerá quando ficar evidente, para es
ses defensores da ressurreição imperial, que seu 
sonho é impossível e que o mundo real é dife
rente do que tinham imaginado. Os falcões, de 
posse do maior arsenal atômico do Universo, 
são tão perigosos no ascenso como no descenso. 
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VIETNA 
HOJE 
A guerra não tenninou 

A oito anos da retirada das tropas norte-americanas do Vietnã 
e cinco da libertação de Saigon, os vietnamitas continuam em 
pé de guerra, desta vez numa dupla bataqia para construir o 

socialismo ... e defendê-lo das agressões externas. 
Ninguém deve se surpreender que a imprensa comprometida 
com a potência que descarregou sobre esse país mais bombas 

que todas as lançadas durante a Segunda Guerra Mundial 
continue sendo hostil ao Vietnã. Mas é lamentável que certos 
países [!ão-alinhados afirmem qu_e a pátria de Ho Chi Minh se 

transformou de repente em agressor porque suas cropas 
ajudaram os campucheanos a se salvarem do genocídio e que 

velhos simpatizantes da causa vietnamita voltem as costas a um 
povo que lutou cinquenta anos pela sua independência, 

acusando-o de "mudar de órbita mas continuar sendo satélite" 
por causa do seu empenho em não dobrar-se. às imposições do 

atual governo de Pequim. 
Para pôr as coisas em seus devidos lugares e esclarecer muitas 

dúvidas, nada melhor do que esta série de reportagens 
exclusivas de Wilfred Burchett, veterano jornalista australiano 
e profundo conhecedor da região há três décadas. Autor de 

uma dúzia de livros sobre as lutas de libertação dos povos do 
Terceiro Mundo, viajante incansável e cronista fiel, ]3urchett 
não oculta suas simpatias políticas. Mas também não procura 
impô-las e, nesta reportagem exclusiva, apresenta a palavra 

viva dos protagonistas e o testemunho daquilo que pessoalmente 
viu, para que o leitor tire suas próprias conclusões. 



O povo é dono 
e senhor 

A nova Constituição garante a participação 
popular e os direitos e liberdades dos cidadãos 

rn 
Quarto Congresso do Par
tido Comunista do Viet
nã ( então chamado Lao 

Dong, o Partido dos Trabalhado
res), em dezembro de 1976, 
criou uma nova expressão para 
definir a linha de ação futura do 
Partido e do Estado: "O senho
rio coletivo do povo". As aplica
ções e implicações desse concei
to não são fáceis de se compreen
der. A idéia geral é que o Homem 
deve ser o centro de todos os 
planos e que ele, como ser cole-
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tivo ( e não as políticas abstratas), 
deve ser o "dono e senhor" de 
seu próprio destino. 

Na nova Constituição Socialis
ta, aprovada quatro anos mais 
tarde, os objetivos são explica
dos mais claramente e o processo 
de sua redação foi um bom exem
plo da aplicação desse conceito. 

Calcula-se que 20 milhões de 
pessoas - a maioria esmagadora 
do eleitorado, numa população 
total de 53 milhões - participou 

dos quase três anos de discussões 
do projeto original. Os debates 
foram francos, críticos e cons
trutivos como o demonstra o 
fato de que 138 dos 147 artigos 
do projeto original foram modi
ficados, antes que a versão corri
gida fosse submetida à Assem
bléia Nacional em Hanói, no dia 
12 de dezembro de 1980. 

Ao apresentar o texto, Truong 
Chinh, veterano membro do Birô 
Político do Partido Comunista e 
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O 4'? Congresso do PC vietnamita decidiu: o Homem deve ser o centro de todos os planos 

presidente da comissão redatara 
disse que "os quadros dirigentes 
de algumas fábricas e escritórios 
temiam que muitas pessoas dei
xassem de participar das discus
sões, depois de uma longa jorna
da de trabalho. Porém, os debates 
atraíram grande público. Pode-se 
dizer que nenhuma outra ativida
de política teve, até agora, a par
ticipação de tanta gente em todo 
o país. As discussões do projeto 
da Constituição foram realmente 
uma atividade política ampla e 
profunda e um movimento tam
bém amplo e profundo de demo
cratização socialista a nível po
pular". 

Em várias v1s1tas ao Vietnã 
durante o período de discussões, 
não pude encontrar uma só pes
soa que não houvesse participa
do dos debates. Isso pode de-
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monstrar que a idéia do "senho
rio coletivo do povo" já fincou 
raízes. 

A primeira constituição viet
namita foi promulgada por Ho 
Chi Minh em novembro de 
1945 e aprovada por todo o elei
torado do país poucos meses de
pois. Ela refletia a primeira vitória 
sobre o colonialismo francês. "O 
objetivo estratégico dessa consti
tuição - disse Truong Chinh -
era atingir a independência na
cional, construir e desenvolver a 
democracia popular e assentar as 
bases da revolução socialista." 

Reunificação e socialismo 

A constituição adotada em 
1959, consagrava uma segunda 
vitória sobre os franceses, simbo-

lizada pela histórica batalha de 
Dien Bien Phu e pelo reconheci
mento internacional do triunfo, 
na Conferência de Genebra de 
1954. "Essa segunda constitui
ção", disse Truong Chinh ao 
apresentar a terceira, "estimulou 
a revolução socialista no Norte 
e a resistência antinorte-america
na de todo o povo possibilitou 
a consolidação do Norte como 
base firme na luta para libertar o 
Sul, reunificar o país e preparar 
as condições para a revolução 
socialista em todo o Vietnã." 

As duas primeiras constitui
ções foram redigidas sob a dire
ção de Ho Chi Minh e refletiam 
os esforços dos vietnamitas para 
conquistar sua independência. 
O que se pretende com a atual? 
Ter uma nova constituição era 
obviamente uma necessidade, 
depois da vitória total sobre os 



Estados Unidos na primavera de 
197 5. O país se reunificou e o 
Quarto Congresso do partido de
cidiu construir um Vietnã inde
pendente, unido e socialista. 

Porém, um novo texto deve
ria levar em consideração as dife
rentes situações do Norte e do 
Sul, separados durante mais de 
20 anos, desde a Conferência de 
Genebra de 1954. 

"Ambas as regiões, ainda dife
rem em muitos aspectos", afir
mou Truong Chinh. "Há uma di
ferença nos níveis de transforma
ção e construção socialista. A 
Constituição da República Socia
lista do Vietnã tem a tarefa de 
fortalecer a unidade ampla de 
todo o povo, acelerar a revolu
ção socialista em todo o país e 
conseguir a unidade em conteú
do e essência. Unidade em todos 
os âmbitos: econômico, político, 
administrativo, ideológico, cultu
ral e social." 

Contra os abusos 

O primeiro objetivo da nova 
Constituição é definir claramen
te os direitos e deveres dos viet
namitas, com códigos legais que 
os protejam dos abusos de dés
potas burocratas. A partir da 
enumeração que fez Truong 
Chinh sobre esse tipo de abuso, 
fica claro que eles têm sido fre
quentes. Mas também fica clara 
a intenção do novo texto de eli
minar o exercício arbitrário do 
poder. 

A relação fundamental na 
vida política e social do Vietnã, 
de acordo com a nova Constitui
ção, foi explicada assim por 
Truong Chinh:"O Partido é o 
condutor, o povo é o dono e o 
senhor, e o Estado, o adminis
trador". 

O papel condutor do Partido 
não deve levar a abusos do 
poder: "Os comitês do Partido, 
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em todos os níveis, devem me
lhorar seu estilo de trabalho, não 
devem depreciar os órgãos eleitos 
pelo povo, devem respeitar as 
obrigações e poderes dos órgãos 
estatais e nunca devem abusar de 
sua autoridade ou usurpar fun
ções. O Partido proíbe todos os 
seus membros e quadros de con
duzirem-se arbitrariamente, con
tra a Constituição e as leis, ou 
violar os direitos dos cidadãos e 
o princípio do senhorio coletivo." 

Reconheceu-se, além disso, a 
necessidade de se aprovar novas 
leis que regulamentem com pre
cisão os limites de competência 
do Partido, do Estado e dos Co
mitês Populares ( de eleição dire
ta) em todos os níveis, de maneira 
que se garanta a inviolabilidade 
do conceito de "senhorio coleti
vo" do povo. 

A Constituição foi redigida, 
discutida e em grande parte 
emendada muito antes que se 
desenvolvesse a atual crise da Po
lônia. Mas dá a impressão que as 
contradições entre o Partido, o 
Estado e o povo durante a etapa 
de transição para o socialismo 
foram previstas no Vietnã e se 
adotaram providências para eli
minar - ou pelo menos para mi-
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mmizar - suas consequenc1as. 

Discussão franca 

Das críticas a que foi subme
tido o texto inicial, fica claro 
que não foi questionado o papel 
dirigente do Partido, que condu
ziu a longa e complexa guerra de 
resistência e goza de amplo e evi
dente apoio popular. Porém, 
foram muitas as formulações, in
clusive da versão final, submeti
das a um estudo minucioso e 
crítico. 

Um dos exemplos citados por 
Truong Chinh foi o de que "al
guns cidadãos sugeriram que 

deveríamos avaliar cuidadosa
mente a inclusão no projeto de 
direitos que não podem ser exer
cidos imediatamente, ou em fu
turo próximo, como a liberdade 
de residência, a liberdade de 
movimento e o direito à mora
dia". Argumentou Truong que 
esses direitos e liberdades já esta
vam incluídos nas constituições 
de 1946 e 1956, e que a guerra 
havia impedido a sua plena imple
mentação. No entanto, "são di
reitos fundamentais do povo e 
nas condições atuais podem e 
devem ser exercidos, ainda que 
com limitações. O mais cedo 
possível, devem ser plenamente 
assegurados". 

"A lei detalhará com precisão 
os limites às liberdades de resi
dência e movimento. Os cidadãos 
vietnamitas não podem viajar ao 
exterior se não têm um visto de 
saída expedido pelas autoridades 
estatais competentes. São livres 
para viajar e residir em qualquer 
parte do país, salvo nas áreas 
reservadas a projetos de defesa 
nacional ou aquelas afetadas por 
epidemias ou conflitos fronteiri
ços. O direito à moradia é uma· 
das conquistas fundamentais do 
nosso povo. Certamente, tere
mos que batalhar muito para con
cretizá-lo. Mas, em futuro ime
diato, o Estado se esforçará para 
construir mais habitações e esti
mulará cooperativas de trabalha
dores e operários dispostos a le
vantar suas próprias casas, através 
de um plano comum para imple
mentar gradualmente esse di
reito." 

A franqueza com que esses 
tipos de temas foram debatidos 
e a ampla difusão que as críticas 
receberam fortalecem a confian
ça dos vietnamitas nos seus diri
gentes e na sua capacidade de 
enfrentar e resolver os problemas 
reais do Vietnã de hoje. O 
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BIRMÁNIA 

VIETNÃ f'A.MPITrJ:n, A 

Superfície : 332.559 Km" 181.035 Km2 

População: 51.080.000 hab 5.000.000 hab * 
Capital: Hanoi Phnom Penh 
PNB per capita: US $ 160 ( 1977) 

ExLortações: 227 milhões de 
dó ares ( 197 8); pescado, 

15 milhões de dólares ( 197 6); 
borracha ( ~m 197 3 constituiu 

borracha, têxteis, madeira, 93% das exportações), arroz, 
alumínio, cobre; dirigidas a: milho, tabaco. 
URSS, 15%; China, 11%; 
Alemanha Democrática, 10%; 
Japão, 9% (1975) 
Importações: 831 milhões de 
dólares ( 1978) 

70 milhões de dólares (1976) 

Governo: Huu Tho, presidente Heng Samrin, presidente da 
da República. Pham Vang Dong, Frente de Salvação Nacional e 
primeiro-ministro. Le Duan, do Conselho Popular 
secretário geral do Partido Revolucionário. Pen Sovan, 
Comunista do Vietnã. A vice-presidente e ministro da 
Assembléia Nacional é o órgão Defesa. 
máximo do Estado. 

* Estimativa que leva em conta a 
morte de cerca de três milhc5es de 
campucheanos entre 1976 e 1979. 

LAOS 
236.800 Km~ 
3.630.000 hab 
Vientiane 
US$ 90 (1977) 

Is. Paracel 

"' 

,r 
Is. spratlY 

-
64 milhões de dólares ( 19'77)-; 
madeira, 62%; estanho, 30%; 
madeira compensada, 4%; ferro, 
1 % (1973); dirigidas a: Tailândia, 
73%;Malásia, 11%;,Hong Kong, 
10%; Japão, 4% e ,Singapura, 2% 
(1975) 
64 milhões de dólares ( 1977) 

Príncipe Tiao Sutanuvong, 
presidente. Kaysone Fumviham, 
primeiro-ministro e secretário 
geral do Partido Popular 
Revolucionário. O Conselho 
Popular Supremo é o órgão 
máximo da República. 



A "segunda lição" 
de Pequim 

Após o fracasso de sua invasaõ ao Vietnã em 1979, os 
dirigentes chineses preparam novas agressões 

~ 
ouco depois da meia-noi
te, fomos despertados por 
três disparos de artilharia 

que explodiram nas proximida
des de Lang Son. Em seguida, es
cutamos outros quatro estampi
dos. Era a resposta da artilharia 
vietnamita. 

Na manhã seguinte, durante o 
desjejum, Be Kiem Tung, respon
sável pela seção internacional do 
Comitê Popular provil}cial de 
Lang Son, nos explicava: "Nossos 
artilheiros estão autorizados a 
responder ao fogo sem necessida
de de uma ordem superior para 
castigar o inimigo por cada um 
dos crimes que cometa". 

Lang Son está a uma distância 
de um tiro de artilharia ( 11 qui
lômetros) da fronteira chinesa. A 
estrada, de apenas 100 quilôme
tros, que passa por esta cidade, li
ga o que outrora se chamou a 
"Porta da Amizade", sobre a li
nha fronteiriça, a Hanói, a capi
tal vietnamita. Há dois mil anos 
essa tem sido a rota tradicional 
de todas as invasões chinesas. No 
entanto, o exército chinês que 
atravessou a fronteira em 17 de 
fevereiro de 1979, demorou três 
semanas para avançar só dezes
seis quilômetros. Foi o trajeto 
mais lento em vinte séculos de 
invasões. 

Os chineses só conseguiram 
ocupar metade da cidade de 
Lang Son, dividida em duas pelo 
rio Ky Kong. A noite, equipes de 
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demolição se infiltravam para fa
zer voar pelos ares a outra meta
de. 

Contudo, essa tentativa de 
"dar uma lição" ao povo vietna
mita - a primeira agressão chine
sa ao Vietnã neste século -
terminou num fracasso caro e 
humilhante. Os invasores se ato
laram no pântano de seu próprio 
sangue. Os sobreviventes foram 
obrigados a retirar-se, derrotados 
pelos guardas fronteiriços e pela 
milícia local, sem que as forças 
regulares do famoso Exército Po
pular Vietnamita tivessem que 
entrar em combate. As conse
quências dessa derrota se refleti
ram, ainda, na sórdida luta pelo 
poder no seio do governo de Pe
quim. Pr6ximo à fronteira Vietnã-China foram desenvolvidos centros residenciais 

e econômicos vietnamitas, agora um alvo fãcil 
Igual aos Khmer Vermelhos 

Uma nova invasão como a de 
fevereiro de 1979, terminaria nu
ma derrota ainda mais catastrófi
ca. Por isso, a "segunda lição" 
que os chineses tentam agora é 
baseada na artilharia. Um obus 
chega em poucos segundos ao al
vo . que as equipes de demolição 
chinesas demoraram três sema
nas para alcançar. 

A tática que os chineses estão 
utilizando agora na fronteira 
norte do Vietnã é a mesma que 
as forças do Khmer Vermelho 
campucheano usaram na frÓntei
ra sudoeste entre abril de 1977 e 
janeiro de 1979, quando foi der
rubado o regime de Pol Pot e 
Ieng Sary. Os ataques criminosos 
ao Vietnã nesse período foram 
operações experimentais, dirigi
·das por "assessores" de Pequim e 
destinadas a provar as táticas que 
seriam empregadas agora ao lon
go da maior parte de sua frontei
ra com o Vietnã. 

Luu Van Loi, destacado ex
pert em problemas fronteiriços 
do ministério vietnamita de Re
ltções Exteriores, disse-nos: "Es
tão usando grupos terroristas pa-

ra sequestrar civis e guardas fron
teiriços, com a intenção de ex
trair-lhes informação útil; sua ar
tilharia bombardeia aldeias e ob
jetivos econômicos; cercam pos
tos isolados e os atacam se têm 
uma clara superioridade numéri
ca, porém retiram-se assim que 
chegam nossos reforços. Acredi
tamos que o Campuchea foi um 
cam_po de experimentação das 
táticas que agora desenvolvem 
em nossa fronteira norte e que 
mais tarde se dirigiriam para ou
tras áreas, em particular a Tailân
dia." 

A tensão na fronteira 

Quando nos encontramos, 
Luu Van Loi acabava de comple
tar, junto com seus colegas laosi
anos, a árdua tarefa de demarcar 
1.650 quilômetros entre o Laos 
e o Vietnã. Em relação aos 1.150 
quilômetros de fronteira entre 
seu país e a China, Luu explicou 
que os limites tradicionais, esta
belecidos há vários séculos, fo
ram formalizados entre 1887 e 
1895, mediante tratados firma
dos pela França (potência colo-

nial na Indochina) e pela dinastia 
feudal dos Ch'ing. Toda a fron
teira está delimitada por marcos 
de pedra. Mas desde 1974 - co
incidindo com a ocupação chine
sa das ilhas Paracels, que os viet
namitas consideram suas, por 
razões históricas - houve 179 vi
olações dessa fronteira, incluin
do a ocupação de algumas minas 
e depósitos minerais do lado viet
namita. Nos anos seguintes, as 
violações às fronteiras si; multipli
caram, em um processo que cul
minou com a invasão de 17 de 
fevereiro de 1979. Em 1978, fo
ram registrados 2.17 5 incidentes 
fronteiriços. 

Visitamos a região de Lang 
Son em fins de dezembro de 
1978 e já era claro que essas es
caramuças faziam parte de pre
parativos prévios. "Houve 4.500 
violações à nossa fronteira", ex
plica Luu Van Loi. "Quando se 
deu a invasão, a China já ocupa
va 169 pontos do nosso territó
rio". 

Em 5 de março de 1979, os 
chineses - que fracassaram na 
tentativa de romper as linhas de 
defesa - anunciaram a sua "reti-



rada de todo o território do Viet
nã". "Na realidade, assinala 
Luu Van Loi, suas forças perma
neceram em vários lugares estra
tégicos dentro de território viet
namita, ocupando os cumes de 
dez montanhas ao longo da fron
teira". 

Estávamos em Hanói no dia 
18 de abril de 1979, quando co
meçaram as conversações bilate
rais sobre o problema fronteiri
ço. Phan Hien (então Vice-Minis
tro vietnamita de Relações Exte
riores, atual Ministro da Infor
mação) apresentou uma propos
ta de três pontos. Em essência, 
"ambas as partes estabelecerão 
uma zona desmilitarizada, fican
do suas forças armadas a uma 
distância de três a cinco quilô
metros da linha controlada por 
cada um, antes de 1 7 de feverei
ro; porão fim a todas as hostili
dades, intercambiarão listas de 
prisioneiros de guerra e estabele
cerão uma comissão conjunta pa-

ra supervisionar o cumprimento 
do acordo". Além disso, seriam 
iniciadas negociações para soluci
onar os conflitos fronteiriços, 
com base nas convenções de 
1887 e 1895. 

Os motivos para a recusa chi
nesa a essas propostas - exceto à 
que se refere à recuperação de 
seus prisioneiros de guerra - fi
cam claros ao se visitar a zona li
mítrofe e analisar um mapa mili
tar da área. Os chineses transfor
maram a fronteira numa faixa de 
permanentes combates militares 
e a partir daí lançam todos os 
dias ( e especialmente às noites) 
ataques ao território vietnamita. 

Essa é a "segunda lição", tão 
frequentemente prometida pelo 
vice-premier chinês Deng Xiao
ping. Uma variante chinesa da 
desestabilização kissingeriana. 

Camuflagem para as crianças 

"Os chineses estabeleceram 
bases nas elevações e as expan-

dem continuamente para ocupar 
pela força nosso território", ex
plica Luu Van Loi. "Os lugares 
dos quais eles não se retiraram 
após a invasão, os que ocuparam 
a partir de então, as bases e pos
tos de artilharia situados exata
mente sobre a fronteira, todos 
eles se expandem em direção ao 
nosso lado e servem de trampo
lim a ataques de comandos. Essas 
ações frequentemente dão cober
tura militar para ocultar a mu
dança dos marcos fronteiriços 
em direção ao sul. E tudo isso 
ocorre, invariavelmente nas áreas 
estrategicamente mais importan
tes." 

Em cada uma das cinco visitas 
que fizemos à área de Lang Son 
desde dezembro de 1978, encon
tramos o limite de s~gurança ca
da vez mais ao sul. Qualquer um 
pode ser um alvo, colocando-se à 
distância do tiro da artilharia ou 
metralhadoras chinesas. Grande 
parte do trabalho agrícola deve 

Manifestação em Han6i: operllrios se unem em repúdio à agressão chinesa 
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ser realizado à noite e as crianças 
vão à escola camufladas com fo
lhas, pr.ontas a lançarem-se pelos 
campos à primeira detonação de 
um obus. São frequentes as in
cursões de comandos chineses, 
protegidos pela artilharia, desti
nados a recolher o arroz que os 
vietnamitas plantaram. Enquan
to uns colhem, outros · colocam 
os marcos fronteiriços ao sul da 
plantação, que assim passa a ser 
"território chinês". E os esforços 
dos vietnamitas para recupera
rem seus cultives são denuncia
dos por Pequim como "agres
sões", que justificam uma "se
gunda lição". 

Durante os longos anos de uma 
amizade revolucionária que pare
cia permanente, os vietnamitas 
desenvolveram centros residen
ciais e econômicos muito próxi
mos à fronteira com a China. 
Agora, os que sobreviveram à in
vasão de 1979 estão a um tiro de 
fuzil da linha divisória e são fácil 
alvo dos comandos. 

Assim, em 15 de outubro de 
1980, um regimento chinês e mil 
policiais armados, apoiados por 
artilharia pesada, atacaram e des
truíram o centro distrital de Xi 
Man, próximo à fronteira, a 60 
quilômetros a nordeste de Lao 
Kay, que era a estação fronteiri
ça da estrada de ferro Hanói
Kunming. 

Ataques "arrozeiros" 

Quando perguntei sobre os es
tampidos que haviam interrom
pído meu sono em Lang Son, o 
comandante provincial do exér
cito me explicou: "Três corpos 
regulares do exército chinês -
cerca de 240 mil homens - estão 
concentrados sobre a fronteira 
próxima a Lang Son. Desde que 
os chineses disseram que tinham 
se retirado, houve 354 violações 
na fronteira. Em 9 de novembro 
passado, emboscaram uma de 
nossas patrulhas, porém nós lhes 
rependemos: matamos três inte-

g:antes do grupo, ~apturamo_s , 
cmco e uns doze mais consegui
ram escapar para o outro lado da 
fronteira. Em 15 d.e novembro, 
atacaram-nos com foguetes e 1 

mandaram tropas colher nosso ar
roz, mas foram forçados a se reti
rar e o arroz está agora em nossos 
celeiros. Esses ataques 'arrozei
ros' se produzem quase todas as 
noites, em algum ponto da fron
teira". 

O que acontece com os prisio
neiros? - pergunto. "Imploram 
para que não os mandemos de 
volta. Dizem que não só seriam 
mortos, como teriam todos os 
membros de suas famílias exe
cutados como castigo pela 'trai
ção' de terem se deixado captu
rar. Se não voltarem, talvez pen
sem que sofreram uma 'morte 
heróica' e suas famílias serão 
poupadas. A maioria dos que 
participam desses ataques pro
vêm da minoria étnica tliai-nung 
e os chineses têm revivido o ve
lho costume feudal de extermi
nar toda a família, se um dos 
seus membros 'deserta para o ini
migo'. 

Uma cláusula idêntica, exter
minando os membros da família 
em caso de "abandono do dever 
em combate armado", estava ins
crita no "código de conduta'·' 
das forças armadas do Khmer 
Vermelho no Campuchea. 

Apertar os cintos 

As contínuas ameaças chine
sas de "dar uma segunda lição" 
aos vietnamitas, são levadas mui
to a sério em Hanói. Á eleição de 
Ronald Reagan e a presença no 
Departamento de Estado do ge
neral Alexander Haig, um notó
rio "falcão" com conhecidos an
tecedentes em atividades políti
cas e militares contra o Vietnã, 
são vistas pelos dirigentes de Ha
nói como sinais de que a pala-



vra-de-ordem deve ser de extre
ma vigilância, Já se aceita como 
um fato consumado o desejo de 
Pequim querer se vingar da der
rota de seus aliados no Campu
chea e o fiasco ainda maior de 
sua invasão ao Vietnã em 1979. 

As atividades diplomáticas e 
militares da China não deixam 
muitas dúvidas sobre o que faria 
a facção de Deng Xiaoping se 
surgisse uma oportunidade. O 
patrocínio conjunto sino-norte
americano aos remanescentes do 
Khmer Vermelho na Tailândia e 
os desesperados esforços da Chi
na para mobilizar as figuras mais 
reacionárias do Vietnã, Laos e 
Campuchea a fim de · formar 
frentes antinacionais e organiza
ções de sabotagem, têm forçado 
o Vietnã a aumentar suas forças 
armadas, mantê-las sempre pron
tas para o combate. Consequen
temente, deve-se desviar para a 
defesa grande parte dos braços 
necessários para a reconstrução 
do país. 

O povo vietnamita foi prepa
rado por seus dirigentes e sabe 
que terá que enfrentar essa situa
ção por muitos anos mais. Isso 
sig,nifica continuar apertando os 
ciritos. São poucos os vietnami
tas - sobretudo em Hanói e ou
tros centros urbanos - que se 
deitam à noite com o estômago 
cheio. 

"Devido a considerações estra
tégicas de longo prazo, não po
demos concentrar todas nossas 
energias no desenvolvimento 
econômico, como desejaría
mos", explica Hoang Tung, edi
tor do Nhan Dan - o Jornal do 
Partido Comunista - desde 19 50 
e recentemente promovido a 
membro do Birô Político do Par
tido, encarregado da propagan
da. 

"Devido às pressões militares 
chinesas - acrescenta - temos 
crise econômica. O regime de Pe-
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quim pensou que seria fácil minar 
nossa administração e tentou criar 
um novo grupo, com a palavra
de-ordem de 'seguir o caminho de 
Ho Chi Minh e derrubar o gover
no'. Os chineses recrutaram alguns 
ex-oficiais do regime de Saigon, 
os treinaram e os infiltraram de 
novo no país. Contavam também 
com alguns vietnamitas de ori
gem chinesa e elementos de mi
norias étnicas. Em sua propagan
da, os chineses propunham aber-

. tamente a substituição de nosso 
governo por outro, encabeçado 
pelo traidor Hoang Van Hoan", 
Hoang foi embaixador do Vietnã 
em Pequim por muitos anos. 
Afastado do Birô Político do 
Partido Comunista no IV Con
gresso realizado em dezembro de 
1976, fugiu para Pequim. Em 
Lang Son, vi panfletos chineses 
com uma fotografia de Mao Tsé
tung, Ho Chi Minh e Hoang Van 
Hoan, acompanhada de um cha
mado aos vietnamitas para "le
vantarem-se e restaurarem a ve
lha era de amizade entre Mao e 
Ho", sob a liderança de Hoang. 
Os habitantes da fronteira não 
levam a sério esses volantes e re
cordam, entre as atrocidades co
metidas pelos invasores chineses 
em 1979, a profanação da gruta 
de Pac Bo, na província de Cao 
Pang, onde Ho Chi Minh estabe
leceu seu quartel0 general quando 
voltou ao Vietnã em 1944 para 
dirigir a revolução. Porém, esse 
tipo de propaganda exemplifica 
bem a política de Pequim de co
operar com qualquer contra-re~ 
volucionário, na sua tentativa-de 
submeter os países da Indochina 
à sua dominação. 

Esforço maior 

"A China quer dar um banho 
de sangue ao longo de nossa fron
teira norte e da do Campuchea 
com a Tailândia - diz Hoang 
Tung - para debilitar o Vietnã e 
depor o regime .atual. A situação 

é muito perigosa, porém não 
acreditamos que tenham êxito. 
Implicaria uma guerra em grande 
escala e a situação interna na 
China - ·com lutas pelo poder na 
cúpula - não lhes permite em
barcar nessa aventura. Mas de to
das as maneiras, temos que man
ter forças militares que, em 
quantidade e qualidade, são o 
dobro das que tínhamos durante 
a guerra de resistência contra os 
Estados Unidos. A China tem um 
potencial humano ilimitado e es
tá aqui ao nosso lado. Vimo-nos 
obrigados a mobilizar grandes re
cursos para defender nossa fron
teira, nossos três mil quilômetros 
de costas, além do Campuchea e 
do Laos. Não defender esses vizi
nhos nos colocaria numa situa
ção muito mai-s difícil. A China é 
consciente disso e pressiona em 
todas as frentes. Bloqueia nossa 
economia e estimula boicotes in
ternacionais. 

"Antes, o governo trabalhista 
britânico de James Callaghan e o 
governo australiano de Gough 
Whitlan queriam ter boas rela
ções conosco. Agora, os vínculos 
estão cortados, em grande parte 
por pressão da China, que ofere
ce~ condiçõ~s comerc,ais favorá
veis aos pa1ses que rompessem 
relações com o Vietnã. Depois 
da visita· do primeiro-ministro 
Phan Van Dong a Paris, em abril 
de 1977, tínhamos esperanças de 
chegar a boas relações com a 
França, porém os acordos foram 
deixados de lado e o mesmo se 
passou com o Japão. Agora, esse 
país se encontra diante do fato 
de que importantes contratos -
compra de fábricas inteiras - que 
haviam sido firmados como pa
gamento por terem repudiado 
compromissos a.nteriores com o 
Vietnã, não estão sendo cum
pridos. A capacidade chinesa de 
financiar projetos demasiada
mente ambiciosos, igual ao das 
'quatro modernizações', está sen-



--------------------------------------------------, 

O Vietnã abre novas trentes de trabalho nas terras virgens dos altiplanos 
centrais, prbximos à fronteira com o Laos e o Campuchea 

do questionada no mercado fi
nanceiro internacional. A confi
ança na sua estabilidade se enfra
quece pela luta pelo poder e pe
las contínuas mudanças na dire
ção. Mas os danos causados à 
nossa economia têm sido grandes 
e não subestimamos as dificulda
des que nos esperam." 

Riquezas naturais 

Hoang Tung, o ministro de 
Relações Exteriores Nguyen Co 
Thach e outros líderes com os 
quais falamos, confiam que essas 
intenções de desestabilizar a eco
nomia e o governo fracassarão 
tão estrepitosamente como a 
"primeira lição". As dificuldades 
econômicas, ainda que sérias, são 
temporárias. A reunificação tor
nou possível um grande investi
mento de trabalho para abrir cen-

tenas de milhares de hectares 
êle terras virgens nos altiplanos 
centrais, próximos à fronte ira 
com o Laos e Campuchea. 

Aqui, fora do alcance dos sa
botadores chineses e rela tiva
mente abrigadas dos tufões e 
inundações que assolam as cos
tas, vão tomando forma grandes 
plantações de borracha, algodão, 
café, tabaco e soja, como resulta
do dos esforços combinados das 
minorias étnicas locais e migran
tes vietnamitas procedentes da 
costa superpovoada. Descobriu
se petróleo em grandes quantida
des na região do delta do rio Me
kong e em grande parte da plata
forma continental. Também fo
r am confirmados importantes 
depósitos de carvão e grande va
riedade de valiosos metais não
ferrosos. 

A riqueza do Vietnã só pôde 
ser avaliada após a reunificação, 
quando os talentos e energias que 
durante trinta anos foram canali
zados para as lutas de resistência 
contra a França e os Estados 
Unidos, puderam se dedicar a 
descobrir e explorar os recursos 
do país. Sem dúvida, o desenvol
vimento poderia ser mais rápido 
se não fossem as agressões chine
sas e a ameaça de uma nova inva
são - provavelmente dirigida, na 
próxima vez, contra centros in
dustriais vitais da costa norte. 
Porém, ao menos o país está uni
ficado e livre de seus ocupantes 
estrangeiros e seus dirigentes po
dem planejar um desenvolvimen
to harmônico de seus recursos 
naturais e um emprego e distri
buição racional de seus recursos 
humanos que se caracterizam 
por sua habilidade, disciplina e 
dedicação ao trabalho. 

Boicote internacional 

Outro fator positivo é que -
apesar dos planos de Pequim -
os três países da Indochina têm 
relações solidárias e amistosas en
tre si. Pode-se prever um futuro 
de relações econômicas mutua
mente vantajosas entre eles, o que 
contribuirá muito para frustrar o 
boicote internacional patrocina
do pela China. 

A agressão colonial francesa 
contra esses três países na segun
da metade do século XIX, forjou 
os primeiros vínculos de solidari
edade militante entre as forças 
de vanguarda de seus povos. As 
tentativas dos Estados Unidos de 
substituírem o colonialismo fran
cês reforçaram essa solidarieda
de, e agora a política expansionis
ta chinesa a eleva a um nível 
mais alto, pelo temporário isola
mento dos seus vizinhos asiáti
cos. Um resultado que os dirigen
tes de Pequim não havia previs
to! . D 



e . 

e 
i-

Pham Van Dong: 
"Confiam os em nossas 
próprias forças" 

A produção e a defesa nacionál são as duas frentes 
de luta de cada vietnamita, afirma o Primeiro-Ministro 

China e Vietnã acusam-se mutua
mente de ter objetivos expansio
nistas no sudeste asiático. Como 
você definiria a política de seu 
país na regiaõ? 

- Não são surpreendentes as 
acusações de Pequim. É a velha 
tática do ladrão que grita "pega 
ladrão". Os povos da região 
conhecem muito bem as ambi
ções expansionistas da China 
sobre o Vietnã, Laos, Campu
chea e outros países do sudeste 

. asiático. Basicamente, trata-se de 
uma continuação da política tra
dicional das dinastias feudais chi
nesas. Nós, vietnamitas, seguimos 
guiando-nos pelo lema de Ho Chi 
Minh: "Nada é mais precioso do 
que a independência e a liberda
de". E, poF isso, respeitamos a 
independência e a liberdade dos 
outros povos. Ao opor-se ao 
expansion · ,mo chinês, nosso p o
vo contrib Ji para a defesa de to
dos os paLes do sudeste asiático. 

Quais saõ as prioridades da polí
tica vietnamita? 

- Enfrentamos duas tarefas 
importantes: construir o socialis
mo e defender a pátria. Ambas 
estão ligadas. Cada vietnamita é, 
ao mesmo tempo, um lutador na 
frente de produção e na defesa 
de nossa república socialista. Na 
atual situação mundial, o povo 
vietnamita deve trabalhar duro 
para construir um país socialista, 
dotado de agricultura e indústria 
modernas, e com ciência e técni-
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ca avançadas, que permitam criar 
uma vida civilizada e feliz. São 
muitas as dificuldades, mas con
fiamos em nossas próprias forças 
e na ajuda fraternal dos países 
socialistas e de nossos amigos 
em todo o mundo. 

Quanto tempo poderão os viet
namitas seguir resistindo com sa
crifícios tão duros? 

- Nosso povo tem uma visão 
global das coisas. Temos dificul
dades reais, depois de 35 anos de 
gµerra . E que guerras! Contra o 
colonialismo francês, contra o 
imperialismo norte-americano e 
agora contra as agressões chine
sas. Mas estamos fazendo todo o 

possível para superar essas difi
culdades, agravadas pelo atraso 
de nossa economia e por catástro
fes naturais. E nosso povo sabe 
disso. Essas coisas levam tempo, 
porém temos pressa, já que a 
vida exige soluções rápidas. A vi
da exige mudanças, sobretudo nas 
condições materiais. 

Não lhes cria problemas a cam
panha hostil da China e de algu
mas potências ocidentais? 

- Que outra coisa podería
mos esperar? É a expressão dos 
que perderam. Perderam em 
Dien Bien Phu, perderam em 
duas guerras de resistência, per
deram na campanha de Ho Chi 
Minh e perderam na invasão da 
China. Perderam no Campuchea 
e Laos e estão perdend<_? em todas 
as regiões do mundo. E uma coa
lizão de perdedores, imperialistas 
e expansionistas contra o Vietnã. 
Não podemos fazer quase nada 
contra essa propaganda, mas, 
no fundo, não nos preocupa mui
to. Não é tão terrível para nós, 
p.orque, na realidade, o mundo 
segue em frente e sij:o eles que 
ficam para trás. 

Nós compreendemos _sua 
preocupação - artificialmente 
exagerada por grandes potências 
interessadas em pescar em águas 
turvas - pela ação que fomos 
forçados a empreender no Cam
puchea. Mas se olharmos a histó
ria, estes governos compreende
rão que o Vietnã, ao · defender 
sua independência ante o expan
sionismo chinês, está atuando 
como escudo que protege seus 
próprios países de serem esmaga
dos. Com exceção da Tailândia, 
que nunca foi colonizada, todos 
os países do sudeste asiático 
conquistaram recentemente sua 
independência de potências colo
nialistas ocidentais e todos temos 
um interesse comum em consoli-
dar essa independência. D 

t~~ 19 



Contra quatro impérios 
Cronologia de meio século de esforços pela independência 

1860: Os franceses iniciam a conquista da In
dochina (Laos, Campuchea e Vietnã) , que seria 
completada quarenta anos mais tarde. 

1930: Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh) funda o 
Partido Comunista da Indochina, posteriormente 
dividido em três organizações para cada uma das 
colônias francesas da região . O grupo vietnamita 
denominou-se Partido dos Trabalhadores. Em 
1976, retomou o nome de Partido Comunista do 
Vietnã. 

1940: O Japão invade a Indochina durante a Se
gunda Guerra Mundial. 

1941: Ho Chi Minh funda o Viet Minh (Liga para 
a Independência), que organiza a luta guerrilheira 
contra os novos invasores. 

1945: Depois de uma insurreição geral contra os 
japoneses, as forças do Viet Minh tomam Hanói 
e é proclamada a independência do Vietnã. 

1946: A França quer voltar à sua antiga colônia . 
Ho Chi Minh proclama (19 de dezembro) a insur
reição contra a ocupação colonial. 

1954: As forças francesas são derrotadas pelo 
Viet Minh em Dien Bien Phu. A Conferência de 
Paz de Genebra divide ~ país em duas partes (ao 
norte e ao sul do paralelo 1Y) e convoca eleições 
sobre a reunificação e novo governo em todo o 
pa(s. 

1955: Num golpe de Estado patrocinado _pela 
CIA, Ngo Dinh Diem toma o poder em Hanói e 
frustra a reunificação, que teria consagrado a li
derança de Ho Chi Minh sobre todo o país. 

r 

1960: É fundada a Frente Nacional de Libertação 
do Vietnã do Sul para lutar contra o regime de 
Saigon . Os Estados Unidos começam a mandar 
"assessores" e armas para o governo de Ngo Dinh 
Diem . 

1968: Auge da guerra não-declarada no Vietnã. 
Apesar da presença de meio milhão de soldados 
norte-americanos, a ofensiva Vietcong chega, em 
fevereiro, até o centro de Saigon. 

1969: A FNL forma o Governo Revolucionário 
Provisório do Vietnã do Sul. Morre Ho Chi Minh. 
A guerra e as negociações de paz continuam. 

1970: No Camboja (atual Campuchea) é derruba
do o príncipe neutralista Norodom Sihanuk num 
golpe de Estado preparado pela CIA. Tropas nor
te-americanas e sul-vietnamitas entram no país 
com o pretexto de combater a "infiltração" nor
te-vietnamita . O presidente Nixon ordena "bom
bardeios secretos" no Campuchea. 

1973: Acordos de Pari'S. Os Estados Unidos reti
ram suas tropas do Vietnã do Sul, mas mantêm 
a ajuda militar e econômica ao regime de Saigon. 

1975: Indochina libertada. Com poucas semanas 
de diferença, as tropas do Khmer Vermelho en
tram em Phnom Penh e proclamam a República 
Democrática do Campuchea; o Vietcong toma 
Saigon e no Laos a monarquia é abolida, instau
rando-se a República Popular Democrática. 

1976: O Vietnã se reunifica na República Socia
lista do Vietnã. 

1977: Começam as escaramuças fronteiriças entre 
o Vietnã e o Campuchea, que reivindica todo o 
delta do rio Mekong, na intenção de recompor as 
fronteiras do país durante o império de Angkor 
(século XIII) . 

1978: O conflito fronteiriço converte-se em guer
ra formal. 

1979: A Frente de Salvação Nacional do Campu
chea, integrada por dissidentes do Khmer Ver
melho e apoiada pelo Vietnã toma Phnom Penh 
e proclama a República Popular do Campuchea. 
Em represália pela derrota de seus aliados campu
cheanos, o governo da China ataca o Vietnã pelo 
1norte, "para dar-lhe uma lição". Sem conseguir 
•grandes avanços, retiram-se logo depois. 



Uma análise realista da economia vietnamita sugere 
conclusões otimistas 

~ 
o plano material, os viet
namitas ainda não reali
zaram avanços compará-

veis às suas grandes vitórias mili
tares e políticas. Os sacrifícios 
continuam. Esta é a conclusão 
fundamental de uma longa con
versa que mantivemos em Hanói 
com To Huu, destacado poeta e 
Vice-Primeiro-Ministro vietnami
ta, encarregado dos assuntos 
econômicos. 

"Algumas estatísticas ajuda
rão a dar uma idéia da situação. 
Nossa população atual é -de 53 
milhões, comparada com 25 mi
lhões em 1945. Mas os cinco 
milhões de hectares de terra cul
tivável não aumentaram. Apenas 
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pudemos compensa-r, com a aber
tura de novos campos, as terras 
inutilizadas pelos bombardeios 
norte-americanos de produtos 
químicos. Atualmente produzi
mos 13 milhões de toneladas e 
temos que contar, para os próxi
mos an9s, com uma população 
de 60 milhões, que necessitará 
de 30 milhões de toneladas 
anuais de arroz. 

"Por isso, dizemos que nossa 
batalha atual é pela comida. Es
tamos trabalhando as terras vir
gens, mas a batalha é dura. Os 
níveis de mecanização são desi
guais. Queremos uma "revolução 
verde", mas faltam-nos fertilizan-

tes. Atualmente, produzimos 
uma média de 240 quilos de 
arroz per cápita, o que significa 
que aqueles que dependem do 
racionamento oficial necessitam 
ser verdadeiros malabaristas para 
viver ou sobreviver. Se tivésse
mos fertilizantes suficientes, se 
pudéssemos ifrigar mais terras e 
se não sofrêssemos catástrofes 
naturais, poderíamos chegar a 
produzir 20 milhões de toneladas 
de arroz nos próximos anos." 

O arroz é a primeira priorida
de, a pesca segue logo depois: 
"Antes da guerra contra os Esta
dos Unidos capturávamos entre 
600 e 700 mil toneladas em nos-
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sas águas territoriais. Mas a des
truição da frota pesqueira e a fal
ta de equipamento moderno faz 
com que, agora, só pesquemos 
500 mil toneladas. Comer, co
mer! esse é o nosso maior pro
blema!" 

Calados os canhões - pelo 
menos por enquanto - o gover
no vietnamita já não faz esforços 
para ocultar suas dificuldades. 
Antes, tinha de escondê-las, pois 
se o Pentágono desconfiasse que 
o povo vietnamita estava "em 
seu último suspiro" em vez de 
sentar para negociar, teria jogado 
mais bombas para acabar de li
quidá-los. 

Petróleo, ferro e carvão 

Mas nem tudo é negro no pa
norama apresentado por To Huu: 
"Petróleo! Temos reservas com
provadas de quatro milhões de 
toneladas no nosso litoral, no 
Mar Oriental, como o chamamos. 
Os chineses o chamam de Mar 
Chinês do Sul. E no sul e no nor
te do país encontraram-se grandes 
reservas de gás natural facilmen
te exploráveis." 

Os vietnamitas ficariam muito 
contentes em receber de volta a5 
diversas empresas norte-america
nas que descobriram as jazidas 
do sul para que elas se encarre
guem da exploração comercial. 
Mas o Departamento de Estado 
impôs um boicote contra o Viet
nã. As empresas norte-america
nas tiveram de retirar-se e agora 
são fir mas soviéticas, alemãs oci
dentais, italianas e até francesas 
aquelas que. se candidatam para 
levar adiante os planos de ex
tração. 

"Também temos grandes re
servas de minérios de ferro de alta 
qualidade", continua To Huu. 
" E além dos depósitos de carvão 
de antracita que são explorados 

há décadas na zona de Hongay
Campha, descobrimos no delta 
do 'rio Vermelho cerca de três 
bilhões de toneladas de carvão 
de lignita. Com as usinas termo e 
hidrelétricas que estão sendo 
construídas, há boas perspectivas 
para o desenvolvimento de ener
gia elétrica, o que permitirá trans
formar em alumínio nossas reser
vas de bauxita. Quanto aos 
recursos humanos, estamos trei
nando meio_milhão de quadros 
técnicos (sobre uma população 
ativa de 25 milhões). E a nível 
agrícola, plantamos 400 mil 
hectares de borracha e 200 mil 
de café nos planaltos centrais. 

" Assim, conclui To Huu, . as 
perspectivas a longo prazo são 
boas. Vamos construir um Esta
do industrializado moderno e 
uma próspera sociedade. E isso 
vamos conseguir logo no final 
do século. Enquanto isso , somos 
pobres e passamos fome. A vida 
continuará sendo dura. Não te
mos ilusões." 

No campo 

A respeito do desenvolvimen
to do sul do país, To Huu comen
ta : "Mais da metade de nossas 
terras cultiváveis estão no delta 
do Mekong. As coisas avançam 
com lentidão mas firmemente. 
Não tem sentido apressá-las. 
Atualmente, estão se formando 
cooperativas de camponeses po
bres, com uma força de trabalho 
de 50 a 60 membros e uma su
perfície em torno de 20 a 40 
hectares. Cerca de 20% dos cam
poneses estão numa categoria 
de classe média. Nada ganharía
mos em pressioná-los a formarem 
cooperativas. O principal proble
ma agrícola no sul é que 7 5% do 
trabalho agrícola está mecaniza
do e é difícil conseguir p~ças de 
reposiç;i:o para a maquinaria que 
era importada dos Estados Uni-

dos e Japão. Agora temos o boi
cote econômico e a falta de moe
da estrangeira. Mas esse último 
problema será solucionado quan
do começarmos a exportar pe
tróleo." 

A falta de capacidade empre
sarial é outra dificuldade impor
tante no campo. To Huu faz 
uma autocrítica: "Foi um erro 
criar cooperativas de 500 a 600 
hectares, que resultaram demasia
damente grandes para nossa capa
cidade gerencial atual no campo. 
As que existiam foram reduzidas 
à metade, que é o máximo que 
nossos cooperativistas podem 
conduzir eficazmente por en
quanto." 

Ao contrário do que se tenta 
em muitos países do Terceiro 
Mundo, não há nenhum interesse 
no Vietnã em reter o camponês 
em suas terras. Explica To Huu: 
"Atualmente necessitamos, em 
média, de dois trabalhadores por 
hectare. Com algo mecanizado e 
métodos rriais racionais, espera
mos reduzir essa cifra à metade. 
A mão-de-obra excedente será 
derivada para a pequena indústria 
ou para as cooperativas artesa
nais ou então transferida para as 
terras virgens que estão sendo 
abertas nos planaltos centrais ou 
no sul. A reunificação abriu pers
pectivas de uma utilização mais 
racional de nossos recursos mate
riais e humanos." 

Esse otimismo, crítico e realis
ta ao mesmo tempo, é uma de
monstração do clima que predo
mina em Hanói e em todos os ní
veis da administração vietnamita. 

Não se escondem as dificulda
des que o povo enfrentará nos 
próximos anos, mas a perspectiva 
de continuar apertando os cintos 
é compensada por uma visão · es
perançosa do futuro. Um futuro 
que os vietnamitas constroem 
com suas próprias mãos e vêem 
desenvolver-se sob seus olhos. O 
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Giap, estrategista 
da guerra e da ciência 

O militar que derrotou o exército mais poderoso do 
mundo luta agora numa nova frente: a científica e 

tecnológica 

rn 
general Vo Nguye~ ~iap 
comandou os exerc1tos 
vietnamitas desde a épo-

ca em que o vietminh só ti
nha um rifle para cada três ho
mens e reunia suas tropas para o 
ataque fazendo soar gongos arte
sanais. Durante o cerco a Dien 
Bien Phu, em 19 54, mobilizou 
com bicicletas os abastecimentos 
através de colinas na selva e in
flingiu uma derrota decisiva aos 
franceses. Vinte anos mais tarde, 
quando os tanques vietnamitás 
tomaram Saigon, Giap continua
va no comando. O general Van 
Tien Dung, que dirigiu as opera
ções, foi seu aluno. 

Com 68 anos de idade, Giap 
está agora ligado a assuntos cien
tíficos e tecnológicos do país, 
mas segue tendo uma responsabi
lidade informal sobre a defesa. 
Sua figura personifica a formidá
vel confiança dos vietnamitas em 
seu destino. 

Fazendo uma exceção ao seu 
costume de não conceder entre
vistas, Giap nos deu uma nova 
mostra dessa confiança ao depre
ciar as ameaças chinesas de "dar 
urria segunda lição" ao Vietnã: 

"Fomos nós quem demos a 
primeira lição e Pequim pensará 
duas vezes antes de voltar a nos 
atacar. Isso não quer dizer que 
não tenhamos de reforçar nossa 
defesa, já que não podemos con-
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Vo Nguyen Giap 

fiar na lógica do raciocínio chi
nês. Quando os Estados Unidos 
nos atacaram, por acaso foi pre
visto que eles seriam derrotados 
apesar de terem 500 mil homens 
no Vietnã e a sétima frota em 

· ·nossas costas? Não previram, já 
que o seu pensamento não era 
lógico. O mesmo acontece com 
Pequim. Por isso, temos que es
tar preparados em todas as fren
tes para conter novas aventuras." 

Qualquer visitante pode per
ceber esses preparativos. "Todas 
as defesas foram reforçadas e 
unidades do Exército Popular 
Vietnamita, com armamento so-

fisticado, vigiam permanente
mente todos os pontos estratégi
cos, as praias onde podem ser 
feitos desembarques e os campos 
propícios para aterrissagem de 
unidades aerotransportadas. 

"Nossa dificuldade ex-
plica - é defender o país e cons
truir o ,socialismo ao mesmo 
tempo." Aí está a chave da sua 
transferência para a área científi
ca e tecnológica. Giap prefere 
não falar de suas próprias quali
dades, mas é evidente que sua 
extraordinária inteligência -
contra a qual se lançaram e per
deram os melhores estrategistas 
da França, Estados Unidos e Chi
na - era necessária em outras es
feras, em busca de caminhos 
mais rápidos para uma sociedade 
industrial moderna. . . e, além 
disso, defendê-la. 

Um casamento sem futuro 

Como Vice-Primeiro-Ministro, 
Giap é um dos líderes vietnami
tas mais prestigiados. Apesar dos 
seus 68 anos, ele está pleno de 
vitalidade e energia. "Ainda te
nho sempre um olho na defesa" 
- responde Giap a uma pergunta 
sobre se sua transferência signifi
cava continuidade ou ruptura. 
"Além disso, ainda sou um mili
tar" , enfatiza ele mais uma vez. 
"Ontem, eu estava na frente de 
combate para a libertação nacio-
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Os vietnamitas não engolem o chavão chinês: 
"a URSS é o inimigo n'? 1 e os EUA são amigos por natureza" 

nal e a reunificação. Por decisão 
partidária, estou agora à frente 
da construção do socialismo. 
Não há contradição entre ambos 
os cargos" - frisa. 

Em relação às alianças entre 
Washington e Pequim, responde 
com um sorriso irônico: "Os 
vietnamitas têm um refrão sobre 
os casamentos de conveniência 
('o casal divide a mesma cama, 
mas tem sonhos diferentes') . É 
uma relação antinatural que o 
povo chinês não gosta nem quer. 
Acreditamos que os chineses es
tão a favor da paz e da amizade 
conosco e com outros países so
cialistas. Eles não podem engolir 
o chavão de que a União Soviéti-' 
ca é seu inimigo número 1 e que 
os Estados Unidos ~ão amigos 
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por natureza. No ent'anto, ainda 
existem bons comunistas na Chi
na. Por isso ,, somos otimistas . .. 
mas sem baixar a guarda." 

Retornando por um momen
to a seus velhos tempos de pro
fessor de história, Giap recorda 
as principais tentativas de expan
são chinesa no sudeste asiático 
durante os últimos cinco séculos. 
O Vietnã busca um acordo per
manente de paz e boa vizinhança 
com os países membros da Asean 
(Filipinas, Indonésia, Malásia, 
Cingapura e Tailândia) , mas estes 
se opõem à presença de tropas 
vietnamitas no Campuchea. No 
combate às inftltrações do Khmer 
Vermelho, realizadas a partir de 
campos de refugiados localizados 

na fronteira entre o Campuchea 
e a Tailândia, os vietnamitas têm 
tido frequentes desentendimen
tos diplomáticos e algumas esca
ramuças militares com os tailan
deses. 

"É uma situação muito com
plicada - comenta Giap - mas 
eu creio que as relações entre os 
três países socialistas da Indochi
na (Vietnã, Laos e Campuchea) 
se consolidarão. E se nós expres
sarmos claramente que nossa po
lítica é de paz e de amizade e se 
a outra parte mostrar um pouco 
de sabedoria e boa vontade, os 
países do sudeste asiático chega
rão a formar uma zona de paz, 
de independência e de liberdade 
que satisfará os interesses de to
dos." D 



Novas respostas para 
um velho dilema 

Nas áreas rurais, o planejamento é feito 
de baixo para cima 

rn 
ma visita à província de 
Thai Binh, cuja capital 
está a uns 100 quilôme-

tros a sudeste de Hanói, ajudou
nos a compreender melhor a vida 
cotidiana e os problemas concre
tos do Vietnã de hoje. 

Para uma população de 
1.200.000 pessoas, a província 
só tem 80 mil hectares de terra 
cultivável. Em Dong Hung, um 
distrito típico dos sete em que se 
divide Thai Binh, a superfície 
cultivável é de apenas 742 metros 
quadrados por pessoa. E os avan-
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ços são lentos. As autoridades 
esperam chegar a mil metros 
quadrados per cápita no ano de 
1990, estimulando a emigração 
às novas zonas econômicas e 
aplicando um planejamento fa
miliar restrito que reduza a um 
por cento o atual crescimento 
demográfico de 3, 5% anual. 

A pressão sobre a terra é gran
de no norte do país e as famílias 
das aldeias superpovoadas no 
delta do rio Vermelho são esti
muladas a emigrar para o sul. 

Essa transferência gradual da po
pulação é totalmente voluntária 
e, em 1978 e 1979, quatro mil 
das 47 mil famílias de Dong Hung 
se mudaram. 

Há 4 7 cooperativas no distri
to, tantas quanto o número de 
aldeias. Cada aldeia tem umas 
mil famílias e, em média, 318 
hectares. O aperfeiçoamento 
dos métodos de trabalho agríco
la permitiu que umas dez mil 
pessoas ( em sua maioria, mulhe
res) passassem a dedicar-se ao 
artesanato: esteiras de junco, 



tapetes e tecidos que se destinam 
à exportação. Os artesãos são 
uns dez por cento do total de 87 
mil trabalhadores do distrito e, 
em épocas de intensa atividade, 
ao se plantar e ao se colher o 
arroz, dedicam um terço de seu 
tempo ao trabalho nos campos. 
Mesmo assim, em várias das al
deias que visitamos, o artesanato 
contribuía com 20 a 25% das re
ceitas das cooperativas. 

O fim das cotas arbitrárias 

Dong Hung é um bom exem
plo do novo papel do distrito -
um fator chave na construção do 
socialismo - e da aplicação do 
conceito de "senhorio coletivo 
do povo". 

"A grande mudança adminis
trativa", explica Nguyen Van 
Hieu, presidente do Comitê Po
pular distrital, "é que no passado 
só nos ocupávamos de assuntos 
administrativos e agora temos 
muitas outras funções, em parti
cular o manejo econômico." 

"Antes só executávamos pla
nos e nos adequávamos aos re
querimentos da administração 
provincial que, por sua vez, os 
recebia do governo central. Du
rante os nove anos de guerra, 
demos tudo que pudemos ao Es
tado para apoiar a guerra no sul 
e a defesa do norte, cumprindo 
ao máximo . com a entrega das 
cotas · de cereais e carne que nos 
correspondiam. Agora somos nós 
que decidimos com que produto 
vamos contribuir para o Estado, 
levando em consideração as ne
cessídades locats de arroz e pro
dutos animais, prevendo uma 
melhoria constante das condi
ções de vida dos aldeãos. Esta 
também é a política do Estado e 
do Partido. 

"É claro que - continua Van 
Hieu - sabemos das nossas res-

ponsabilidades para com o Esta
do, os trabalhadores, os soldados 
e a população não-rural. Mas, 
primeiro, traçam-se metas ao ní
vel de cada aldeia e depois estu
dam-se os meios para se conseguir 
esses objetivos. As iniciativas, 
idéias e experiências dos campo
neses são escutadas e aplicadas. 
Cada um sabe que é necessário 
desenvolver a economia, aumen
tar nossa contribuição à socieda
de, mas também melhorar as 
condições locais de vida." 

Se a autoridade distrital des
conhece as condições concretas 
de cada aldeia, é impossível con° 
seguir bons resultados. "No pas
sado, houve casos - explica o 
presidente do Comitê Popular -
em que o distrito fixou cotas 
arbitrárias e pouco realistas. Os 
aldeãos rechaçaram-nas categori
camente. O 'comandismo' podia 
ser tolerado durante a guerra, 
mas em condições de paz é ina
ceitável. Agora, planejamos em 
conjunto para cada aldeia e o dis
trito. Este ano, enviamos quadros 
às aldeias para realizarem estu
dos preliminares e, depois de dis
cutir com cada cooperativa, 
transmitimos ao Estado as neces
sidades de sementes e fertilizantes 
do distrito. Como o Estado não 
pode abastecer-nos com todo o 
fertilizante necessário, então pla
nejamos a forma de cobrir o 
déficit com nossas próprias mis
turas de excrementos e detritos 
vegetais. Mas temos consciência 
e elaboramos um plano principal 
e outro :tlternativo, para o caso 
de catástrofes naturais." 

Uma nova ordem rural 

O inverno de 1979-80, por 
exemplo, foi muito frio e depois 
veio uma grande seca. Toda a 
colheita de arroz teve que ser 
replantada, mas mesmo assim 
conseguiu-se um bom resultado. 

O princípio de planejar de 
baixo para cima foi inaugurado 
aqui, em Dong Hung. Seus exce
lentes resultados levaram-no a 
ser adotado como modelo nacio
nal de descentralização econômi
ca e administrativa. Uma nova 
ordem instaura-se no campo viet
namita. 

Essa nova ordem inclui o es
tímulo a toda iniciativa privada 
de cultivar qualquer terreno não
ocupado pelo arroz. O produto é 
vendido no mercado livre; isso 
contribui para solucionar a ca
rência de alimentos e aumenta as 
receitas dos aldeãos. 

Outras mudanças afetam a 
aparência física e os estilos de 
vida. Planeja-se a longo prazo e 
em dois períodos quinquenais 
( daí as referências constantes ao 
ano de 1990): isso combina com 
os planos anuais traçados a nível 
de base e que atendem as neces
sidades locais. 

As condições de vida melho
ram notavelmente quando·se con
segue a concentração de casas 
isoladas em unidades maiores, o 
que facilita o fornecimento de 
eletricidade e de água potável. 
Na província de Thai Binh, 
1.158 pequenas aldeias terão si
do concentradas em 120 centros 
residenciais em 1990, com uma 
nova infra-estrutura de caminhos 
que ligará todos eles com trans
portes motorizados. A coopera
tiva de cada uma das aldeias já 
tem sua escola até a oitava série, 
uma clínica e um centro de pro
dução de plantas medicinais. A 
nível distrital, há escolas secun
dárias e hospitais. 

O equilíbrio conseguido em 
Dong Hung entre o esforço cole
tivo e a iniciativa individual pare
ce estar dando excelentes resul
tados. Uma notável contribuição 
ao velho problema do desenvol
vimento e do socialismo em 
áreas rurais. D 
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Contra a natureza 
e os invasores 

Do extremo norte ao extremo sul, a mesma 
luta há milênios 

rn 
e Ca Mau a Lang Son, uma 
só nação." Esta foi uma 
das palavras-de-ordem 

mais repetidas no Vietnã durante 
os 30 anos em que o país esteve 
dividido pelo famoso Paralelo 17. 
Uma visita a Lang Son, na frontei
ra norte com a China, e outra à 
península de Ca Mau, no extre
mo sul do país, eram imprescin
díveis para completar o panora-

ma do Vietnã de hoje. Em am
bos os lugares, o país se recupera 
de suas feridas de guerra. Em 
Lang Son, são as produzidas pela 
invasão chinesa. Em Ca Mau, as 
herdadas dos Estados Unidos, 
cuja guerra química mudou subs
tancialmente a ecologia local. 

Depois de dois anos da "li
ção" chinesa de 1979, os cam-

poneses de Lang Son voltaram a 
suas cooperativas, trabalhando a 
terra a um quilômetro da fron
teira, pelo menos quando as 
montanhas ou alguma outra bar
reira natural os protegem da 
artilharia inimiga. Apesar da in° 
terrupção das tarefas agrícolas 
durante a invasão, a produção 
de 1979 chegou a 95% da do 



ano anterior e a colheita de arroz 
e de tabaco em 1980 superou to
das as expectativas em um ano 
de intenso frio e secas. 

Das 24 fábricas destruídas na 
província de Lang Son, 2_2 já es
tão funcionando novamente. 
Apesar dos danos, as escolas 
primárias têm hoje mais 12 mil 
crianças do que antes da agres
são chinesa e três mil a mais 
nas secundárias. Quinhentos e 
quarenta quilômetros de estra
das e vias férreas foram repara
dos e construídos 80 quilôme
tros de novos caminhos para 
-servir às instalações de defesa 
recentemente criadas. 

"Todos os povoados e aldeias 
fronteiriços foram destruídos -
explica Vi Gia Le, secretário do 
Partido Comunista na província 
- e os animais de carga extermi
nados. Tivemos que utilizar a 
força humana para a carga e en
xadas em lugar de arados. Porém, 
não houve nenhum caso de ina
nição." 

Como no resto do país, a 
produção de alimentos é a pri
meira prioridade, junto com a 
defesa. "Logo acrescenta 
Vi Gia Le - virá um esforço 
de reflorestamento. Em dois ou 
três anos haverá' bosques jovens 
daqui até a fronteira. . . e as 
árvores também cumprirão seus 
serviços militares". 

Arroz onde havia bosques 

No outro extremo do país, na 
península de Ca Mau, campone
ses voluntários procedentes do 
norte cumprem uma tarefa exa
tamente oposta: transformar em 
arrozais o que foram densos bos
ques. 

Mais de um terço dos 100 mil 
hectares de gigantescas árvores 
dos bosques de U Minh foram 
destruídos pelos norte-america-
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nos. Depois que os produtos quí
micos desfolhantes demonstra
ram ser ineficazes, os aviões nor
te-americanos fumigaram as 
árvores com querosene e, em se
guida, bombardearam-nas com 
napalm, produzindo um grande 
desa-stre ecológico, porém sem 
conseguir o seu objetivo de es
magar as forças da resistência 
que tinham ali a sua base. 

"Os bosques de U Minh fo
ram a base de operações da Fren
te de Libertação Nacional em 
todo o ocidente do delta do rio 
Mekong" , explicaNguyen Thanh, 
do Comitê Popular provincial de 
Pac Lieu. "Os franceses nunca 
conseguiram submeter nos_sas 
forças aqui, mas os norte-ameri
canos e seus títeres acreditaram 
que o fariam. Lutou-se por cada 
pa_lmo de terra. Durante a guerra 
contra os franceses, construímos 
diques para reter a terra que a 
selva ganhara do mar. As forças 
de Saigon fizeram grandes esfor
ços para apropriarem-se dessa 
área. Eles ocupavam uns diques 
e nós, outros. Lutou-se pela con
quista de dique por dique, como 
se luta rua por rua e edifício por 
edifício nas cidades." 

"Os norte-americanos - con
tinua Nguyen - sabiam que ti
nham que tomar os bosques para 
controlar o delta do Mekong. 
Aqui, nossas forças podiam se 
auto-abastecer com recursos lo
cais e contribuir em outras zo
nas. Fracassaram quando tenta
ram entrar por terra, fracassaram 
nos seus desembarques maríti
mos, fracassaram nos ataques 
com helicópteros como fracassa
ram seus tanques anfíbios MII3. 
Resolveram, então, fazer a guer
ra com fogo. Queimaram grande 
parte dos bosques, mas os nossos
guerrilheiros lá permaneceram." 

Em um setor do bosque, onde 
3.200 hectares de árvores foram 
arrasados, os troncos mortos e as 

ervas silvestres estão sendo remo
vidos para converter a área em 
uma plantação de arroz. Na gran
ja estatal de Dong Hai - uma das 
quatro desse tipo na região - o 
solo não foi envenenado como 
em outras regiões próximas, po
rém está impregnado de sal que 
deve ser retirado para se poder 
plantar. Com canais de drenagem 
construídos à mão, a metade da 
granja já está sendo cultivada e, 
em 1979, foram colhidas três mil 
toneladas de arroz. 

A maioria dos trabalhadores 
vem do norte, onde estão mais 
acostumados do que seus compa
triotas do Sul ao duro trabalho 
de remover toneladas de terra à 
mão. Tiveram que construir no
vos diques para evitar que a água 
do mar voltasse a invadir os cam
pos e abrir canais de drenagem 
em direção ao mar para que as 
chuvas anuais das monções pu
dessem lavar o sal da terra. 

Os primeiros colonos começa
ram por levantar suas casas, uma 
escola e uma clínica. Depois 
construíram moradias para aque
les que vão depois para lá. O nú
mero de 780 trabalhadores que 
nós encontramos, logo seria du
plicado. Cada família recebeu 
mil metros quadrados para sua 
casa e a paisagem começava a ser 
adornada com jardins e tanques 
para a criação de peixes. 

A península de Ca Mau, antes 
coberta de selvas e agora produ
zindo arroz, é um símbolo da lu
ta eterna do povo vietnamita 
contra a natureza, assim como 
Lang Son é o da permanente luta 
contra os invasores estrangeiros. 

Durante milênios, esta tem 
sido a história do Vietnã: uma 
guerra contínua contra as forças 
naturais e as agressões. Não é jus
to que estes continuem sendo os 
elementos essenciais na vida dos 
vietnamitas de hoje! O 
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CAMPUCHEA 

A vitória da vida 
O povo khmer levanta a cabeça e volta à vida, derrotando a política 
genocida de Pol Pot. A ajuda do Vietnã, dos países socialistas e das 

agências internacionais foi importante, mas a vitória deve-se, . 
principalmente, a uma férrea vontade de sobreviver 

rn
. povo do Campuchea * re
nasce para a vida. Há 
um ano, o mundo se per-

guntava se a nação campucheana 
poderia sobreviver. Hoje, essa dú
vida já não existe. 

A colheita de arroz de 1980 -
81 será boa. No litoral, grandes 
quantidades de peixes estão sen
do pescadas. As mulheres voltam 
a ter filhos. Atualmente, há mais 
sorrisos por quilômetro quadra
do nas cidades e aldeias do Cam-

*Campuchea é o verdadeiro nome do 
país que os ocidentais denominavam 
de Camboja. 1: habitado pelo povo 
khmer; '"Khmer Vermelho'" é o nome 
que o príncipe Norodom Sihanouk 
deu a uma facção ultra-esquerdista 
do Partido Comunista Khmer que, 
nos anos 60, levantou-se em armas 
contra seu governo neutralista.-
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puchea do que em qualquer ou
tro lugar dos muitos que temos 
visitado em numerosas viagens 
durante os últimos anos. 

Nos primeiros dias de 1981. 
estivemos no Campuchea pela 
quarta vez desde que o regime 
genocida do Khmer Vermelho 
foi derrubado, em janeiro de 
1979. Em agosto desse mesmo 
ano, médicos ocidentais discuti
am com seus colegas, campuchea
nos se a esterilidade das mulhe
res, produzida por stress psico
lógico e fisiológico seria irreversí
vel. Em maio de 1980, quando 
percorremos mil quilômetros do 
interior do país com uma equipe 
de televisão, detivemo-nos numa 
aldeia para filmar o raro espetá
culo de uma mulher com uma cri-

ança. Agora, em troca, encontra
mos mães amamentando seus fi
lhos em quase todas as portas de 
Phnom Penh e povoados vizi
nhos. São símbolos daquilo 
que, na opinião de todos os 
observadores. internacionais, é 
uma incrível afirmação da von
tade nacional em sobreviver. É 
uma mensagem de esperança pa
ra todo o mundo. 

Passado e presente 

A história de horrores do 
Khmer Vermelho e sua políti
ca genocida ainda não foi escri
ta. Em agosto de 1980, por 
exemplo, descobriram-se 129 
covas na aldeia de Roluos, às 
margens do rio Bassac, a uns 
15 qúilômetros de Phnom Penh. 
Em meados de dezembro, quan
do passei por lá, apenas uma dú
zia delas tinham sido abertas. 
Cada 1.1ma continha entre 60 e 
120 cadáveres. A maioria tinha 
as mãos amarradas com fios elé
tricos, os olhos cobertos com 
panos, mechas de cabelo e carne 
seca ainda aderidos aos crânios 
e ossos. A exumação teve que 
ser interrompida várias vezes por
que aqueles que faziam o traba
lho adoeciam de tanta pestilên
cia e horror. Cuidadosamente 
desenterrados, os ossos mostra
vam que havia vítimas de todas 
as idades, inclusive crianças pe
quenas. A data calculada desse 



assassinato em massa situava-o 
em fins de 1978, youco antes 
da derrubada de Po Pot e !eng 
Sary. Mas ninguém sabia ainda 
de onde procediam essas 11 ou 
12 mil vítimas. Os mortos não 
falam e não havia um só sobre
vivente. 

Os moradores de Roluos, de
. dicados à colheita do seu arroz, 
nada sabiam. Todos tinham si
do evacuados à força antes do 
massacre e só recentemente se 
inteiraram dele quando começa
ram a sentir um forte cheiro que 
vinha de um terreno coberto de 
capim. 

Em Roluos, sentia-se o con
traste simbólico entre a morte 
e o renascimento de uma nação: 

es<Judetos de um passado muito 
proximo ao lado de mulheres co
lhendo arroz e amamentando 
seus filhos no presente. 

As colheitas de arroz estavam 
sendo feitas antes do tempo, ex
plicaram-me os camponeses, por
que havia ratos no campo. Mas 
os assassinos de Pol Pot já não 
rondavam nas colinas. 

O crocodilo, o tigre 
e a serpente 

Não achamos ninguém no 
Campuchea que não tivesse pa
rentes assassinados, torturados 
ou deliberadamente conduzidos 
à morte por inanição. Pratica
mente todas as pessoas que co-

nheci quando vivi em Phnol:11 
Penh e nas minhas visitas pos
teriores estão mortas. Ninguém 
soube explicar-me o motivo des
sa política de extermínio, que 
alguns intelectuais de esquerda 
ainda defendem como "uma 
interessante experiência social". 

Norodom Sihanouk, antigo 
Chefe de Estado campucheano, 
qualifica Pol Pot de "megalô
mano" e a seu sócio !eng Sary, 
de "paranóico, incapaz de tole
rar a menor crítica". Juntos, 
constituiriam "um tandem *, 
com um crocodilo na frente e 
um tigre atrás". 

Os campucheanos que traba
lharam algum tempo com a dire
ção do Khmer Vermelho consi
deram, no entanto, que o mais 
perigoso dos líderes derrubados 
é "a serpente" Khieu Samphan, 
filósofo e ideólogo do regime, 
que foi quem, diante da insis
tência de Pequim, substituiu 
oficialmente Pol Pot como o 
·número um do governo no exí
lio do Campuchea Democrático. 
Foi ele quem instigou os altos 
quadros do partido a destruírem 
todos os valores nacionais e· repu
diarem todos os modelos socia
listas. Ao desenvolver novos va
lo;es "puros", o Campuchea se
ria o modelo da "revolução mun
dial". O homem seria "purifica
do" ao dedicar-se exclusivamen
te a trabalhar a terra: "Tendo ar
roz, tem-se tudo". 

O perigo de saber pensar 

O ódio de Khieu à indústria e 
à vida urbana coincidiu com os 
conceitos racistas de Pol Pot e 
!eng Sary e daí nasceu um proje
to do Campuchea sem classe 
op.erária. Desde a época da co
lonização francesa, a maioria dos 
trabalhadores industriais no 
Campuchea eram de origem ét-

Agosto de 80: na aldeia de Roluos, a 15 Km de Phnom Penh, foram descobertas 
129 covas com centenas de cadãveres * Bicicleta de dois lugares 
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nica chinesa ou vietnamita. Acei
tar a idéia de uma aliança ope
rário-camponesa contradizia a 
concepção chauvinista de Pol 
Pot que, na opinião de Sihanouk, 
é um ardoroso admirador de Hi
tler. Assim, um dos objetivos da 
evacuação forçada de Phnom 
Penh e outras cidades, nos pri
meiros dias posteriores ao triun- · 
fo, foi a dispersão da classe ope
rária, acompanhada da opressão 
e do virtual extermínio das mino
rias-chinesa e vietnamita. 

A brutalidade com que se rea
lizou a desocupação da capital, 
deixando que doentes e velhos 
morressem às margens do cami
nho, levou muitos evacuados a 
dirigirem-se aos templos para 
perguntar aos bonzos se isso es
tava de acordo com a doutrina 
budista. É tradição dos campu
cheanos acorrerem aos templos 
nos tempos difíceis. As respostas 
dos bonzos foram tais que eles 
também foram exterminados e os 
templos fechados, queimados ou 
convertidos em chiqueiros. As 
pessoas então recorreram aos in
telectuais e professores. Suas res
postas, provavelmente, foram as 
mesmas, já que todo aquele que 
usasse óculos ou soubesse ler e es
crever convertia-se em suspeito. 
Todo aquele que fosse capaz de 
raciocinar estava condenado à 
morte e todos os livros foram 
queimados. 

Dinastia familiar 

Baseado em seus conceitos fi
losóficos e na intenção de resga
tar as "glórias" da civilização es
cravista de Angkor, Khieu Sam
phan desenvolveu uma ideologia 
para reintroduzir a escravidão no 
século XX: bastava que as massas 
produzissem arroz e uma elite 
pensasse por elas. A,s ordens eram 
dadas em frases simples e forças 
de segurança robotizadas garanti
am a obediência e extermínio dos 
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Pol Pot: admirador de Hitler 

dissidentes. Gradativamente, a 
própria classe dirigente seria redu
zida, de forma a evitar qualquer 
possível oposição, surgida de al
guma divergência ideológica. As
sim, foram torturados e assassi
na dos quadros pioneiros do 
Khmer Vermelho como, por 
exemplo, Hu Nim e Hou Y oun, 
que durante muito tempo fo
ram os colaboradores mais próxi
mos de Khieu Samphan. 

Rumo ao mercado 

Finalmente, só ficaram na 
cúpula Pol Pot e sua esposa 
Khieu Ponnary (meia-irmã 
de Khieu Samphan), Ieng Sary e 
sua esposa Ieng Thirit ( irmã de 
Khieu Ponnary) e o próprio Khieu 
Samphan. Depois de eliminar to
dos os r~volucionários Khmer, 
veteranos da luta contra o 
colonialismo francês e japonês, 
e liquidar todos os patriotas ge
nuínos que acompanharam a lu
ta contra o regime f.ró-norte
americano de Lon No , Pol Pot 
enfrentou as frações do Khmer 

Heng Samrin: vitorioso 

Vermelho entre si, até que virtu
almente só sobreviveu, a nível de 
direção, uma dinastia familiar. 

Quando os primeiros médicos 
ocidentais chegaram, em agosto 
de 1979, não puderam encontrar 
ninguém que não sofresse de des
nutrição crônica quase sempre 
complicada por doenças intesti
nais, pulmonares ou dermatoló
gicas. Quase não existiam crian
ças de menos de cinco anos de 
idade e, nas aldeias que visitei 
em seis províncias, encontrei qua
tro ou cinco mulheres para cada 
homem. De acordo com as esta
tísticas oficiais, 73% das mulhe
res são viúvas. Porém, o que mais 
impressionou os visitantes de di
versas organizações internacio
nais · de ajuda humanitária foi a 
surpreendente vitalidade dos 
campuéheanos. As mulheres, nos 
campos, tomaram em seus om
bros o trabalho de seus maridos 
assassinados ou mortos por ina
nição e os poucos homens que 
sobreviveram fazem as tarefas 
mais pesadas. 



A ajuda do Vietnã, da União 
Soviética e outros países socialis
tas assim como das agências hu
manitárias internacionais chegou 
a seu destino. Distribuem-se e 
plantam-se sementes de arroz, 
foram estabelecidos mercados, o 
dinheiro voltou a circular, os 
templos e escolas foram reaber
tos. 

Há um ano, os caminhos esta
vam cheios de trágicos grupos de 
mulheres e crianças que, empur
rando veículos caseiros de ma
deira, tentavam retornar às suas 
aldeias com a esperança de en
contrar algum parente. Hoje, as 
estradas são percorridas por lon
gas filas de carros puxados por 
bois que vão buscar arroz nos 
ceritros provinciais para distribuí
lo nas aldeias onde os cami
nhões não podem chegar. A seu 
lado, passam bicicletas carrega
das de porcos e galinhas rumo ao 
mercado mais próximo, onde 
com toda certeza haverá muitas 
mangas. 

Ainda mais significativo é o 
fato de que 90 mil crianças estão 
indo à escola. Cifra recorde na 
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história do Campuchea! "É fan
tástica a vontade de estudar", 
comenta lan Hopwood, repre
sentante da Unicef. "Os pais fa
zem qualquer coisa para criarem 
condições de estudo e as crianças 
parecem muito entusiasmadas" 

Mas, 7 5% dos professores fo
ram exterminados por Pol Pot. 
Faltavam cadeiras, mesas e giz 
nas poucas escolas que ainda ti
nham condições de serem repara
das. Sentadas no chão ou embai
xo das árvores, as crianças come
çam a aprender com os materiais 
de que dispõem. Setenta e cinco 
por cento dos que vão às aulas 
estão no primeiro ano, vinte por 
cento no segundo, quatro por 
cento no terceiro e um por cento 
no quarto ano primário. O res
tante vai a algumas das poucas 
escolas secundárias que foram re
abertas. 

Já solucionado o problema da 
alimentação, saltam à vista os re
sultados da supressão da cultura. 
A escola de medicina de Phnom 
Penh tem 700 estudantes, mas 
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apenas 50 dos 450 médicos do 
país sobreviveram. Carecia-se de 
textos e material de laboratório 
até que o Comitê Francês de 
Ajuda Médica enviou dez tonela
das de equipamentos de ensino. 
Planeja-se a criação de uma esco
la de odontologia: o holocausto 
deixou o Campuchea com ape
nas 15 dentistas e nenhum cirur
gião dental. 

Ao visitar os famosos templos 
de Angkor, minha esposa, que 
foi professora de História da Arte 
na antiga Universidade de Belas 
Artes de Phnom Penh, descobriu 
que o jovem restaurador Pick 
Keo, que tentava consertar as 
consequências de anos de aban
dono, era um dos seus antigos 
alunos. As lágrimas de alegria lo
go se transformaram em choro 
de dor quando soube que ele era 
um dos dois sobreviventes de sua 
turma de arqueologia e que to
dos os seus colegas professores 
tinham sido assassinados. 

O extermínio e o fim de toda 
educação formal durante quatro 
anos deixou o Campuchea com 
um nível cultural equivalente, se
gundo os especialistas, ao de 
1945. No entanto, reconforta sa
ber que o povo e a cultura cam
pucheanos sobreviverão a um dos 
assaltos genocidas mais monstru
osos de todos os que a história 
registra. 

Querem voltar 

Em julho de 1980, a menos 
de 60 quilômetros de Roluos, o 
carro em que viajávamos com 
uma equipe da televisão austraii
ana sofreu uma emboscada. O 
chofer vietnamita salvou nossas 
vidas ao continuar dirigindo sem 
parar, apesar de ter a cara atra
vessada por uma bala e feridas 
no pescoço e nos ombros. Graças 
à vigilância dos camponeses, dois 
dos atacantes foram mortos e 17 



capturados. Seu ataque estava 
destinado a dar início a uma 
campànha com a qual o Khmer 
Vermelho esperava recuperar ter
reno e prestígio durante a esta
ção chuvosa de 1980. 

Os remanescentes do regime 
de Pol Pot e Ieng ,Sary· tinham a 
esperança de poder penetrar no 
Campuchea a partir de suas ba
ses na China e na Tailândia, cap
turar algumas posições, içar nelas 
a bandeira do Khmer Vermelho 
e convidar correspondentes oci
dentais para demonstrarem que 
seu regime controla algum terri
tório e que suas forças operam 
n,o país. Mas o esquema fracas
sou porque o pouco que resta 
do Khmer Vermelho não tem ne
nhum respaldo popular. 
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Seus s o 1 dados e agentes, 
quando são reconhecidos, são 
imediatamente denunciados e 
perseguidos pelo povo nas áreas 
onde conseguem infiltrar-se. Ex
plicaram-me que é cada vez mais 
frequente os próprios infiltrados 
se entregarem quando vêem que 
suas aldeias natais levam uma vi
da normal e cada vez mais prós
pera. 

Uma nova sociedade 

A anistia total - salvo para o 
punhado de criminosos que cons
tituem a cúpula dirigente do 
Khmer Vermelho - teve um 
efeito decisivo para as três gran
des realizações do governo da 
República Popular do Campu
chea que Heng Samrin preside: 

Guerrilheiro do 
Khmer 
Vermelho na 
fronteira com a 
Tai11ndia: armas 
clúnesu, 
relógio japon ~s, 
cigarros 
norte-americanos 
e um emblema 
·que diz "Black 
Tiger" 

1) Segurança em todo o país, ex
ceto em algumas áreas fronteiri
ças com a Tailândia, de onde os 
remanescentes do Khmer Verme
lho não podem ser e\iminados 
sem que seja violada a fronteira 
tailandesa; 2) produção - a co
lheita de 1981-82 voltará a fazer 
do Campuchea um país exporta
dor de arroz; 3) consolidação po
lítica - a Frente de Salvação Na
cional, que organizou a derruba
da do regime de Pol Pot está fun
cionando a nível provincial e dis
trital e estão sendo formadas em 
cada aldeia, organizações de mas
sas, femininas e j1.1venis. 

Assim, está sendo estruturada 
uma nova sociedade campu
cheana, baseada nas amargas ex
periências do passado. O proces
so é irreversível e não se deterá 
com as ameaças sino-norte-ame
ricanas ou com os votos compra
dos nas Nações Unidas, que ain
da reconhecem o regime genoci
da do "Campuchea Democráti
co" como representante legal do 
país. (A China chegou a pagar 15 
mil dólares a certos delegados 
que votaram por Pol Pot na úl
tima reunião da Assembléia Geral 
da ONU confessaram _privada
mente alguns dos favorecidos, 
que já estavam acostumados até 
há pouco tempo a receberem 
uma bonificação anual semelhan
te dos Estados Unidos para qµe 
votassem contra Pequim e a fa
vor de Taiwan como represen
tante oficial da China.) 

Em resumo, apesar dos ne
gros augúrios, o Campuchea não 
só conseguiu sobreviver como 
Nação, como também constrói, 
além disso, uma nova sociedade 
socialista, baseada em suas pró
prias tradições e cultura e nas es
treitas relações de solidariedade 
e amizade com o Vietnã e Laos, 
seus vizinhos e companheiros de 
luta contra as agressões da Fran
ça, Japão, Estados Unidos e Chi
na. D 
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CHINA 

Pena de morte 
à Revolução Cultural 

O combate ao maofsmo e a disputa 
entre as correntes polfticas de Deng e de Hua são os novos 

ingredientes do complexo processo chinês 

rn 
processo contra o "Ban
do dos Quatro'-', que 
terminou no dia 25 de ja-

neiro, em Pequim, com a conde
nação à morte ( em suspenso por 
dois anos) de Chiang Ching e do 
ex-vice-primeiro-ministro Zhang 
Chunquiao, teve como objetivo 
apagar os vestígios de uma era da 
história chinesa contemporânea: 
a orientação imprimida ao país, 
a partir da Revolução Cultural, 
por Mao Tsé-tung. Apesar dos 
objetivos terem sido atingidos, 
ainda não está claro, de modo de
finitivo, a relação de forças e a 
natureza do momento atual. Em
bora essa nova fase tenha sido 
marcada pela ascensão de Deng 
Xiaoping, tanto o desenvolvimen
to do processo contra a viúva 
de Mao e seus aliados, como fa
tos que se sucederam durante o 
transcurso do julgamento nas 
cúpulas do Partido e do Governo, 
denotam a pedistência de contra
dições internas. Tudo parece in
dicar que esta será a era de Deng 
e de suas quatro modernizações, 
porém até agora nada está esta
bilizado. 

Em torno do processo e do 
Poder, duas correntes mediram 
forças. A de Deng, partidário de 

Mareia Laport 

uma "desmaoização" acelerada, 
predominou. A de Hua ( ele ain
da é Presidente do Partido Co
munista), que cedeu posições 
constantemente, queria retomar 
- com correções, retificação e 
atualizações - o pensamento de 
Mao. Hua, que gozava da confi
ança de Mao, foi por isso indica
do como seu sucessor. O detalhe 
mais sugestivo da disputa se deu 
paralelamente ao julgamento. 
Enquanto o norrie de um Hua in
visível desaparecia das menções 
oficiais, aumentavam os rumo
res de que ele perderia a presi
dência do PC chinês, no qual há 
muito tempo deixara de realizar 
as funções corre$pondentes a tão 
alto posto. 

Porém, alguns dias antes do 
pronunciamento da sentença, 
seu nome voltou a figurar na im
prensa, indicando que nos orga
nismos de direção seus partidá
rios mantinham ainda um certo 
peso, embora difícil de avaliar. 

A corrente de Deng se associ
ou às posições mais duras no de
correr do processo. O prolonga
do julgamento da viúva de Mao, 
mais do que um ato judicial, foi 
uma instância estritamente polí-

tica. Houve acusações criminais, 
como a suposta "tentativa de 
atentado" contra a vida de Mao. 
Contudo, tanto a composição do 
tribunal como a falta de garantia 
para os acusados não permitirai;n 
avaliar a real culpabilidade de 
Chiang Ching e seus companhei
ros. 

O objetivo principal foi, evi
dentemente, político e a grande 
divulgação que se deu antes, du
rante e depois .do processo, teve 
uma intenção cristalina: conde
nar toda a obra de Mao desde a 
Revolução Cultural até sua mor
te, porém sem acusar diretamen
te a quem era então o "grande ti
moneiro" e tinha um poder in
discutível. 

Durante o julgamento, houve 
a intenção de se demonstrar as 
mesmas teses que Deng havia ex
plicitado em tantos discursos e 
entrevistas: Mao cometera alguns 
erros, mas, sobretudo em sua ve
lhice, se deixara dominar pela es
posa Chiang e seus cúmplices, os 
verdadeiros responsáveis pelos 
grandes desvios do curso revolu
cionário. A "Camarilha dos Qua
tro", p\?sicionada em centros
chaves qe mando, quis dar um 



golpe para controlar todo o po
der quando Mao ainda estava vi
vo - daí a acusação sobre o 
atentado - e tentou o mesmo 
após a sua morte. 

Desta maneira, Deng e a ala 
partidária que lhe é fiel, pro
curam, além de desembaraçar-se 
de seus adversários internos, uma 
interpretação própria e favorável 
a seus objetivos, particularmen
te, o de diminuir substancial
mente a influência do maoísmo. 
Eles argumentam que a Revolu
ção Cultural e as radicais mudan
ças de direção imprimidas pelos 

dirigentes atuais não seriam uma 
negação do maoísmo. Na opi
nião deles, o balanço da ativida
de política de Mao, apesar de 
seus erros, é positivo e está ten
do continuidade na política ado
tada por Deng. 

A grande responsável? 

Dentro dessa lógica, o jurídi
co foi subordinado ao político. 
Chiang foi apresentada como a 
grande responsável, atribuindo-se 
a ela uma influência muito supe
rior à que teve durante o seu 

Chiang Ching: "Fazer a revolução não é crime" 
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apogeu. No entanto, esta mulher 
de uma coragem extraordinária, 
não aceitou desempenhar esse 
papel. Aproveitou as poucas 
oportunidades que teve para de
nunciar os seus juízes, aos quais 
acusou de imputar-lhe culpas 
que não se atreveram a fazer 
contra seu marido. 

Mas não há dúvida de que es
ta mulher apaixonada se associou 
aos excessos cometidos durante 
a Revolução Cultural. Chiang, 
nascida em 1914, de uma família 
modesta, aderiu em 19 33 ao Par
tido Comunista. Conheceu Mao 
depois da "Longa Marcha", em 
Y enam. O líder estava então ca
sado com uma heroína da revo
lução chinesa, He Zizhen. Mao e 
Chiang casaram-se em 1938 e, 
talvez porque essa atriz carecesse 
de títulos revolucionários, os 
companheiros de Mao lhe pedi
ram que Chiang não participasse 
de atividades públicas. 

Ela trabalhou como secretária 
do Presidente e continuou se in
teressando por assuntos artísti
cos. Passou a um primeiro flano 
com a Revolução Cultura . Em 
1966, foi designada conselheira 
cultural do exército e, no ano se
guinte, responsável pelo comitê 
que dirigiu os setores artísticos e 
literários durante a Revolução 
Cultural. Em 1969, foi nomeada 
membro do Birô Político do Par
tido. Foi presa em outubro de 
1976. 

Ao escutar a sentença, Chiang 
gritou o slogan de Mao: "Fazer a 
revolução não é crime". Os juí
zes afirmaram que o processo 
não se propunha a castigar erros 
políticos, e sim crimes. No en
tanto, a carência de uma defesa 
real para os acusados, fez com 
que, apesar dos efeitos políticos 
e de propaganda conseguidos, de 
um ponto de vista imparcial, não 
tenha sido possível saber até que 
ponto Chiang e os demais sen
tenciados eram realmente culpa
dos dos crimes dos quais foram 
acusados. O 
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Nio-A/lnhados 

A conferência 
de Nova Déli 
Os chanceleres de 93 palses reafirmam a unidade 

do movimento e se pronunciam sobre 
temas candentes 

~ 
a sexta-feira, 13 de feve
reiro, a.o cabo de cinco 
dias de intensos debates, 

a Conferência de Ministros de 
Relações Exteriores dos Países 
Não-Alinhados, realizada em No
va Déli, aprovou um documento 
final que analisa os principais 
assuntos mundiais e reafirma as 
teses centrais do movimento. 
Trata-se, sem dúvida, de um no
vo êxito dos Não-Alinhados. Mas 
isso não aparece claro na apre
sentação dos fatos por parte dos 
meios de comunicação ociden
tais. Estes se especializaram ( co
mo sempre o fazem) em dar 
maior destaque às diferenças po
líticas entre os participantes. 
Com essa metodologia, a informa
ção sobre os assuntos em torno 
dos quais houve um fácil consen
so foi colocada em segundo. pla
no e estes passaram guase inad
vertidos pelos leitores, ainda que 
se tratem dos temas mais nume
rosos e de maior significado. 

O método oposto - a identi
ficação dos 'temas mais impor
tantes e a adequada avaliação das 
diferenças - é o correto. 

Ao analisar as controvérsias. 
temos de considerar que na reu
nião de ~ova Déli tomaram par
te 93 países, mais a OLP (Palesti- . 
na) e a Swapo (Namíbia) como 
membros de plenos direitos. Os 
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'regimes representados procediam 
do mais amplo leque político, 
desde monarquias absolutas até 
governos socialistas. Se, apesar de 
tanta diversidade, o movimento 
mantém-se unido, é porque seus 
interesses comuns são mais pro
fundos. A luta contra a depen
dência e o subdesenvolvimento e 
a necessidade de superá-los e 
equilibrar as relações Norte-Sul 
por meio de uma Nova Ordem 
Internacional, são o sólido emba
samento deste Movimento, que 
representa mais de dois-terços da 
humanidade. 

Mudar as regras do jogo 

AE~se conjunto 1e governos foi 
unamme em assinalar que as 
atuais ameaças à distensão e à 
paz mundial não poderão ser di -

Os Não-Alinhados 
reunidos em Nova Déli 

· sipadas sem que se ataque sua 
causa principal: a miséria que so
(rem os povos subdesenvolvidos. 
E da atual relação de dominação 
do Norte sobre o Sul que se ori
ginam os focos de tensão. A pro
posta de Nova Déli consiste em 
mudar as regras do jog9 nos cam
pos econômico e político, aten
dendo às reivindicações dos paí
ses do Sul ·no sentido de corrigir 
as relações desiguais que sofrem 
como abastecedores de matérias
primas às nações industrializa
das. 

A partir desse enfoque-chave, 
contempla-se uma "situação in
ternacional degradada a ponto 
de ameaçar a sobrevivência da 
humanidade", como consequên
..:ia da "rivalidade entre as duas 
superpotências". Daí se depreen
de uma série de exigências ten
dentes a eliminar os focos de 
tensão: 

Oceano Indico. Expressa-se a 
" grave preocupação pelo au
mento de instalações militares, 
pelo deslocamento de armas nu
cleares e pela busca de novas ba
ses". Embora não se mencione os 
Estados Unidos pelo seu nome, 
afirma-se que o mundo deveria 
ter consciência do perigo que re
presentaria a "escalada do p ode
'rio militar de uma superpotên
cia" na região. 



África Austral. Apoio total à 
luta armada da Swapo e do povo 
da Namíbia contra o domínio ra
cista. Denuncia-se que o Ociden
te não tem nem a coragem nem a 
vontade de isolar o regime de 
Pretória e de frear sua política 
belicista, 

Améric.a Latina. Denunciam
se as tentativas de ingerência ex
terna em El Salvador e as pres
sões sobre a Nicarágua. Pede-se 
que os Estados Unidos retirem-se 
da base de Guantánamo e anulem 
o bloqueio econômico e político 
contra Cuba. 

Conflito árabe-israelense. Con
dena-se energicamente Israel e 
pede-se que as Nações Unidas não 
aceitem as credenciais dos repre
sentantes de Telavive, por Israel 
ter violado a legalidade internaci
onal, ao anexar Jerusalém. Recha
çaram-se os acordos de Campo 
David e os entendimentos entre 
Egito e Israel como formas váli
das para tratar o problema pales
tino. 

Saara Ocidental. Convidam-se 
as partes interessadas (Marrocos 
e a Frente Polisario) a "empenha
rem-se em negociações imediatas 
com a finalidade de fazerem res
peitar os desejos e as aspirações 
do povo do Saara Ocidental e pa
ra garantir seu inalienáv~l direito 
à autodeterminação". E impor
tante sublinhar que o Marrocos 
aceitou tal proposta sem reser
vas. 

Pontos conflitantes 

Os pontos sobre os quais hou
ve posicionamentos opostos du
rante as discussões e sobre os 
quais chegou-se a um consenso 
na base de fórmulas de compro
misso, foram: 

Guerra Irã-Iraque. Confiou-se 
uma tentativa de mediação a 
uma comissão int~grada por re
presentantes da India, Zâmbia, 
Cuba e da OLP. 
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Afeganistão. Este foi o tema 
mais controvertido. Para alcan
çar o consenso sobre uma fórmu
la que solicitou a retirada das 
tropas estrangeiras, sem mencio
nar a União Soviética, houve dis
cussões ao longo de toda a Con
ferência. Finalmente, aprovou-se 
um pedido de "solução política 
com base na retirada das tropas 
estrangeiras e no pleno respeito à 
independência, soberania e inte
gridade territorial, assim como à 
condição de país não-alinhado 

Conferência lslámlca 

do Afeganistão e a estreita obser
vância dos princípios de não-in
tervenção e_ não-ingerência". 

Sudeste Asiático. Para resol
ver os problemas do Campuchea 
e de toda a região propicia-se 
uma solução que preveja "a reti
rada de todas as tropas estrangei
ras, garantindo o pleno respeito 
da soberania, da independência e 
da integridade territorial de to
dos os Estados da região, inclusi
ve do Campuchea". D 

Pela libertação 
da Palestina 

Os Chefes de Estado islâmicos defendem e apóiam 
a atuação da OLP e debatem os principais problemas 

que contribuem para a divisão entre seus países · 

Gabriel Omotozo 

ill terceira Conferência de 
n Cúpula dos Chefes de Es

tado e de Governo das na-
ções islâmicas, reunid9s em ftns 
de janeiro em Ta'if, foi o momen
to mais. alto da unidade dessa i
mensa comunidade de povos 
(mais de 700 milhões) em rela
ção aos direitos do povo palesti
no. 

O primeiro aspecto a conside
rar é a qualidade das decisões 
adotadas por unanimidade pelos 
representantes de 38 países. Eles 
declararam a jihad - a guerra san
ta - cuja vigência se -estenderá até 
o soerguimento de um "Estado 
palestino i,ndependente sob a di
reção da :OLP". 

A partir de um enfoque teóri
co,· a jihad decretada pela Cúpula 
implica um mandato político-re
ligioso que deve ser cumprido 

por todos os governos e por todo 
muçulmano. Seria, nos planos 
político e econômico, a aplica
ção de todas as medidas que pos
sam forçar o eixo Telavive
Washington a reconhecer os di
reitos pa1estinos. As disposições 
de maior importância nesse sen
tido consistem em represálias e
conômicas às empresas que nego
ciam com Israel assim como aos 
governos que reconheçam a ane
xação de Jerusalém. 

A jihad prevê - é essa a sua 
origem histórica - a luta armada 
para conseguir o objetivo, que 
tem uma profunda ressonância 
religiosa e tradicional para o 
mundo islâmico, pois inclui a li
bertação de Jerusalém, a seizunda 
Cidade Santa depois de Meca, 
onde os Chefes de Estado e Go
verno de todos os países do mo-
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~ vimento realizaram uma cerimô
~ nia solene preliminar a seus deba
~ tes. (Só o Irã e a Líbia abstive
~ ram-se de assistir, embora seja 
~ notório que participam dessa as
© piração cçmum; o Egito não foi 
~ admitido.) Mas é óbvio que nin
@., guém pensou que a curto prazo 
@ possam se coordenar esforços 

militares contra Israel. Hoje o 
quadro é de profundas divisões 
no mosaico islâmico: a guerra en
tre o Irã e o lraque, a guerra do 
Saara, a tensão entre a Síria e a 
Jordânia e o isolamento do Egito 
são as contradições mais alliti
vas. Elas têm prioridade para os 
países envolvidos e colocam, de 
fato, num segundo plano, a luta 
contra o declarado inimigo prin
cipal: Israel. 

Unanimidade na linha 
pragmática 

Essa situação afeta também, 
embora em menor medida, a ca
pacidade dos países em coorde
nar e exercer as medidas dispos
tas nas esferas política e econô
mica. Por outro lado, custa ima
ginar uma aplicação profunda de 
tais disposições entre diversos 
membros do Islã e as potências 
com as quais mantêm relações 
privilegiadas. 

Pense-se, por exemplo, na 
Arábia Saudita, hóspede da con
ferência de Cúpula e ativo pro
motor dos acordos adotados em 
Ta'if. Que tipo de sanções pode
ria descarregar sobre a superpo
tência a monarquia saudita, res
ponsável pela submissão do país a 
uma profunda dependência dos 
Estados Unidos? 

A avaliação dos resultados da 
Conferência 'de Cúpula nesses 
planos deve, portanto, ser caute
losa. O tempo dirá se Ta'if pro
jetará pressões internacionais de 
maior eficácia que as já vigentes. 

O principal valor das resolu
ções encontra-se no campo polí

. tico. A unanimidade foi alcança
da em torno de uma linha prag-

mat1ca e moderada que exclui 
posturas . extremistas e que foi 
concebida como uma plataforma 
aceitável para a negociação. Nes
se sentido, nota-se que não se 
postula a negação do Estado de 
Israel, mas somente a retirada 
da potência sionista dos territó
rios ocupados desde 1967 (Cis
jordânia e Faixa de Gaza). 

Isso. e a menção da OLP como 
o único representante do povo 
palestino, outorgam um extraor
dinário respaldo diplomático pa
ra a organização dirigida por 
Y asser Arafat, a quem elegeram 
Vice-Presidente da Conferência. 

O discurso do rei jordaniano 
Hussein, também conteve uma 
importante definição em prol da 
OLP, ao afirmar que não só a Or
ganização é o único represen
tante do povo palestino, como, 
além disso, que o regime . de 
Amã não é parte integrante do 
conflito palestino. Hussein ex
cluiu-se, assim, das negociações 
às quais Washington, Telavive e o 
Cairo pretendiam arrastá-lo. 

Essa radicalização unitária do 
mundo árabe em relação à ques
tão palestina não é difícil de ser 
entendida. Para explicá-la, basta 
lembrar os numerosos estabeleci
mentos de colônias judias (feitas 
violando os acordos de Campo 
David) verif1cadas desde que Me
nahem Begin assumiu o governo 
em meados , de 1977 e, em parti
cular, a anexação de Jerusalém. 

A Conférência de Cúpula ado
tou essas decisões quase..simulta
neamente aos pronunciamentos 
iniciais do novo Presidente dos 
Estados Unidos, Ronald Reagan, 
e de seu Secretário de Estado, o 
general Alexander Haig. Estes, 
em violentas e ultraconservado
ras declarações, identificaram o 
terrorismo como o principal ad
versário e prometeram-lhe uma 
guerra sem quartel. O ex-ator e o 
militar reformado cometeram 
um deslize político ao confundi
rem terrorismo com luta pela li-

bertação e ao englobarem dentro 
de tão absurda definição a Orga
nização para a Libertação da Pa
lestina. 

A falta de realismo dos gover
nantes norte-americanos vai-lhes 
dificultar notavelmente sua atua
ção no campo internacional. O 
respaldo sem reservas expresso 
por todos os países islâmicos ao 
povo palestino e à sua organiza
ção política, envolve um enérgi
co desmentido aos conceitos de 
Reagan. Essa contradição deverá 
pesar sobre a política de Washing
ton em relação ao Oriente Médio 
e o mundo islâmico. Não serão 
poucas as consequências desse 
erro cometido nos primeiros dias 
do novo governo. 

No âmbito econômico, toma
ram-se medidas destinadas a pro
mover um maior intercâmbio en
tre os membros e decidiu-se criar 
um Fundo de Desenvolvimento 
para os países mais pobres, com 
uma dotação de três bilhões de 
dólares. 

Outros temas analisados 

Dois conflitos que se desen
volvem no universo islâmico, o 
do Saara e o do Chade, não fo
ram incluídos na agenda da reu
nião. Quanto à guerra do Golfo, 
decidiu-se enviar a Teerã uma 
"comissão de conciliação", cuja 
tarefa preliminar seria a de dis
cutir as condições de um hipoté
tico cessar-fogo. Esse passo foi 
dado com muito poucas esperan
ças de que se obtenha algum re
sultado. 

A respeito do Afeganistão, 
adotou-se uma posição modera
da, que em nada satisfez as duras 
teses dos muçulmanos conserva
dores e dos falcões do Ocidente, 
desejosos de que se aprovasse 
uma dura condenação à União 
Soviética. Na resolução sobre a 
questão afegã, nem mesmo a 
URSS é mencionada pelo seu no
me ( enquanto que os Estados 



Unidos é citado a propósito da 
Palestina). Somente se solicita 
uma "solução política com base 
na retirada imediata, total e in
condicional das forças estrangei
ras" e exige-se o respeito à "in

. dependência, à integridade terri
torial e ao não-alinhamento" do 
Afeganistão. 

Além do mais, os muyadins, 
rebeldes islâmicos afegãos, não 
foram admitidos como delegação 
observadora, condição que, em 
contraste, foi reconhecida à Fren
te de Libertação Moura, das Fili
pinas. 

Uma virada 

Diversas são as razões que 
conduziram a posições mais con
ciliadoras em face desse conflito: 
- no · plano militar, foi-se com
provando que a resistência religi
osa contr<1, o governo de inspira
ção marxista de Cabul, não tem 

México • lndla 

a magnitude que no início os "cen
tro~ de poder ocidentais lhe atri
b~íram. Eles conseguiram criar 
essa imagem antes da opinião pú
blica mundial, mas com o passar 
do tempo, ela foi-se desvanecen
do. A luta guerrilheira prossegue 
especialmente em algumas áreas, 
e o governo enfrenta grandes di
ficuldades. Mas os observadores, 
atualmente, coincidem em afir
mar que ele se estabiliza progres
sivamente; 

- essa e outras considerações 
propiciaram uma virada do regi
me do Paquistão que tinha con
cedido apoio ilimitado aos guer
rilheiros islâmicos. O presidente 
paquistanês, general Zia Ul-Haq, 
formulou sua nova postura em 
Ta'if com estas palavras: "Tendo 
em conta que a atitude da União 
Soviética e do regime de Cabul 
se suavizou, achamos que as Na
ções Unidas se encontram em 

boas condições para iniciarem 
negociações frutíferas que levari
am a uma solução pacífica"; 
- neste caso, não houve unani
midade. Os governos progressis
tas opuseram-se a uma condena
ção à União Soviética, à qual vê
em como aliada. Isso obrigou · os 
duros a acalmarem-se. Nesse sen
tido, a atitude da OLP teve mui
ta influência; seus delegados ar
gumentaram perante seus inter
locutores que o fato deles discuti
rem e dividirem-se sobre a ques
tão afegã, faria o jogo de uma 
manobra norte-americana ideali
zada para desviar o mundo islâ
mico de sua reivindicação princi
pal, a restituição dos direitos do 
povo palestino. 

Em suma, a Conferência de 
Cúpula islâmica adotou ,úm con
senso sobre a Palestina e sobre o 
Afeganistão, em termos contrá
rios à política ultradura inaugu
rada por Ronald Reagan. O 

A alternativa sul-sul 
A visita do Presidente do México à lndia e os novos 
acordos entre os dois países abrem uma perspectiva 

de importância para as demais nações do 
Terceiro Mundo 

ffi 
visita oficial de cinco dias 
que o Presidente do Mé
xico, José López Portil-

lo, fez à India no final de 
janeiro assentou as bases para 
uma cooperação e intercâmbio 
entre os dois países, superando 
as distâncias geográficas e uma 
falta de comunicação global. 
Essa iniciativa bilateral entre 
dois grandes países subdesenvol
vidos, que até hoje mantinham 
vínculos irrelevantes, foi consi-

nQ 32 • 15.março/15.abril • 1981 

Agustín Castaíio 

derada como um exemplo de 
grande importância para as de
mais nações do Terceiro Mundo. 

As conversações e os convê
nios realizados cobriram todas as 
áreas, envolvendo desde o inter
câmbio recíproco até' a tecnoló
gica e a coordenaçã~ de ações a 
nível internac}onal. López Portil
lo esteve na India como convida
do principal aos festejos do ani
versário da República e foi o pri-

meiro Chefe de um governo lati
no-americano a receber tal dis
tinção. 

O Presidente mexicano mos
trou-se interessado em conversar 
c_om a primeira-ministra Indira 
Gandhi sobre a reunião de Che
fes de Estado que será realizada 
em junho próximo no balneário 
de Cacun, no México. Esse en
contro estará limitado a uns 25 
governantes de países desenvolvi-



dos e subdesenvolvidos, que es
tudarão as possibilidades existen
tes de se reativar o frustrado diá
logo Norte-Sul. 

Esta foi uma das preocupa
ções do governo de López Portil
lo, que, em meados do ano pas
sado, discutiu com os primeiros
ministros da Alemanha Federal e 
Áustria a proposta da Comissão 
Brandt, no sentido de se retomar 
o diálogo entre países do Norte e 
do Sul, em torno de uma Nova 
Ordem Econômica Internacio
nal. 

Posteriormente, o titular da 
Comissão e presidente da Inter
nacional Socialista, Willy Brandt, 
viajou ao México, onde se deci
diu que Cacun seria a sede do en
contro. Sobre esse assunto, Ló
pez Portillo desejava coordenar 
as ações diplomáticas com o go
verno da Índia, o que foi concre
tizado através do respaldo outor
gado por Indira Gandhi, que as
segurou a sua participação no 
ambicioso diálogo. Ela também 
expressou' interesse pelo Plano 
Mundial de Energia que o Presi
dente mexicano apresentou às 
Nações Unidas, em fins de 1979. 

Indira Gandhi, por sua vez, 
quis assegurar o apoio e a partici
pação do México na Conferência 
de Ministros de Relações Exteri
ores do Movimento dos Países 

Não-Alinhados, que foi realizada 
em Nova Déli. Sendo assim, o 
México, que só participa como 
observador no Movimento, envi
ou o seu ministro de Relações 
Exteriores, Jorge Castaiieda. Os 
dois governos - que coincidiram 
em suas apreciações sobre os pe
rigos da guerra fria, a corrida ar
mamentista e a necessidade de 
uma política independente dos 
centros tradicionais de poder - a 
partir de agora realizarão consul
tas diplomáticas periódicas. No 
âmbito tecnológico, os acordos 
mais importantes referem-se à 
agricultura e ao petróleo. O Mé
xico, que está interessado em di
versificar as suas relações a fim 
de diminuir a sua dependência 
dos Estados Unidos, em particu
lar em relação ao petróleo, con
cordou com a venda de 30 mil 
barris de óleo cru à Índia. 

E a empresa mexicana de pe
tróleo Pemex, enviará técnicos 
ao subcontinente asiático para 
cooperar na prospecção de pe
tróleo nesse país que apenas co
bre 33% das suas necessidades 
petrolíferas. 

Por outro lado, a Índia, que 
vem realizando importantes 
avanços em prol da sua auto-sufi
ciência alimentar, prestará sua 
cooperação neste campo ao Mé
xico, que depois de converter-se 

numa potência petrolífera, colo
cou _sua atual prioridade econô
mica no desenvolvimento de sua 
agricultura. Também será facili
tada a transferência de tecnolo
gia nuclear com fins pacíficos, 
outro setor avançado na Índia, 
para os programas industriais 
mexicanos. Em 1980, as expor
tações da Índia para o México 
foram de somente 4,8 milhões 
de dólares, enquanto q'}e o Mé
xico exportou para a India 7,6 
milhões de dólares. 

O intercâmbio entre os dois 
países, que era insignificante, a 
partir deste ano será notavelmen
te incrementado, tendo o petró
leo um papel importante nesse 
comércio. Durante a visita, Ló
pez Portillo e seus colaboradores 
analisaram junto com os indi;i.nos 
todas as possibilidades comerci
ais e trocas recíprocas. Nos pró
ximos dias, delegações de funcio
nários e de empresários da Índia 
irão ao México com igual propó
sito. 

Em resumo: as conversações 
Gandhi-López Portillo estabele
ceram uma corrente de intercâm
bio Sul-Sul, de um potencial sig
nificativo, que desafia o distanci
amento geográfico e a inércia 
determinada pela dependência 
do norte. D 



BOLÍVIA 

As conspirações 
em marcha Neiva Moreira 

A Junta de Comandantes já começou a sua contagem regressiva 

~ 
1 Salvador e Bolívia são 
os problemas imediatos 
mais complexos que en-

frenta o novo governo norte-ame
ricano na América Latina. No 
caso salvadorenho, as linhas polí
ticas e estratégicas são nítidas e 
definidas: A insurreição popular 
é identificada pelo novo macar
tismo norte-americano como 
"comunista" e é temida pelas 
transnacionais e pela oligarquia 
local. Assim, a Casa Branca não 
enfrenta maiores resistências in-
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ternas nem problemas de cons
ciência no seu apoio diplomático 
e militar à Junta salvadorenha. 

O panorama boliviano é algo 
diferente. Embora a Junta Mili
tar se caracterize também pela 
sua posição de ultradireita repres
sora, não conta com a unanimi
dade do apoio das forças econô
micas, concentradas principal
mente nas minas e nos importa
dores. Além disso, surge um ele
mento altamente conflitivo para 

o governo de Washington: a 
droga. 

No ano passado, elevou-se a 
13, 5 bilhões de dólares ( quase 
um trilhão de cruzeiros) o valor 
das drogas consumidas nos Esta
dos Unido~. Só a Bolívia produ
ziu e exportou um bilhão e du
zentos milhões de dólares de 
cocaína, uma quantia superior 
à exportação legal do país que, 
escassamente, superou um bilhão 
de dólares. 



O governo norte-americano, 
seja o de Carter ou de Reagan, 
não tem qualquer dúvida de que 
a produção, a comercialização e 
o transporte da droga na Bolívia 
estão apoiados em um grupo ma
fioso, civil-militar que não é 
outro senão o que detém o poder 
no país hoje, desde o golpe de 
17 de julho de 1980. Ora, por 
mais que agradem à nova admi
ni_stração republicana a "ideolo
gia e a praxis" do chamado Go
verno de Reconstrução Nacional 
do general Luís García Meza e 
do seu principal sócio, o coronel 
Luís Arce Gómez, Reagan teria 
que enfrentar uma tempestade 
de protestos se apoiar abertamen
te uma Junta cujas ligações com 
a droga têm sido constatadas e 
denunciadas pelos próprios servi
ços oficiais norte-americanos. 

As conspirações em marcha 

A primeira tarefa da CIA na 
Bolívia sob o governo Reagan, 
será procurar uma conveniente 
modificação no governo local. 
Os acontecimentos no país andi
no são velozes e é possível que, 
quando esta edição chegar às 
bancas, o quadro já tenha se 
transformado. Enquanto escreve
mos esta análise, com base em 
depoimentos e informações de 
militantes da causa popular e re
latórios de pessoas que defendem 
os direitos humanos, há consen
so de que se desenvolvem na Bo
lívia duas conspirações: por um 
lado, a do general Alberto Na
tush Busch e, por outro, um mo
vimento palaciano, ainda indefi
nido mas real, que-procura para
lelamente "lavar a cara" do go
verno, substituindo seus princi
pais personagens. 

Natush Busch não é um des
conhecido, nem um estreante 
nas atividades conspiratórias. 
Quando ainda era coronel, prota
gonizou um efêmero golpe em 
novembro de 1979, derrotado 
pela resistência popular organiza-
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da e a oposição de setores milita
res que se definem como consti
tucionalistas. Natush não parece 
ter a confiança do grupo de 
comando do golpe de julho pas
sado e, por isso mesmo, suarro
moção a general, já no atua go
verno, foi o resultado de uma 
batalha interna que ele ganhou 
graças ao apoio de algumas uni
dades do exército e de um grupo 
de oficiais entre capitães e majo
res que lhe são fiéis. O governo o 
designou adido militar em Wash
ington mas Natush recusou, exi
gindo um comando de tropa ou 
uma chefia importante no Esta
do-Maior. 

Em La Paz, ninguém duvida 
que, se ele puder, dará o golpe. 
Natush não esconde que deseja 
' 'redimir-se historicamente'', ou 
seja, que seu putsh não se desti
naria a substituir uma ditadura 
por outra, mas "restituir o poder 
ao povo". Admite-se, inclusive, 
que ele poderia entregar o gover
no ao presidente eleito, Hernán 
Siles Zuazo. Porém, em fontes 
autorizadas da União Democráti
ca Popular (UDP), a aliança po
lítica que elegeu Siles Zuazo e 
Jaime Paz Zamora e cuja posse 
foi impedida pelo golpe do ge
neral Meza, não há confiança de 
que esse seja o seu propósito. 

Último momento 
D Até aqui, o que aí está constava da versão original 

deste artigo, entregue ã composição antes do golpe 
palaciano do general Meza. 

Com a velocidade de sempre, os acontecimentos em 
La Paz confirmaram essa previsã'o, antes mesmo que a nossa 
revista estivesse circulando. O golpe palaciano do General 
Meza foi anunciado a 26 de fevereiro, quase como um ato 
de rotina. O coronel Arce e seu colega, o Ministro da Educa
ção, coronel Ariel Coca, ambos indiciados como os princi
pais representantes do narcotráfico no governo, foram de
mitidos. Arce Gómez limitou-se a dizer que ia "descansar" 
enquanto Coca silenciou. 

O golpe, no entanto, trouxe algumas novidades. Em 
primeiro lugar, Meza anu·nciou as mudanças como uma 
primeira etapa de um processo de "abertura institucional" 
e incluiu dois notórios elementos banzeristas no ministério: 
Rolón Anaya, nas Relações Exteriores e Jorge Tamoyo, nas 
Finanças. Está evidente que a pressão de Reagan não se li
mitou a exigir as cabeças dos dois ministros mais direta
mente acusados de traficantes de droga, mas, foi mais longe, 
impondo uma "abertura" não ao povo, às forças democráti
cas, mas ao pequeno partido do general Banzer, sempre ser
vil aos interesses da Casa Branca. 

Como era previsível, o coronel Arce não descansou 
muito e em meados de março foi nomeado comandante do 
Colégio Militar, cargo em que ele começou a conspirar aber
tamente contra García Meza. Os alunos dos últimos cursos 
se negaram a apoiar a aventura e se rebelaram contra a pre
sença do coronel na escola. Os rumores sobre um golpe 
continuaram com tanta insistência que o próprio presiden
te enviou sua esposa Olga à Espanha e reforçou a sua guarda 
pessoal. 

42 



§ Por outro lado, a conspiração 
~ palaciana visaria, numa primeira 
~ etapa, desvencilhar o governo da 

presença do coronel Luís Arce 
~ G6mez, acusado dent~o e fo~a a ªº país de ser o principal apoio 
~ do tráfico da droga. 
E§ 
Es 

Mas é possível que seja esse 
apenas "um tiro por elevação" 
cujo alvo principal seria o pró
prio general Meza. Não se igno
ram as ambições pessoais de al
guns chefes militares que apenas 
se juntaram para o golpe, cada 
um com a esperança de ser no
meado chefe da Junta. Entre 
estes, está o titular do novo Mi
nistério da Aeronáutica, general 
Valdo Bernal, membro da Junta 
de Comandantes, o general Hugo 
Echeverria, até há pouco coman
dante do Segundo Corpo do 
Exército, sediado em Santa Cruz 
de la Sierra, e o coronel Faustino 
Rico Toro, que acaba de deixar a 
Segunda Seção do Exército (ln
teligênda), depois de ter sislo 
um dos principais articuladores 
do golpe de julho. Outros mais, 
de menor peso militar, também 
aspiram à presidência da Repú
blica. 

É possível que, nesse grupo, o 
Pentágono e a CIA recrutem um 
substituto para Meza, menos 
marcado pelo narcotráfico e não 
tão comprometido com a brutal 
repressão dos últimos meses. 

Uma situação insustentável 

Internamente, uma mudança 
que não significasse a devolução 
do poder ao povo mas que me
lhorasse as aparências do poder, 
seria bem recc.bida pelas classes 
empresariais e por setores da pe
quena burguesia, ambos asfixia
dos pela crise econômica. 

A inflação é incontrolável. A 
dívida externa era de 780 milhões 
de dólares em 1971, e subiu a 3 
bilhões e 800 milhões em 1980 e 
poderá alcançar 5 bilhões em 
1981. Ou seja, mil dólares para 
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cada boliviano, num país em que 
a renda per cápita muito mal dis
tribuída não supera os 400 dóla:: 
res e onde o salário médio de um 
operário das indústrias mais mo
dernas é inferior a 100 dólares 
mensais. 

O desemprego é um dos maio
res do mundo. Passou de 4,2% 
antes do golpe a 37% hoje, sem 
contar os subempregados, tradi
cionais nos mercados e ruas das 
capitais bolivianas. Os preços su
biram sem controle e, ao mesmo 
tempo que retirou as subvenções 
dos gêneros alimentícios, o 
governo permitiu a importação 
de produtos estrangeiros benefi
ciados por facilidades fiscais que 
os tornam mais baratos do que 
a produção agrícola nacional, 
provocando uma difícil situação 
no campo. 

Esse quadro de crise alimenta 
a resistência que, em verdade, 
não ·necessitaria de estimulantes, 
tal a oposição popular ao golpe 
e à Junta. 

O assassinato frio e brutal de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz e 
outros dirigentes de alto nível, 
mais de três mil presos - muitos 
dos quais torturados ou confina
dos na selva amazônica ou nas 
regiões geladas do lago Titicaca 
- o massacre de trabalhadores 
mineiros em Caracoles, no Depar
tamento de La Paz, e de dirigen
tes do MIR (ver artigo nesta edi
ção) , além da influência do nar
cotráfico no governo e o clima 
de corrupção aí reinante, con
tribuíram para aprofundar a re
volta do povo contra o golpe e 
o isolamento da Junta. · 

Testemunho 

D O senador Dennis DeConcini divulgou o seguinte comu
nicado, a 9 de setembro do ano passado, ao final da au

diência privada do Subcomitê que preside, a respeito das afir
mações de que a Junta Militar da Bolívia está associada ao trá
fico internacional de narcóticos: 

"A audiência de hoje juntou meus piores e principais temo
res sobre a atual situação política na Bolívia. 

"Desgraçadamente, grande parte da informação que foi dis
cutida na audiência é considerada altamente secreta e, por is
so, não tenho liberdade para revelar detalhes. No entanto, pos
so dizer que as respostas às perguntas -que eu tinha, confirmam 
a existência de múltiplas e amplas ligações entre a Junta e as 
organizações internacionais do narcotráfico. Sobre esse ponto 
essencial, não pode haver dúvida alguma. Apesar de que a infor
mação relativa a muitas das minhas perguntas específicas é, no 
momento, confidencial, pode-se dizer com justiça que a rede 
de narcóticos alcança até os mais altos níveis do regime bolivia
no. Antes de decidir sobre o curso dos acontecimentos futuros, 
será necessário que eu examine todo o material que hoje me 
apresentaram com detalhes." 



Enquanto isso, consolida-se na 
clandestinidade a estrutura de 
organização do Governo de União 
Nacional (GUN), liderado por 
Siles Zuazo desde o exílio, mas 
com importantes bases dentro 
do país. 

Esse isolamento é também 
muito evidente no campo exter
no, apesar das pressõ~s de alguns 
setores ultradireitistas dos Esta
dos Unidos no sentido de facilitar 
o trânsito diplomático da Junta. 
Condenado pela Associação dos 
Direitos Humanos, em Quito, 
pela lOóll Assembléia Geral da Or
ganização dos Est_ados America
nos (OEA) e pela 3:1 Comissão 
das Nações Unidas para os Direi
to& Humanos (voto de 77 na
ções), sofrendo um amplo blo
queio econômico internacional, 
colocada sob investigação no Se
nado norte-americano na comis
são chefiada pelo senador Con
cini ( ver quadro), a ditadura mi
litar boliviana atua, interna e ex
ternamente, em um espaço cada 
vez mais asfixiante. 

Presença argentina 

E se é verdade que conspira
ções de direita se desenvolvem 
no seio do poder ou periferica
mente, não há dúvidas de que 
setores militares progressistas ou 
descomprometidos com o golpe 
também resistem à atual situação. 

Os principais líderes de uma 
corrente conhecida, nas Forças 
Armadas, como "generacional", 
como os coronéis Gary Prado 
( esse oficial comandou, como ca
pitão, a operação que resultou 
na prisão do Che Guevara, mas o 
entregou com vida aos seus supe
riores), Raul López Leyton e Sa
ravia, estão sob prisão domiciliar 
ou confmados em pequenos pos
tos fronteiriços nas regiões mais 
distantes do país. Esse grupo 
participou ativamente na deposi
ção do então ditador general 
Hugo Banzer em 1979 e conti
nua com expressiva gravitação 
no seio do exército. 
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A participação argentina na 
preparação do golpe de julho e 
na consolidação do atual regime 
dominante na Bolívia, não deve 
ser encarada como um fato tran
sitório ou casual. Mais do que 
isso, é° um dado importante para 
a análise das linhas geopolíticas 
de um setor muito influente das 
Forças Armadas argentinas, 
preocupadas com o que conside
ram "hegemonismo brasileiro na 
região". Não se pode dissociar 
essa análise do que está ocorren
do no Uruguai, onde a crescente 
influência do militarismo argen
tino se mede não só pelos discur
sos, as visitas recíprocas de chefes 
militares e a "assistência técnica" 
de exército a exército, mas, 
sobretudo, pela crescente presen
ça de armas, veículos e instruto
res argentinos. Influentes na fron
teira sul do Brasil, esses militares, 
que constituem um forte e quiçá 
decisivo grupo no conjunto do 
poder militar argentino, se lança
ram ao altiplano boliviano, em 
uma nova investida de uma velha 
aspiração geopolítica. 

Recordo-me de um episódio 
jornalístico ocorrido em meados 
dos anos cinquenta. Fazia na Bo
lívia uma reportagem sobre os 
primeiros anos de atuação do 
governo que emergia da revolu
ção de 1952, que transformou a 
face do país, nacionalizou a gran
de mineração, fez uma profunda 
reforma agrária e universalizou o 
voto secreto. Paz Estenssoro e 
Siles Zuazo governavam o país e 
ambos se empenhavam em refu
tar categoricamente as teses cor
rentes nos meios diplomáticos 
brasileiros de que havia "influên
cia argentina" naquela revolução 
tão boliviana qµanto o Illimani, 
a quínoa ou o chuiio. 

Naquela época, as pressões ar
gentinas existiam mas o governo 
revolucionário lhes resistia. Per
guntei ao então presidente Paz 
Estenssoro por que os retratos de 
Juan Domingo Perón e, sobretu
do os de sua esposa Evita, se mis
turavam em muitas partes com 

os de líderes bolivianos vitorio
sos. "É notório - nos respondeu 
Paz - que o peronismo, tal como 
o varguismo e_ outros movimen
tos nacionalistas latino-america
nos contam com simpatias no 
Movimento Nacionalista Revolu
cionário (MNR) da Bolívia. Mas 
somos por definição um partido 
que sustenta a absoluta indepen
dência e soberania do país e ja
mais admitiríamos ingerências 
externas de qualquer proce
dência". 

As maiores preocupações dos 
geopolíticos argentinos, como 
dos brasileiros, eram de como 
galgar posições de força na Bolí
via, capazes de lhes assegurar 
uma participação hegemônica na 
exploração do ferro do Mutum, 
no controle do petróleo e do gás 
e das rotas de penetração militar 
para um caso de conflito entre 
os dois países. Dis·cutia-se muito 
o traçado das ferrovias. que, dos 
dois países, se introduziam na 
Bolívia. Os argentinos cons
truíam uma que ligava Y acuiba, 
em sua fronteira, a Santa Cruz, 
e os brasileiros, de Corumbá à 
mesma cidade. "Veja - dizia-nos 
um militar brasileiro em La Paz 
- os argentinos têm todas as 
vantagens. Sua ferrovia se es
tende ao longo da faixa subandi
na rica em petróleo e minerais. 
A nossa, atravessa um deserto 
que vai de Mato Grosso a Sànta 
Cruz de la Sierra". Naturalmente, 
ele não parecia preocupado com 
o que poderia ser o interesse bo
liviano. 

Nos anos seguintes, a batalha 
diplomática continuou, com a 
balança dos interesses inclinan
do-se para um ou outro dos vizi
nhos da Bolívia, segundo as ten
dências e os compromissos de 
seus numerosos governos. 

Para as forças progressistas do 
altiplano, a meta sempre foi im
pedir que os choques desses in
teresses geopolíticos se cruzas
sem sobre o país. "Não quere
mos que a Bolívia seja vietnami
zada", nos dizia Hernán Siles 
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Zuazo anos ·depois no exílio de 
Montevidéu. Era essa uma cons
tante do seu pensamento políti
co: estabelecer um sistema de 
poder que favorecesse a coesão 
nacional e impedisse que os con
flitos de interesses entre as bur
guesias argentina e brasileira ter
minassem por envolver o seu 
país em lutas e divisões estranhas 
à vocação de independência do 
seu povo. 

!já, no entanto, um fato his
tórico nessa confrontação pelos 
espaços geopolíticos: as pressões 
sobre a Bolívia, mais ou menos 
duras, se limitavam aos campos 
político e econômico, sem apre
sença física de militares estran
geiros, em operações maciça·s e 
ostensivas. 

O indisfarçável sotaque portenho 

Essa tradição foi rompida 
com a ingerência militar argenti
na no que se convencionou cha
mar o golpe dos "cocadólares". 
Já não se tratava de pressões, da 
atuação através de intermediários 
mais ou menos corrompidos, 
mas de uma presença direta na 
preparação do golpe e na manu
tenção do regime que dele ema
nou. 

As denúncias de que mais de 
duzentos "assessores" argentinos 
coordenaram os preparativos do 
assalto ao poder foram confirma
das amplamente. O próprio esti
lo do golpe variou, não levava o 
tradicional selo dos levantes quar
teleiros nacionais. Em vez da 
sublevação de unidades militares, 
nas operações do dia 17 de julho, 
o trabalho· mais sujo ficou por 
conta de grupos paramilitares, 
concebidos e estruturados de 
acordo com o modelo argentino. 

Esses grupos atuavam sob o 
comando imediato do então Che
fe da Inteligência, coron~l Arce 
Gómez ( o ex-ministro do Inte
rior), dos coronéis Landivar e 
Canido, em Santa Cruz; do coro
nel Rico Toro, em Cochabamba 
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Resistência popular: aniquilada 
nas primeiras horas do golpe 

e do coronel Francisco Monroy, 
no Departamento do Beni. O Es
tado-Maior geral era, no entanto, 
coordenado por "assessores" ar
gentinos, com ampla experiência 
na luta antiguerrilheira. No assal
to ao Palácio do Governo e à 
Central Operária Boliviana (COB), 
cujo edifício foi posteriormente 
demolido~ e no controle dos 
meios de comunicação, foram e 
estão sendo postos em prática 
métodos muito usados na Argen
tina. 

Sabe-se que ao definir sua 
participação no golpe, os mili
tares enviados por Yidel~ exigi
ram que se devena evitar os 
"erros" da fracassada intentona 
de Natush Bush, quando o povo 
pôde organizar-se para a resistên
cia. O Movimento Popular deveria 
ter seus líderes aniquilados nas 
primeiras horas, tal como de fato 
foi feito, para evitar qualquer 
tentativa de reação organizada. 

Nos períodos cruciais da im
plantação da ditadura do general 
Meza foram muitos os testemu
nhos da presença :argentina na 

repress~o. Os artistas da Nova 
Trova Cubana, que visitaram La 
Paz a convite dos estudantes 
para a comemoração do cente
n.irio cÍe sua histórica Universida
de de Santo André, não tinha 
porque equivocar-se de sotaque: 
os esbirros que os detiveram e 
torturaram eram argentinos, com 
um indisfarçável acento porte
nho. 

No Grande Quartel General 
de Miraflores, na Ordem Política 
e Social e outros centros de tor
tura, "assessores" argentinos se 
moviam com desembaraço. Um 
preso, que conseguiu fugir, viu 
um oficial argentino que o tor
turara, quando saía, vestido de 
civil, do Ministério da Defesa. 

Até hoje, a propaganda na te
levisão boliviana continua utili
zando os jingles que a ditadura 
argentina apresenta na TV do 
seu país para combater o pero
nismo e o movimento popular. 

Mas a etapa atual já é outra. 
Os "assessores" estão dedicados 
ao trabalho de unificação de to
dos os grupos repressivos, com 
núcleo em uma nova organização 
denominada Serviço Especial de 
Segurança (SES), com dois mil 
membros, poderosamente equi
pados, bem pagos e recrutados 
nos setores de direita que criaram 
as condições para o golpe e nele 
intervieram. 

O coronel Arce assumiu o 
comando dessa tropa de choque 
que não se limita a tarefas poli
ciais, mas já começa a penetrar 
na estrutura do Estado. Um dos 
seus mentores, o advogado Usta
rez, que tinha se distinguido 
como patrono da causa dos nar
cotraficantes, foi nomeado, por 
pressão de Arce Gómez, chefe 
do chamado Comitê de Defesa 
-do Governo de Reconstrução 
Nacional e Procurador Geral da 
República. "É desanimador", 
confessava um militante da luta 
antidroga em _Santa Cruz de la 
Sierra. "Os juízes aqui já não 
atuam contra os traficantes. Al-



Es guns são subornados e outros 
~i § têm medo de represálias. Agora, 

§ com um procurador geral que 
~ tem um processo 'pelos seus vín
~ culos com os traficantes, quem a pode pensar em enfrentar o con
~ trabando no campo jurídico?'' 

~ Videla apresenta a fatura 

A presença tão extensa de mi
litares argentinos no núcleo do 
poder em La Paz está produzin
do resultados para a oligarquia 
econômica portenha. Os contra
tos de gás foram renegociados a 
preços muito convenientes para 
a Argentina que, por sua vez, re
cebeu a parte mais ilJ!portante 
da venda de gêneros alimentícios 
da Junta. No seio de setores pa
trióticos das Forças Armadas, 
essa dependência é considerada 
ultrajante à soberania nacional. 
Há, hoje, um mal-estar que se 
propaga e poderá ser um fator 
detonante de uma resistência 
militar a médio prazo. 

No campo político e militar, 
a "invasão portenha" provoca 
uma repulsa quase generalizada. 

Em uma proclamação recente, 
Hernán Silez ·zuazo denunciou 
essa situação: "A camarilha de 
narcotraficantes levada ao poder 
pela intervenção militar argenti
na de 17 de julho de 1980, que1 
arrancar ao povo boliviano o que 
não pode obter da Argentina nas 
negociações sobre o preço do 
gás, oportunidade em que o go
verno de Videla passou a sua fa
tura, impondo os preços." 

A presença da Argentina no 
altiplano tem múltipfas inspira
ções: interesses eccmômicos e 
militares, sobretudo vinculados 
ao seu projeto geopolítico na 
fronteira com o Brasil, mas, tam
bém, visa melhorar sua posição no 
confronto com o Chile. Caso 
fracasse a mediação do Papa -
cada vez mais difícil de êxito -
e ressurja a crise militar pelo 
canal de Beagle, o domínio sobre 
a Bolívia era - e é - estrategica
mente importante. 
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Uma publicação britânica es
pecializada em temas regionais, a 
LatinA merican Regional Reports, 
fez este comentário: "Alguns bo
livianos acreditam que Buenos 
Aires está ansiosa em assegurar o 
fornecimento de gás barato da 
Bolívia. Outros observadores 
destacam o interesse militar de 
Buenos Aires em instalar um go
verno militar amigo em La Paz, 
que seja ao mesmo tempo hostil 
ao Chile e que obrigue Santiago 
a fixar sua atenção e reforçar 
suas tropas no norte. A Argentina 
estaria, então, em liberdade para 
flanquear o Chile pelo sul. Os 
que assim teorizam apontam o 
fato da aparente falta de progres
so na mediação do Vaticano a 
respeito do canal de Beagle, e a 
persistente impaciência argentina 
quanto às negociações." 

A tenebrosa aliança 

Em outubro, cerca de três 
meses depois de se instalar no 
Palácio Quemado, a Junta de Co
mandantes no poder inaugurou, 
festivamente, um aeroporto par
ticular, a 7 quilômetros de Santa 
Cruz, na margem esquerda da ro
dovia que une essa cidade a 
Cochabamba. 

O fato poderia apíJ,recer como 
de rotina administrativa se não 
fosse o volumoso prontuário do 
dono da nova pista, o conhecido 
narcotraficante Alfredo Pinto. O 
aeroporto tinha sido comprado 
por Pinto de um dos cabeças da 
máfia da droga na Bolívia, Alfre
do "Cutuchi" Gutierrez. 

Gutierrez tinha seus motivos 
para transferir a propriedade. No 
ano passado fora preso nos Ésta
dos -Unidos, juntame~te com 
Roberto Gasser Terrazas, e indi
ciado como um dos máiores con
trabandistas de cocaína. Para ob
ter liberdade condicional pagou 
uma fiança de nada menos de 
dois milhões de dólares. 

Para dar certa funcionalidade 
ao aeroporto, foi instalado nele 

um hangar da Beechcraft, que, 
aparentemente, se destinava a 
prestar serviços técnicos às frotas 
de pequenos e médios aviões que 
operam em centenas de campos 
"clandestinos" do oriente boli
viano. 

Um dos primeiros aviões a de
colar da nova pista caiu na Co
lômbia e ocorreu o que não po
deria ser surpresa para ninguém: 
estava cheio de pasta de cocaína. 
Para encobrir o escândalo, o ge
neral Bernal, ministro da Aero
náutica, que presidira à inaugura
ção do campo, decretou a sua in
terdição. No entanto, não foi no
ticiado se, por acaso, o general 
Meza devolveu ou não o avião de 
turi_smo que Alfredo Pinto lhe 
presenteara. 

O episódio aumentou o escân
dalo internacional em torno do 
conluio droga-regime militar mas 
logo desapareceu dos meios de 
comunicação bolivianos, subme
tidos a uma rígida censura. 

O governo e, sobretudo, o 
coronel Arce Gómez, fizeram 
declarações bombásticas contra 
o narcotrHico. Gómez, inclusive, 
prometeu acabar com o tráfico 
da droga na Bolívia mas exigiu 
que o governo norte-americano 
financiasse, através da Junta, um 
projeto "agrícola" substitutivo 
que ele avaliara em três bilhões e 
quinhentos milhões de dólares. 

No entanto, Gómez, acusado 
mundialmente como um dos 
apoios mais sólidos dos narcotra
ficantes na Bolívia, não explicou 
sua sociedade com o até há pou
co comandante da base aérea de 
Santa Cruz, coronel Norberto 
"Buby" Salomón, numa empresa 
de pequenos aviões comerciais. 
Vários desses aparelhos caíram 
e todos iam cheios de cocaína. 
Custa a crer que Gómez e "Bu
by" Salomón desconheçam a 
que tipo de ".transporte" se dedi
cam os seus aviões. 

No context9 da propaganda 
tendente a acalmar os ânimos no 



.Senado dos Estados Unidos, 
Meza e Arce instituíram um " ri
goroso" registro de produtores 
e exportadores. Porém, a história 
era outra. 

O golpe do registro 

O que ocorreu foi o seguinte: 
nos dois primeiros meses da Jun
ta, os produtores e traficantes se 
consideraram liberados de qual-

. quer fiscalização ou vigilância 
do Estado. Assim, se verificou 
não apenas um considerável au
mento de plantios como, tam
bém, da comercialização. A dis
puta dos mercados provocou 
uma séria crise na comunidade 
da droga e também duros cho
ques entre os bandos, com mor
tos e "desaparecidos", segundo 
métodos próprios da máfia. 

O Ministério do Interior, por
tanto o coronel Arce Gómez em 
pessoa, instituiu o registro dos 
produtores e exportadores e um 
controle da comercialização. 
Em geral, os que se registraram 
foram os que mais contribuem 
para o governo, não apenas 
como suborno direto aos milita
res, mas como ajuda ao Estado 
para manter funcionando a es
trutura burocrática. O preço des
sa "legalização" são as facilid~
des que recebem do próprio Go
verno, isto é, uma coberturá às 
suas atividades ilegais. 

Ultimamente, os que se regis
traram estão se queixando que se 
criou um mercado livre de coca, 
animado pelos produtores mé
dios e pequenos que não se "le
galizando" têm melhores condi
ções de se livrar das extorsões 
dos funcionários civis e militares. 

Segundo os w.andes, os pe
quenos e médios traficantes são 
os mais beneficiaclos pelos altos 
preços do produto no mercado 
norte-americano. Um quilo de 
cocaína, que se compra a 1 O mil 
dólares na Bolívia, chega a ser 
vendido por 100 mil dólares nos 
Est~dos Unidos. Frequentemen-
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te se registram ajustes de contas 
dos grandes contra os "fora da 
lei". 

Há um aspecto do comércio 
da droga que deve ser citado : a 
comercialização é feita nos dois 
sentidos. A não ser o querosene, 
redutor da folha, os outros 
ingredientes necessários à fabri
cação da pasta - éter, ácido sul
fúrico, acetonas etc - são impor
tados e chegam à Bolívia nos 
mesmos aviões que levam a co
caína aos mercados consumido
res, principalmente nos Estados 
Unidos. 

Entre o plantio e as fábricas 

A fabricação da pasta não re
quer técnicas especiais, e por isso 
tem sido facilmente absorvida 
pelos grupos camponeses das re
giões produtoras. Muitos que 
não são aptos à produção traba
lham nos rudimentares " labora
tórios" encravados na selva. São 
os "pisadores" qu~ trituram a 
coca com os pés. E um serviço 
cansativo, em geral realizado à 
noite, mas rentável: enquanto 
que um lavrador comum recebe 
nada mais do que quatro dólares 
por uma jornada diária, os "pisa
dores", alegando os riscos do 
ofício, cobram dez vezes mais, 
ou seja, quarenta dólares. 

A massa dos camponeses, em 
geral, não é beneficiada com a 
produção da hoja, isto é, da fo
lha. O número dos que traba
lham nos "laboratórios" é pe
queno mas ocorre que a miragem 
de salários mais altos leva milha
res de trabalhadores rurais a 
abandonarem as lavouras à pro
cura de trabalho nas fábricas. 
Com isso, a produção agrícola 
decresce. 

Mas há outro problema para 
esses camponeses : o preço da 
coca. A produção e o consumo 
da folha constituem uma secular 
tradição boliviana, sobretudo no 
altiplano. Atualmente, mais de 
três e meio milhões de quechuas 

e aimarás das regiões altas e sel
vas mascam a coca, que lhes pro
duz um esi:: ímulo capaz de ate
nuar a fome e o cansaço. Ultima
mente, com a estocagém da coca 
para o fabrico da cocaína, não 
só quadruplicou o preço interna
mente como o produto ficou es
casso no mercado. Os campone
ses bolivianos são obrigados· a a
bandonar em parte ou no todo 
o seu trabalho agrícola para 
plantar a "erva" que lhes rende 
mais que o arroz ou as batatas e 
lhes assegura o auto-abasteci
mento. 

Toda essa mão-de-obra volta
da ao plantio e comercialização 
da coca representa uma atividade 
ilegal que dificilmente poderia 
ser escondida das autoridades, se 
estas não estivessem associadas a 
ela e se empenhassem em real
mente combater o narcotráfico. 

Calcula-se que se aproxima de 
600 o número dos campos de 
aviação clandestinos, alguns mui
to bem equipados, que existem 
no oriente boliviano. E a Força 
Aérea os conhece muito bem. 
Através deles transitam diaria
mente os aviadores da Associa
ção de Pilotos de Santa Cruz, 
muito ligada à oligarquia e em 
cujo seio a ultradireita (sobretu
do a Falange "Socialista" Boli
viana) recruta os seus quadros 
paramilitares, que reprimem as 
forças progressistas e sustentam 
o regime. 

No Departamento de Santa 
Cruz, em Pando e no Beni, re
giões fronteiriças com o Brasil, 
foi tentado há poucos anos um 
programa de incentivo à planta
ção de algodão. O Banco Agríco
la da Bolívia, com apoio de 
outras entidades, inclusive do 
~anco do Brasil, emprestou mi
lhões de pesos aos "agricultores". 
Como seu propósito não era de 
plantar algodão mas implantar 
uma infra-estrutura de apoio à 
çomercialização da coca, esses 
falsos agricultores se declararam 
em falência ... como plantad;;-res 



Es de algodão. Mas a verdade é que, 
§ com o dinheiro dos bancos obti-
1§ do com a recomendação do ge
=:l neral Banzer, montaram e am-
~ pliaram sua infra-estrutura como 
= plantadores de coca e narcotrafi-ª cantes. 
83 
Es Droga: o sinal verde 

É esse grupo mafioso que ofe
receu o suporte "ideológico" e a 
base logística do golpe de julho 
do ano passado. 

O epicentro da conspiração 
reacionária na Bolívia tem sido, 
nos últimos decênios, o Depar
tamento de Santa Cruz. Ali tem 
sua base uma poderosa oligar
quia, a princípio mercantil e 
agrícola, mas que, com o tempo, 
passou a controlar o contraban
do indo e vindo do Brasil e da 
Argentina, fazendo o narcotráfi
co. Essa oligarquia forjou, nos 
quadros da ultradireita, sobretu
do da já citada Falange, os seus 
quadros paramilitares. Infiltrada 
nos altos escalões do Exército 
e da Força Aérea de Santa Cruz, 
já com ramificações em La Paz 
e outros Departamentos, essa 
máfia teve sinal verde para atuar. 

O golpe de julho foi iniciado 
pelo coronel Francisco Monroy, 
comandante militar do Departa
mento do Beni, articulado com 
vários outros chefes militares da 
área, como o coronel Rico Toro, 
de Cochabamba e o coronel Lara, 
comandante do Regimento Ran
gers, de Montero, a uns poucos 
quilômetros de Santa Cruz. 
Todos esses militares foram de
nunciados como tendo ligações, 
de um lado com a direita falan
gista e do outro com "empresá
rios" que, todos sabem, estão 
metidos até o pescoço no narco
tráfico. 

Na fase preparatória do golpe, 
verificaram-se muitos crimes -
assassinatos, torturas, assaltos -
de militantes populares, sobretu
do ligados à UDP. Até hoje não 
foi esclarecido o acidente do 

avião em que viajava Paz Zamora, 
eleito depois Vice-Presidente da 
República, e outros dirigentes da 
oposição. Todos morreram, me
nos Paz que sofreu terríveis feri
mentos. Siles Zuazo deveria ter 
viajado nesse avião, que era pro
priedade da empresa de táxi aé
reo pertencente aos coronéis 
Arce e " Buby" Salomón. Esca
pou por um mero acaso. 

O sequestro, as torturas e a 
morte do sacerdote jesuíta Luís 
Espinal, ocorrido a 22 de março 
de 1980, foi um episódio dessa 
guerra secreta movida pelo tene
broso conglomerado máfia-Falan
ge-militares de direita contra 
aqueles que lhe fazem oposição. 
O padre Espinal era diretor do 
semanário Aquí, onde fazia de
núncias não apenas do narcotrá
fico mas dos seus cúmplices po
líticos e militares. Quando estava 
na iminência de publicar as pro
vas desse conluio, foi assassina
do. O ex-ministro e advogado 
Aníbal Aguiar iniciou um pro
cesso contra o coronel Arce Gó
mez, acusando-o de ser o respon
sável e mandante do assassinato 
do sacerdote: 

Esse crime já foi uma espécie 
de amostra daquilo que hoje sus
tenta o poder na Bolívia. Dele 
participaram, segundo denúncias 
públicas, o paramilitar Gary Alar
cón, o argentino Babini, um 
equatoriano apelidado "EI Ne
gro" e o "Loco" Bascope, um 
ex-membro da Furmod (grupo 

paramilitar assimilado ao exérci
to, formado para reprimir os mi
neiros durante o governo do ge
neral Barrientos). "EI Loco", 
adestrado em luta antiguerrilhei
ra na Argentina e técnico em ex
plosivos, era o chefe do grupo, o 
mesmo que atuou no atentado 
que tirou a vida de duas pessoas 
no encerramento da campanha 
da UDP. 

Velhos militantes da ultradi
reita armada, como "Paye" Gon
zález, o ex-prefeito (governador) 
do Departamento de Santa Cruz, 
Widen Razuk e o "Chino" Mena-
cho, também integrantes de gru
pos paramilitares formam toda 
uma rede de conexões entre a 
direita, a máfia e os militares gol
pistas. Muitos deles atuaram nos 
governos Barrientos, Banzer e, 
mais recentemente, no do gene
ral Juan Peredo, assim como na 
tentativa de putsch· do atual ge
neral Natush Bush. Estão em 
todas. 

A aliança mafiosa tem, agora, 
a proteção e a assistência da di
reita militar argentina, a qual 
acredita, equivocadamente, que 
poderá impedir. que se estabilize 
em suas fronteiras um governo 
popular comp o de Hernán Siles 
Zuazo e Paz Zamora; também 
está segura de que, pela corrupção 
e penetração, poderá usar a J un
ta de La Paz como um dócil ins
trumen to da mofada geopolítica 
argentina. 

Quase 200 golpes militares na 
Bolívia demonstraram, historica
mente, que o povo não os aceita 
e sempre encontrou o caminho 
para liquidá-los. Sem esperar 
muito ou mesmo nada das cons
pirações que estão em desenvol
vimento na própria área do go
verno - e que não se esgotaram 
com o expurgo de Gómez - e que 
não significam mudanças funda
mentais no quadro institucional, 
não há dúvidas que a duração do 
governo militar do general Meza 
será efêmera e que sua contagem 
regressiva já começou e pode 
acelerar-se. O 



BOLÍVIA 

A tática do extermínio 
O Regime narco-militar de La Paz recorre ao 

assassinato coletivo de dirigentes oposicionistas 

~ 
o dia 16 de janeiro deste 
ano, o Ministério do Inte
rior da Bolívia informou 

que vários integrantes da direção 
do clandestino Movimento de Es
querda Revolucionária (MIR) ti
nham morrido "num choque ar
mado com agentes de segurança 
ao serem descobertos em uma re
união secreta cujo objetivo era o 
de elaborar um plano de ação pa
ra desestabilizar o governo" e que 
incluía "o assassinato de mem
bros do exército e da empresa 
privada". A declaração oficial 
foi feita um dia antes do regi
me do general Garda Meza com: 
pletar seis meses no poder e num 
momento em que vários porta
-vozes do governo asseguravam 
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que o país passava por uma 
"tranquilidade total". 

Fontes mais confiáveis garan
tem que os dirigentes do MIR fo
ram presos numa reunião da Di
reção Nacional, convocada para 
avaliar e coordenar a resistência 
popular. Informações vindas da 
Bolívia denunciam que os prisio
neiros foram torturados e, em se
guida, assassinados a sangue frio. 

O saldo da "operação" foi o 
de dez dirigentes mortos, três 
gravemente feridos - por cujas 
vidas se temia - e mais de 30 
quadros políticos detidos e sub
metidos a "intensos interrogató
rios". Entre os mortos e os pre-

sos, figuram representantes dos 
setores mineiro, operário, cam
ponês e estudantil de todas as 
bases regionais da organização, 
assim como mulheres, profissio
nais, jotnalistas e professores que 
integravam a Direção Nacional 
(clandestina) do MIR, que faz 
parte da União Democrática Po
pular (UDP). 

Todos os assassinados tinham 
se destacado - junto com outros 
membros da esquerda boliviana 
- na reorganização da reprimida 
Central Operária Boliviana 
(COB), da Federação Sindical de 
Trabalhadores Mineiros (FSTM) 
e do movimento popular em seu 
conjunto. 



Não foi, pois, um crime casu
al, mas sim mais um dos tantos 
outros que a ditadura do general 
García Meza cometeu desde que 
se instaurou no país andino em 
julho de 1980. O assassinato co
letivo - comparável no conti
nente ao massacre de cinco diri
gentes da Frente Democrática 
Revolucionária de El Salvador 
em novembro - foi executado 
depois do êxito inconte tável da 
greve de 48 horas e do bloqueio 
das estradas decretado pela Cen
tral Operária Boliviana para pro
testar contra a política econômi
ca do regime narco-militar. 

tadura do general Hugo Banzer e 
constituída ~or quadros jovens -
que contribuiram para a elabora
ção de novas' concepções teóricas 

de eliminar fisicamente a direção 
política do povo boliviano e que 
já vem sendo aplicado desde os 
assassinatos cometidos contra 
membros da UDP nas regiões de 
Santa Cruz e Beni durante o pe
ríodo da luta democrática, no 
massacre à manifestação de To
dos Santos, com a morte de 400 
pessoas em La Paz, e no atenta
do ao avião que conduzia os diri
gentes da UDP, do qual restou 
apenas um sobrevivente, J airne 
Paz Zamora, vice-presidente elei
to da Bolívia" - afirmaram a ca
dernos do terceiro mundo inte
grantes do Governo de Unidade 
Nacional boliviano, asilados no 
México. O 

e práticas da luta revolucionária. 
Caracterizou-se por sua iniciativa 
e criatividade, e participou de 
ações para derrotar no terreno 
democrático as forças da reação 
boliviana. Além do mais, foi uma 
das organizações que impulsio
nou a formação da União Demo
crática Popular, coalizão que ga
n_hou. as três últimas eleições na
c10na1s. 

O MIR é uma força nova, nas
cida do calor da luta contra a di-

"Esse trágico golpe, faz parte 
do plano dos setores reacionários 

Os assassinados a 15 de janeiro 

• Artemio Camargo Crespo: fundador do 
MIR, secretário-geral do Sindicato dos Trabalha
dores Mineiros da Siglo XX, secretário de Confli
tos da federação sindical de trabalhadores minei
ros da Bolívia, reorganizador da Central Operária 
Boliviana na clandestinidade. 

• José Reyes Carvajal: advogado, ex-capitão 
de polícia, deputado eleito pela UDP de La Paz 
e responsável político do MIR nessa região. 

• Ramiro Velazco Arce: economista, catedrá
tico universitário, membro da Comissão Econô
mica da UDP, responsável pela Frente de Profis
sionais do MIR. 

• Pedro Mariobo: fundador do MIR, respon
sável nacional pela Frente Operária de Massas do 
MIR. 

• Gregório Andrade Aruquipa: dirigente cam
ponês, deputado eleito em La Paz pela UDP, res
ponsável nacional pela Frente de Massas Campone
sas do MIR, dirigente da COB na clandestinidade. 

• Arcil Menacho: ex-cadete do Colégio Mili
tar do Exército, deputado eleito do Departamen
to de Pando pela UDP, responsável político da 
Direção Regional do MIR e da UDP em Pando. 

• Ricardo Navarro Mogro: fundador do MIR, 
responsável pela Frente Universitária. 
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• José Luís Suárez: sociólogo, catedrático 
universitário, professor da Academia Nacional de 
Polícia e de vários institutos militares. 

• Jorge Valdivieso: deputado eleito em Oruro 
pela UDP, responsável político do MIR nessa 
regional. . 

• Gonzalo Barrón: arquiteto, responsavel na
cional pela Frente de Massas Universitárias do 
MIR. 

Na mesma operação em que caíram esses im
portantes quadros políticos da Direção Nacional 
do MIR, foram gravemente feridos mais três diri
gentes: 

• Gloria Ardaya: ex-diretora da Faculdade de 
Sociologia da Universidade Maior de San Andrés, 
deputada da UDP eleita por La Paz, dirigente da 
Federação de Mulheres da Bolívia e da Frente de 
Mulheres do MIR. 

• Walter Delgadillo: engenheiro, dirigente fa
bril, membro da Central Operária Departamental 
de La Paz. 

• Pablo Copa Soraide: dirigente sindical do 
Conselho Central Sul do distrito 1\/Iineiro de 
'Quechisla (Departamento de Potosí), responsá
vel político do MIR nos distritos mineiros do sul. 
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ARGENTINA 

O desastre econômico 
Depois de Vide/a, Viola assume o poder sob o 
impacto da desnacionalização provocada pela 

nefasta pol/tica de Martínez de Hoz 

rn 
governo militar do gene
ral Jorge Rafael Videla, 
que no dia 29 de março 

entregou a presidência ao seu su
cessor, o general Roberto Viola, 
deixou o país submerso numa 
gravíssima crise econômica. 

Videla tomou violentamente 
o poder em 26 de março de 
197 6 e colocou à frente do Mi
nistério da Economia José Martí
nez de Hoz, um homem de negó
cios estreitamente ligado a em
presas norte-americanas. Mart,í
nez de Hoz reuniu sob sua direção 
todos os setores do aparelho 
econômico estatal. Por isso e 
pelo respaldo sem reservas que 
lhe concedeu o governo militar 
durante seus cinco anos de ges
tão, ele ficou sendo conhecido 
como o "superministro" da di
tadura militar. 

Martínez de Hoz, não só de
terminou a linha econômica, 
como por meio dela condicionou 
a política governamental. Ao 
assumir o Ministério, esse mul
timilionário, cujo maior hobby 
são longos safaris de luxo na 
África, fez uma severa crítica à 
orientação econômica dos gover
nos anteriores. Afirmou que as 
causas das dificuldades argenti-
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Viola assume um 
governo fracassado 

economicamente: 
tudo indica que o 

novo presidente 
terá que enfrentar 

problemas muito 
maiores do que 

esperava 

Es nas se encontravam num custoso 
§ protecionismo industrial e na 
~ falta de disciplina trabalhista. 

C:::::s Depois de haver acusado seus 
@§J antecessores, Martínez de Hoz 
B prometeu à nação e ao mundo 
@ que erradicaria essas causas e im
Es pulsionaria o país em direção ao 

progresso. 

Martínez de Hoz teve em suas 
mãos todos os elementos para 
executar seu programa. A disci
plina trabalhista foi imposta por 
uma repressão extremamente 
violenta em todos os campos: no 
sindical, por exemplo, significou 
a eliminação física dos sindicalis
tas mais combativos e a negação 
dos direitos trabalhistas, inclusi
ve a proibição de greves. Apesar 
de, neste período, a classe traba
lhadora ter sofrido muito pela 
drástica queda de seu salário real, 
a repressão impediu-lhe de ex
pressar suas reivindicações. Mais 
disciplina, impossível. Não só 
dispunha de todos os instrumen
tos para a condução da econo-
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mia interna, como do apoio dos 
meios financeiros internacionaj,s. 
E isso era natural: Martínez de 
Hoz se comprometeu a encaixar 
a Argentina no esquema propos
to pela Comissão Trilateral, se
gundo o qual esse país deve se 
concentrar na produção de ali
mentos e ceder suas aspirações 
industriais em favor do Brasil. 

O balanço dessa gestão é pe
noso, a inflação continuou galo
pando e a nova equipe econômi
ca espera situá-la entre 60 e 80% 
ao ano. 

A fim de competir com a 
indústria nacional o empresário
ministro manteve o peso (moeda 
nacional) em cerca de 50% acima 
de seu valor real em relação ao 
dólar. Propunha-se com tal medi
da e com a redução das tarifas al
fandegárias tornar mais baratas 
as importações e assim fazê:las 
competitivas com a indústria' na
cional, de modo que só permane
cessem de pé as empresas eficien
tes. O resultado foi a falência de 

numerosas fábricas e uma notá
vel queda da produção industrial. 
Configurou-se assim u~ quadro 
econômico considerado o mais 
grave pelos experts: estancamen
to mais inflação (stagflation ). 

Esta retração da economia ar
gentina e sua subordinação ao 
esquema trilateral foram c;onsa
grados em importantes acordos 
com o Brasil, pelos quais esse 
país se converteu em fornecedor 
de manufaturas à Argentina e 
esta em celeiro de seu gigantes
co vizinho. 

Deu-se assim a paradoxal si
tuação de que um govJrno militar 
sacrificava as aspirações dos seto
res nacionalistas ( inclusive dos 
numerosos militares nacionalis
tas) de converter a nação em 
uma potência industrial capaz de 
competir nesse nível com o Brasil. 

Essa orientação levantou inú
meras críticas, não só dos repri
midos e ilegalizados círculos pro
gressistas, como também dos 
interesses econômicos tradicio
nais. Porém, o auge da crise se 
deu durante 1980. Nos últimos 
dias do governo passado, o setor 
financeiro, que havia sido o úni
co privilegiado por essa política, 
realizando fabulosos ganhos, tam
bém entrou em colapso. Alguns 
dos mais importantes bancos e 
grupos financeiros do país que
braram nos últimos meses, pois o 
Estado não pôde respaldá-los 
mediante os créditos que necessi
tavam para manter-se de pé. O 
último dos colossos que faliu, a 
5 de fevereiro, foi o Sasehu, esti
mado como o maior consórcio 
nacional. A falência do Sasetru, 
que deixou dívidas de mais de 
um bilhão de dólares, traz consi
go a ameaça de falência de uma 
dezena de companhias financeiras 
vinculadas ao consórcio. 

Martínez de Hoz, fracassado 
em todas as frentes, deixa o país 
em uma situação crítica e com a 
única certeza de que sua política 
econômica foi a mais cara falácia 
que a Argentina conheceu. D 



PORTO RICO 

Uma colônia 
norte-americana 

no Caribe 

Dominado pelos Estados Unidos desde 1898, 
o país é econômica e 

culturalmente oprimido 

Renato Petri 
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~ 
orto Rico é a mais orien
tal das grandes ilhas das 
Antilhas, desempenhan-

do , em conseqüência de sua posi
ção estratégica, um papel decisi
vo na repressão organizada pelos 
Estados Unidos contra os movi
mentos populares em toda a re
gião do Caribe. Mais de três mi
lhões de habitantes vivem no seu 
território e outros dois milhões 
em solo norte-ameri-cano. A ilha 
tem 60 quilômetros de largura e 
160 de extensão, compreenden
do mais duas ilhas constituídas 



Es em municipalidades: as ilhas de 
§ Vieques e Culebra, hoje colônia 
~ direta do governo de Washington. 

e:: =::'.! 
~ Es Os Estados Unidos detêm o 
(= § poder político em Porto Rico 
~ ~ desde 1898, quando suas tropas 
e:: E§ tomaram a ilha dos espanhóis. 

Es Em 194 7, o governo colonial de
signou um porto-riquenho para 
governar o país, criou uma Câ
mara e um Senado eleitos pelo 
voto direto e os partidos foram 
autorizados a se constituirem. 
Desde então, são três as tendên-
cias políticas: a primeira, masca
ra o colonialismo com uma espé
cie de autonomia; a segunda, de
fende a anexação do país aos 
EUA para transformá-lo no seu 
519 Estado; e a terceira aspira 
conquistar a independência na
cional. 

Em 1952, foi criado o chama
do "Estado Livre Associado", 
que é, na verdade, um disfarce 
do sistema colonial, ainda em vi
gor. Os porto-riquenhos podem 
eleger o governador e os prefei
tos em 78 municípios e depu
tados e um senador ·para o Con
gresso dos Estados Unidos, onde 
não tem direito a voto. Além dis
so, nenhum desses funcionário~ 
pode desobedecer à legislaçãó 
nem às disposições do Congresso 
ou da Casa Branca. Em síntese, o 
governo colonial é eleito mas 
não tem poder. 

Um país de assalariados 

Em Porto Rico não existe 
burguesia nacional propriamente 
dita como nos demais países ca
pitalistas. A burguesia e os pe
quenos proprietários crioulos, 
enquanto classe, foram dizima
dos à medida que as grandes cor
porações norte-americanas eram 
introduzidas na ilha, privilegian
·do a produção têxtil, supermer
cados e lojas. Nos anos 60, vários 
fatores contribuíram para acabar 
com a indústria leve, gerando o 
aparecimento da indústria pesa
da e de base, quase sempre po-
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luidoras: petroquímicas, refina
rias de petróleo e laboratórios 
farmacêuticos. 

Assim, Porto Rico é pratica
mente um país de assalariados 
sem poder suficiente para dirigir 
um processo de independência. 
Por exemplo: a lei Taft-Hartley, 
aprovada em 194 7 pelo Congres
so dos Estados Unidos, foi auto
maticamente aplicada em Porto 
Rico. Essa lei tem por objetivo 
limitar o desenvolvimento nos 
centros de trabalho e de tornar 
mais fortes os grandes e podero
sos sindicatos que, nos Estados 
Unidos, são muito burocratiza
dos e não constituem qualquer 
ameaça para a classe capitalista. 
A lei não inclui o direito de gre
ve, contrariando a Constituição 
do Estado Livre Associado. 

O FBI e a CIA 
operam 
livremente 
na Ilha 

Apesar das múltiplas formas 
postas em prática pelo imperia
lismo norte-americano para es
facelar a cultura e o povo porto
riquenhos, é no domínio da mú
sica, das artes plásticas e da lite
ratura que o caráter antilhano e 
caribenho ainda se identifica. 
Também as lutas dos estudantes 
em defesa do idioma, da preser
vação da cultura e da história 
naciohais são pontos positivos. 

A Guarda Nacional e o Exér
cito dos Estados Unidos que se 
encontram em Porto Rico são 
compostos de porto-riquenhos. 
O FBI e a CIA operam livremen
te na ilha e asseguram a subordi
nação da polícia colonial (Guar
da Nacional). O Exército norte
americano possui uma base na ci
dade de Ceiba, no leste da ilha, 
onde está estocado material ex
plosivo nuclear. Também a Guar-

da Nacional tem bases em dife
rentes po;;tos da ifha. Desde 
1941, a Marinha de Guerra nor
te-americana ocupa 27 milhas 
das 33 que compõem a ilha de 
Vieques, situada a sudoeste de 
Porto Rico. Até 1972, a Marinha 
mantinha bases que ocupavam a 
maior parte do território da ilha 
de Culebra, mas teve de retirar-se 
diante de um movimento nacio
nalista. 

Ainda há pouco tempo, os 
porto-riquenhos eram obrigados 
a se alistar e servir no Exército 
norte-americano. Tiveram que 
combater nas duas guerras mun
diais, nos conflitos provocados 
pelos EUA na Coréia e no Viet
nã e servir nas inúmeras bases 
ianques instaladas no mundo in
teiro. A propósito, a cidadania 
norte-americana foi dada aos · 
porto-riquenhos exatamente em 
191 7, para que pudessem ser 
convocados para a Primeira 
Guerra Mundial. No entanto, em 
fins da década de 60, o povo, es
timulado por um movimento 
patriótico, conseguiu a revoga
ção da lei do serviço militar obri
gatório em Porto Rico . 

O governo norte-americano 
detém na ilha um grande número 
de agências repressivas. Porto Ri
co foi utilizado como base de 
treinamento dos grupos contra
revolucionários da América Lati
na. Em 1971, por exemplo, um 
dos grupos r.eacionários que par
ticiparam da frustrada tentativa 
da Praia Girón, contra a revolu
ção cubana, partiu de Porto 
Rico. 

Nas últimas eleições realiza
das no país concorreram Carlos 
Romero Barceló, que já era o go
vernádor; Rafael Hernández Co
lón, que já tinha sido governa
dor; Ruben Berrios, presidente 
do Partido Independentista cuja 
proposta é a independência do 
país, sem mudanças estruturais; 
e Luis Lausell Hernández, do 
Partido Socialista. Ganhou Ro
mero Barceló. 



A sabotagem de 
Los Macheteros 

D O Exército Popular Boricua, grupo que 
luta pela autonomia de Porto Rico e co

nhecido como Los Macheteros, comandou, no 
dia 12 de janeiro passado, um ato de sabotagem à 
Base Aérea de Muniz, naquele território, des
truindo oito aviões de guerra e danificando ou
tros dois, o que ocasionou um prejuízo de 45 mi
lhões de dólares aos Estados Unidos. 

No dia seguinte, o grupo burlou a vigilância 
policial em torno dos meios de comunicação - o 
FBI distribuiu seus homens pelas proximidades 
das agências de notícias, na intenção de capturar 
qualquer suspeito - e entregou aos jornais um 
comunicado que explica as razões do atentado. 

O comunicado dos Macheteros afirma que o 
objetivo principal da operação está na "necessi
dade de nosso povo continuar lutando contra o 
jugo colonial norte-americano". "Responde, 
além disso - continua a declaração - à nossa 
solidariedade revolucionária com o povo irmão 

A repressão contra a autonomia do pais 
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de EI Salvador e suas organizações revolucioná
rias, agrupadas na Frente Farabundo Martí de 
Libertação Nacional, que lutam até a morte con
tra o regime que os oprime e os assassina e con
tra aqueles que pretendem mobilizar forças ar
madas a partir do nosso país". Recentemente, 
fontes vinculadas ao movimento revolucionário 
de EI Salvador denunciaram que os Estados Uni
dos estavam considerando a possibilidade de en
viar guardas nacionais porto-riquenhos para lutar 
a favor da Junta que governa o país, como parte 
de uma força militar conjunta. 

O Comunicado dos Macheteros lançou ainda 
uma forte crítica ao governador da ilha, Carlos 
Romero Barceló, a quem acusam de ser cada vez 
mais "repressivo e ditatorial". 

Segundo Wilma Reveron, diretora executiva 
do Escritório de Informação Internacional para a 
Independência de Porto Rico, "esse grupo só 
atuou poucas vezes, mas um ataque como esse 
provocará definitivamente uma maior discussão 
no país sobre o futuro destino do território". 
"Há dez anos - afirmou Wilma - um atentado 
semelhante seria pienamente repudiado, mas ago
ra as coisas estão mudando e, provavelmente, as 
pessoas passam a pensar mais sobre o significado 
de uma ação desse tipo". 

Na opinião de Wilma, o Movimento para a 
Independência de Porto Rico está crescendo, 
"apesar disso não se refletir necessariamente nas 
eleições". O Escritório de Informação Interna
cional para a Independência de Porto Rico, que 
representa uma coalizão de grupos, estima que 
aproximadamente 250 mil pessoas estão a favor 
da autonomia do país. 

No ano passado, a Comissão Especial da 
ONU para a Descolonização aprovou, por 12 a 
zero e 15 abstenções, uma resolução que reafir
ma o direito do povo de Porto Rico à autode
terminação e à independência. A Comissão exigiu 
ao governo dos Estados Unidos medidas necessá
rias para transferir plenos poderes aos porto-ri
quenhos para que se autogovernassem. 

Em consequência da sabotagem, uma equipe 
do Pentágono foi deslocada para a ilha, a fim de 
avaliar a situação. Entre os integrantes da equipe 
estão representantes da força aérea e do escritó
rio da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Se
gundo .um porta-voz da Guarda Nacional, os fun
cionários do Pentágono não realizaram "investi
gações", preparando sobre o fato somente um in
forme para seus superiores em Washington. 

1~ ss 
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PORTO RICO 

Em buscado 
apoio internacional 

O presidente do Partido Socialista 
Porto-Riquenho afirma que a 

solidariedade dos movimentos 
progressistas do exterior é 

fundamental para a sobrevivência 
de seu país 

Carlos Gallisá 

~ 
orto Rico, reconhece Carlos Gallisá, 
presidente do Partido Socialista 
Porto-Riquenho, está bloqueado por um 

dos mais refinados sistemas de' dominação 
colonial. Um sistema corruptor e brutal que tem 
cerceado ao longo dos anos qualquer veleidade 
libertária dos seus setores mais progressistas. · 
Por isso, é-lhe fundamental o apoio externo e 
todo tipo de solidariedade internacional. 

Carlos Gallisá, em entrevista concedida 
com exclusividade a cadernos do terceiro mundo, 
deixou claro que a consciência internacional em 
relação aos problemas de Porto Rico é 
fundamental para a sobrevivência de seu país. Só 
assim, ele entende, com base em um amplo 

programa de denúncias contra a dominação 
norte-americana, será possível impedir que Porto 
Rico seja definitivamente anexado pelos Estados 
Unidos. 

O povo, naturalmente resistente à 
dependência, .está totalmente entorpecido e 
aniquilado pela propaganda de Washington, 
da qual fazem parte, periodicamente, derrames 
demagógicos de dólares destinados a mascarar 
uma situação social precária. O apoio dad0 nas 
umas às duas legendas que representam 
interesses norte-americanos em Porto Rico 
comprova o apelo de Gallisá aos movimentos 
progressistas do exterior, mostrando, ao mesmo 
tempo, o nível de desinformação popular a 
respeito de seu próprio país. 



O que significa para o PSP· 
participar das eleições? 

- Os socialistas participam 
das eleições de Porto Rico cien
tes da natureza colonial dessas 
eleições. Em Porto Rico, são elei
tos um governador, alguns depu
tados e vários prefeitos, mas, na 
verdade, eles não passam de ofi
ciais designados para administrar 
o pequeno poder concedido pe
las autoridades norte-americanas. 
O verdadeiro governante de 
Porto Rico é o Congresso dos 
Estados Unidos e o seu Presiden
te. Entre outras coisas, isto quer 
dizer que o legislativo de Porto 
Rico não pode legislar em nenhu
ma das áreas controladas pelas 
leis norte-americanas. São mui
tos os exemplos: leis de emigra
ção, transportes aéreos e marí
timos, sistema monetário, rela
ções de trabalho etc, além das 
diversas ár;;; onde o modo de 
governar norte-americano é fran
camente imitado. 

Então o PSP participa só 
para constar? 

- Absolutamente. O PSP par
ticipa das eleições impugnando o 
processo eleitoral, denunciando 
que as eleições são coloniais e que 
não vão resolver os problemas 
do povo po"rto-riquenho. No 
entanto, utiliza o processo elei
toral como veículo de organiza
ção e esta é a principal forma de 
luta do nosso povo. Aqui votam 
85% aos eleitores inscritos de 
um eleitorado ativo de dois mi
lhões, numa população de quase 
quatro milhões de habitantes. 
Nas eleições passadas, em 197 6, 
votaram cerca de um milhão e 
meio de pessoas. Assim, pattici
pando das eleições, o partido se 
insere no debate político do 
país, introduz sua ideologia, pro
jeta seus. dirigentes e propõe o 
socialismo como a verdadeira al
ternativa para o povo de Porto 
Rico. E, além de favorecer uma 
comunicação mais estreita com 
as massas, essa prática acaba pro
tegendo o partido contra a re-
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Océano Atlántico 

Mar Caríbe 

pressão, pois o poder colonial o 
reconhece como partido legal. 

Os americanos colocariam 
obstáculos em caso de uma vitó
ria socialista? 

- Isso eles fazem há 82 anos. 
Os Estados Unidos sempre utili
zaram todas as formas de obstá
culos e imposições ao povo por
to-riquenho, para que ele não 
exerça sua livre determinação. 
Toda a sua política tem o objeti
vo de dividi-lo, para que seja di
fícil a esse povo alcançar um con
senso sobre uma fórmula de pacto 
político, especialmente sobre a 
independência. A presença dos 
norte-americanos vem desde 
1898, quando invadiram o país. 
Foi dirigida conscientemente 
para destruir a personalidade de 
Porto Rico como país do Caribe 
e da América Latina, para aniqui
lar as bases culturais de nosso 
povo. Temos sofrido muito nes
ses anos todos. Por exemplo, até 
1958, era obrigação dos estudan
tes porto-riquenhos das escolas 
públicas cantar o hino nacional 

norte-americano e aprender to
das as matérias em inglês. Uma 
tremenda agressão cultural. Atra
vés do rádio, da imprensa e da 
televisão - que são controlados 
por Washington - a propaganda 
norte-americana introduz o seu 
modo de vida, as suas aspirações 
e, principalmente, sua hegemo
nia ideológica, fazendo com que 
os porto-riquenhos olhem exclu
sivamente para os Estados Uni
dos, separadamente do resto do 
mundo. E, claro, quando as van
guardas do povo atacam o impe
rialismo, a CIA revela a sua pre
sença, sem contar as bases milita
res e uma Guarda Nacional. Aliás, 
em 1950, quando houve o levan
te pela independência, a luta foi 
travada entre irmãos por-to-rique
nhos. Portanto, o poder colonial 
tem os seus mecanismos repressi
vos para serem utilizados quando 
bem entender. 

Enúgração maciça 

Dentro dos EUA, qual a pene
traçaõ do Partido junto à colônia 
porto-riquenha? 
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E:s - Há cerca de dois milhões de 
§ porto-riquenhos nos Estados Uni
~ dos. A terça parte do nosso povo 
~ vive ali. Como partido, conside
E:s ramos essa gente como parte da 
~ nação porto-riquenha, uma na
~ ção dividida. Esse "fenômeno" 
E§ faz parte dos processos utiliza
E:s dos pelo governo colonial, que 

fomenta a emigração como fór
mula de aliviar os 60% de desem
pregados. Já nas décadas de 40 a 
50, foi maciça a emigração. Sem
pre com um desejo de breve re
gresso, isto é, resolver seus pro
blemas econômicos e voltar (nos 
últimos anos, houve mais regres
sos do que saídas). A nível polí
tico, o PSP está mais ou menos 
organizado, mantendo seções do 
partido nas principais cidades 
norte-americanas, também ser
vindo como ponte para os mili
tantes dos setores mais progressis
tas dos Estados Unidos. 

Há ainda prisioneiros políti
cos porto-riquenhos? 

- Recentemente, há cerca de 
um ano, os EUA libertaram al
guns dos presos políticos mais an
tigos º do hemisfério: quatro na
cionalistas que atacaram o Con
gresso em 1954. Ainda se encon
tram presos onze homens da 
Frente Armada de Libertação 
Nacional (Faln): dois deles con
denados à prisão perpétua e os 
outros com condenações que va
riam de 15 a 25 anos, por desen
volverem atividades dentro dos 
Estados Unidos a favor da inde
pendência. Embora sejam prisio
neiros políticos, eles são acusa
dos de "criminosos de guerra". 

Qual a posição do par.tido em 
relação à Urss? 

- Em relação à política inter
nacional, o PSP tem mantido ao 
longo dos anos uma linha inde
pendente. Vemos a União Sovié
tica como um governo, um povo 
e um partido fraterno. Todavia, 
não temos relações bilaterais 
com a Urss a nível de partido, o 
que não acontece com o Partido 
Comunista Cubano, pois com 

este mantemos relações bem es
treitas. 

Por que? 
- Em termos ideológicos, a 

Revolução Cubana foi um gran
de impacto para toda a América 
Latina. Contudo, entre Cuba e 
Porto Rico existem laços históri
cos muito estreitos. Enquanto 
José Martí lutava pela indepen
dência de Cuba, Ramón Betan
ces, o nosso José Martí, lutava 
pela independência de Porto Ri
co. E foram muitos os porto-ri
quenhos que lutaram em Cuba 
contra os espanhóis. Aliás, em 
1895, Porto Rico estabeleceu 
para o País a mesma bandeira de 
Cuba com as cores invertidas, 
símbolo de uma luta única. O 
plano era libertar Cuba e depois 
Porto Rico do jugo espanhol. 
Assim é que, em 1898, Betances 
e Martí deram o grito de rebelião, 
cada um em seu país. Como se 
vê, temos uma h~stc;>ria muito pa
recida, uma luta contra o mesmo 
inimigo. Por sinal, gostaria de ci
tar um verso escrito em 1887, 
pela poetisa porto-riquenha Lola 
Rodríguez de Tio: 

Cuba e Porto Rico são 
de um pássaro as duas asas, 
recebem flores e balas, 
sobre um mesmo coração. 

Enfim, existe entre ps nossos 
povos uma solidariedade históri
ca. E, hoje, uma solidariedade 
que devem ter todos os socialis
tas, pois a luta é contra o impe
rialismo e contra todas as formas 
de colonialismo. 

"Estatização" 

Qual a representatividade do 
partido no atual governo? 

- Nenhuma. Houve aqui um 
movimento anexionista que aca
bou convertendo Porto Rico 
num Estado associado à confede
ração norte-americana. O partido 
que está no poder - o Partido 
Novo Progressista (PNP) - quer 
a "estatização" para Porto Rico, 
isto é, quer deixar de ser associa
do para ser mais uma estrelinha 
na bandeira norte-americana. E 

essa foi a sua principal platafor
ma da última campanha eleitoral: 
um voto para eles era um voto 
para a "estatização". Mas os so
cialistas sabem que esse é um 
sentimento minoritário. 

Quais as tendências políticas 
em Porto Rico? 

- Porto Rico se divide em 
três tendências: a da "estatiza
ção", que é anexionista; a que 
luta pela independência, que in
clui o PSP e o PIP (Partido In
dependentista Porto-Riquenho ), 
de caráter social-democrata, isto 
é, que aspira a independência na
cional sem, contudo, questionar 
a ordem social; e uma outra inter
mediária ( o PDP, Partido Demo
crático Popular), que se define 
como autonomista, ou estadoli
brista ( do estado livre associado), 
e que postula uma divisão de 
poder (meio a meio). No entanto, 
ainda que se diga autonomista, 
estadolibrista ou livre-associado, 
a verdade é que não passa de um 
partido colonial. Já a tendência 
anexionista está composta pelos 
setores mais reacionários da direi
ta do país, com o seu governo de 
tendência colonial, refletindo os 
mais variados sintomas fascistas. 
São os empregados dos norte
americanos, são os setores mais 
colonizados que querem a ane
xação, que querem a consolida
ção do poder colonial, que que
rem a destruição da nação por
to-riquenha. 

E conseguirão? 

- Não, porque ao longo dos 
anos os imperialistas conheceram 
melhor os povos caribenho e la
tino-americano e sabem que não 
poderão destruir suas raízes cul
turais. E essa força foi tanta que 
pôde combater toda a agressão 
cultural e a des_personalização 
de nossas rafzes feita através da 
dependência econômica. Anual
mente, os Estados Unidos derra
mam em Porto Rico três bilhões 
e oitocentos milhões de dólares. 
A quarte parte desse dinheiro é 
destinada aos talões, com os 



quais 60% das famílias porto-ri
que·nhas compram alimentos. 

E, claro, como grande potên
cia capitalista, enviam esse di
nheiro não só para impor a de
pendência e o controle, mas 
para que suas empresas possam 
lucrar milhões de dólares. Os seus 
lucros são maiores do que os 
subsídios. Esses subsídios são pa
gos pelos trabalhadores. Aliás, 
e!es nunca fazem maµs negó
cios... Isso sem contar as bases 
militares que ocupam 10% das 
nossas terras cultiváveis sem pa
~ar nada, ~ois eles têm o poder 

e expropnar terras para uso mi
litar sem indenização alguma. 
Além disso, Porto Rico é o seu 
quinto mercado do mundo, já 
que produzimos aquilo que não 
consumimos e consumimos aqui
lo que não produzimos. Temos 
que comprar deles a preços mo
nopolísticos. Se compararmos os 
preços de Porto Rico com os de 
Nova Iorque ou Washington, te
remos um índice de preços mui
to mais alto , pois a nossa infla
ção é bem maior do · que a dos 
EUA. 

Como são os salários aqui? 

- O trabalhador porto-rique
nho ganha a metade do salário 
do trabalhador norte-americano 
na mesma firma e no mesmo tra
balho. As indústrias norte-ameri
canas se transferem para cá em 
busca de mão-de-obra barata e 
isenção de impostos. Porto Rico 
é esse oásis sonhado e realizado 
~ob a bandeira e o grande capital 
ianque. 

A independência de Porto Ri
co afetaria a situação da Repú
blica Dominicana e do Haiti, que 
são vizinhos? 

- Creio que a independência 
é uma necessidade, pois é impos
sível o desenvolvimento enquan
to colônia. E p.Ós, no Caribe, 
como país independente, certa
mente ajudaremos a fortalecer a 
unidade antilhana, que é um 
ideal desde os tempos .de Martí, 
Betances e outros que contribuí
ram para o desenvolvimento da 
área. 

Até agora, o controle exerci
do pelos EUA no Caribe tem si
do férreo. O triunfo da Revolu-

Manifastaçio pela indapendlncia em Nova Iorque 
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ção cubana, .o surgimento do go
verno antiimperialista de Grana
~ª• o avanço das forças progres
sistas na Guiana, a vitória dos 
sandinistas na Nicarágua e o esta
do de efervescência em El Salva
dor modificaram aquela antiga 
situação de um Caribe tranquila
mente dominado pelos Estados 
Unidos. Houve um despertar do 
povo caribenho. 

Há realmente armas atômicas 
guardadas em Porto Rico? 

- Segundo o governo norte
americano não existem armas 
nucleares em Porto Rico. Mas o 
PSP tem denunciado há vários 
anos a existência de estoques 
dessas armas em nosso território 
o que é, aliás, uma violação d~ 
tratado de desnuclearização da 
América Latina. É bom lembrar 
que Porto Rico não assinou esse 
tratado, pois foi excluído. 

Como tem sido o apoio dos se
tores progressistas latino-ameri
canos à causa de Porto Rico? 

- O regime colonial de Porto 
Rico é um problema de toda a 
América Latina. Em 1965, quan
do da invasão da República Do
minicana, daqui saíram as tropas 
norte-americanas. Daqui saíram 
muit~s o~tras contribuições para 
agredir diversos povos do conti
nente. Nos últimos anos, vários 
países da América Latina expres
saram uma preocupação maior 
em relação a Porto Rico. Na con
ferência de solidariedade à inde
pendência · de Porto Rico, reali
zada no México, a Bolívia e a 
Colômbia manifestaram-se a 
nosso favoi:. 

Quando o presidente Ford, 
em seus últimos dias de mandato 
enviou ao Congresso um projet~ 
de "estatização" para Porto Rico, 
o governo da Venezuela conde
nou o projeto como uma nova 
agressão à América Latina. Méxi
co e Nicarágua apoiaram a Vene
zuela nesse episódio. Há, portan
to, um sentimento latino-ameri
cano muito forte e expressivo, a 
favor da nossa independência. D 
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PANAMÁ 

O ensaio geral 
Os Estados Unidos desrespeitam os tratados 

Torrijos-Carter, fazem grandes manobras militares 
de intimidação e testam suas forças para uma 

possível intervenção na América Central 

~ 
o período de 18 a 25 de 
fevereiro passado, a admi
nistração de Ronald 

Reagan, através do Comando Sul 
do exército dos Estados Unidos, 
acantonado no Canal do Pana
má, efetuou as manobras deno
minadas Black Hawk I V (Falcão 
Negro IV), como um suposto 
exercício de defesa e proteção 
das instalações do próprio Canal. 

A realização das manobras, de 
forma unilateral e sem o consen
t imento do governo da Repúbli
ca do Panamá, motivou não ape
nas a não-participação da Guarda 
Nacional desse país do istmo 
centro-americano, como t~mbém 
um vigoroso protesto do poder 
executivo e da instituição arma
. da panamenhos. O governo e o 
exército do Panamá considera
ram as manobras como uma no
va violação aos tratados Torrijos
Carter, subscritos por ambos os 
países em setembro de 1977 e 
postos em vigência a partir de 
19 de outubro de 1979. 

O repúdio do presidente Aris
tides Royo e do general-de-briga
da Omar Torrijos Herrera, Co
mandante-em-Chefe da Guarda 
Nacional, às manobras "Falcão 
Negro IV", reafirmou uma vez 
mais o direito soberano do povo 
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panamenho à sua independência 
e ao mesmo tempo tirou do ex ér

, cito dos Estados Unidos a possi
bilidade de encobrir - com a 
participação do Panamá - o ca
ráter intervencionista e provoca
tivo desses exercícios militares. 

"Nem um só centímetro do 
território panamenho revertido a 
nosso país será utilizado nessas 
manobras", expressou o membro 
do Estado Maior da Guarda Na
cional do Panamá, tenente-coro
nel Armando Contreras, que, por 
sua vez, é copresidente da Junta 
combinada das forças armadas 
do Panamá e dos Estados Unidos 
para a defesa do Canal, segundo 
o acordo no tratado Torrijos
Carter . 

Arrogância e pressão dos EUA 

O Tratado - que entrou em 
vigor em outubro de 1979 -, 
que regula a proteção e a defesa 
da área do Canal, estabelece que 
as operações militares devem ser 
coordenadas pela Junta combi
nada dos países signatários <; não 
exatamente como ocorreu nesta 
oportunidade, quando um dos 
assinantes do acordo (Estados 
Unidos), de forma unilateral, 
levou avante as manobras. 

Nos dias anteriores ao m1c10 
dos exercícios militares, soube-se 
através das declarações do escri
tor e novelista colombiano Ga
briel García Marquez , que o se
cretário de Estado dos Estados 
Unidos, o militar-diplomata ge
neral Alexander Haig, tinha en
viado uma "nota verbal" às auto
ridades panamenhas no sentido 
de que "o Panamá minimize as 
relações com Cuba". 

Na mesma nota, Haig lamen
tava-se de que "o Panamá esteja 
contribuindo para romper o blo
queio a Cuba imposto pelos Es
tados Unidos, há mais de 20 
anos". O secretário de Estado 
Haig indicava ainda a sua preocu
pação '1pela crescente presença 
do pessoal da Embaixada cubana 
no Panamá e a influência que 
esses funcionários exercem sobre 
o governo panamenho", segundo 
revelou o novelista colombiano. 

A atitude de "procônsul" 
assumida por Haig foi rechaçada 
pelo general Omar Torrijos que 
disse: "Dou a mensagem por 
não-recebida, por ter-se equivo
cado de destinatário. Devia ter 
sido enviada a Porto Rico", em 
clara alusão ao fato de que o 
Panamá decide por si mesmo 
5:1as folíticas interna e interna
c10na. n 



"· 
Apesar da pressão exercida, o Panamá repudiou as manobras militares dos EUA 

O presidente Aristides Royo, 
respondeu à chamada "nota ver
bal" do general Haig, lembrando 
a Washington que muito lhe 
preocupa "a execução dos trata
dos Torrijos-Carter sobre o canal 
interoceânico, porque os Estados 
Unidos não lhes estão dando es
trito cumprimento". Royo tam
bém asseverou que o Panamá 
não concorda com o bloqueio a 
uma nação irmã "só por ter um 
sistema diferente do nosso", se
gundo informou Gabriel García 
Marquez. 

A intenção de Haig de intimi
dar e frear as relações normais 
entre Panamá e Cuba e a criação 
de uma clara pressão, anterior ao 
início das manobras militares 
"Falcão Negro IV", encontraram 
a firme e decidida resposta pana
menha. As autoridades desse país, 
respaldadas por diversos pronun
ciamentos de organizações popu
lares e cívicas, rechaçaram as 
declarações do Secrçtário de Es
tado e as manobras, como tenta
tivas intervencionistas dos Esta
dos Unidos nos assuntos internos 
do Panamá. 
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Pelo seu caráter e sua magni
tude, as manobras militares ultra
passam, a olhos vistos, 1,1m sim
ples exercício de defesa e prote
ção das instalações do Canal do 
Panamá. Visam claramente uma 
coordenação dos efetivos milita
res norte-americanos acantona
dos nas 14 bases militares no 
Canal, aos quais somaram-se 
forças do próprio território nor
te-americano e das bases localiza
das na ilha de Porto Rico. 

Simultaneamente às mano
bras " falcão Negro IV", reali
zou-se a maior concentração de 
navios de guerra norte-america
nos, como nunca se viu no Cari
be: 41 navios ( entre os quais 
o porta-aviões "América" de 80 
mil toneladas) participaram do 
exercício aeronaval Readex 1-81, 
nas imediações da ilha de Porto 
Rico. 

Segundo fontes militares dos 
Estados Unidos, o exercício Rea
dex 1-81 teve como objetivo pôr 
à prova a defesa norte-americana 
na região do Caribe e foi mera 
"coincidência" que se realizasse 
simultaneamente às manobras 

"Falcão Negro IV" e num mo
mento em que o Departamento 
de Estado norte-americano faz 
fortes_pressões sobre a região do 
Caribe e da América Central. 

Participaram das manobras no 
Panamá ( entre militares e auxilia
res) mais de 7 mil efetivos das 
três armas das Forças Armadas 
dos Estados Unidos. O Pentágo
no mobilizou efetivos da força 
aérea do grupo tático de guerra 
156; da Guarda Nacional com 
sede em Porto Rico - partindo 
daí oito aviões do tipo A7-DS; 
procedentes do Arkansas; foram 
mobilizados 12 aviões tipo Phan
tom F-4, do grupo 188; e do 
comando aéreo com base no Ca
nal do Panamá, seguiram aviões 
C-130, C-5 e do tipo C-141. 

A chamada "cavalaria aérea" 
esteve presente com helicópteros 
UH-Huey e CH-47 e OOH-58 
Kiowa procedentes da brigada de 
combate 210, calculando-se um 
total de 80 a 100 helicópteros 
utilizados. 

Em relação à mobilização 
por mar, estiveram presentes 
dois navios da frota atlântica, o ·~ 61 
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Es US Thomas C. Hart (FF1092) de 
§ operações na base de Guantána
~ mo (Cuba) e o US Boulder (LST 
c::::l 1190). Ambos chegaram aos por
@ tos do Atlântico e à base de 
B Rodman no oce~o Pa~ífl.co. As 
~ operações mar{tunas mcluíram 
E§ efetivos procedentes de Nova 
E:s Orleans, "Companhia 22" da Ca-

rolina do Norte, a sexta compa
nhia e a segunda divisão da in
fantaria da marinha com sede na 
base Le J eune. 

Equipamento militar ofensivo 

A inclusão de equipamento 
blindado não-permanente, em 
particular tanques e "tanquetes" 
leves ( calculam-se entre 300 e 
400 unidades utilizadas) indicam 
o volume das forças mobilizadas. 
Objetivo: uma suposta "defesa e 
proteção do Canal do Panamá", 
como explicou o Chefe do Co
mando Sul do exército dos Esta
dos Unidos, tenente-general Wa
llace Nutting, com base na área 
do Canal. 

Por sua vez, o governador de 
Porto Rico, Carlos Romero Bar
celó, foi convidado pelo Coman
do Sul dos Estados Unidos a pre
senciar as manobras "Falcão 
Negro IV" ao lado do Chefe da 
Guarda Nacional porto-riquenha. 

A concentração de forças e o 
equipamento militar de caráter 
ofensivo utilizado nas mano
bras demonstram que o objetivo 
do Departamento de Estado vai 
mais além da simples defesa das 
instalações do Canal do Panamá, 
visando a convulsionada situação 
centro-americana, em particular 
uma intervenção na República 
de El Salvador. 

A decisão do Panamá de não 
participar dessa operação norte
americana deixa mais uma vez a 
descoberto o sentido provocati
vo e belicista dos Estados Unidos 
que, ao levarem avante as mano
bras de forma unilateral, demons
traram o caráter e as conotações 
internacionais das mesmas. 

Nos últimos meses, as bases 
militares norte-americanas em 
território panamenho converte
ram-se mais agudamente no cen
tro da conspiração e da agressão 
aos pcwos latino-americanos. 
Quarry Heigh, localizado no 
centro do· monte Ancón, símbo
lo da dignidade e da soberania 
panamenha, é o local de onde 
os efetivos norte-americanos 
( com participação de unidades 
especializadas de outros países) 
coordenam e impulsionam os 
planos desestabilizadores e de 
agressão aos governos democrá
ticos da América Latina. Nesse 
local, o adestramento de solda
dos e oficiais na pr·ática das tor
turas, da contra-insurreição e 
inteligência militar, fazem parte 
do programa. 

Apesar da tentativa de justifi
car as manobra~ "Falcão Negro 
IV" como parte dos tratados Tor
rijos-Carter, ticou claro para os 
panamenhos e para o mundo que 
se tratà de uma nova violação 
aos tratados de 1977. Também 
ficaram mais claros os planos in
tervencionistas dos Estados Uni
dos para El Salvador e América 
Central. 

Repúdio à intervenção 

Desde o instante em que ficou 
conhecida publicamente a deci
são de se colocar em marcha as 
manobras militares norte-ameri
canas no Canal do Panamá, acen
tuou-se o já arraigado e profun
do espírito antiimperialista e 
antiintervencionista do povo pa
namenho. 

Às declarações do presidente 
Aristides Royo e do Chefe da 
Guarda Nacional, general Omar 
Torrijos, de repúdio às pressões 
de Alexander Haig e de não-par
ticipação nas manobras "Falcão 
Negro IV", juntaram-se declara
ções, pronunciamentos e mani
festações de partidos políticos, 

centrais operarias, federação de 
estudantes, Conselho da Paz e 
outras organizações cívicas, 
todas elas em apoio à atitude 
panamenha, renegando a posição 
norte-americana e solidarizando. 
se com os povos centro-ameri
canos. 

O Partido Revolucionário De
mocrático (PRD) qualificou as 
manobras como "típica opera
ção do período do grande chico. 
te (big steak)", lembrando ao 
general Haig que "o Panamá é 
livre e soberano e que as decisões 
em relação à política internado. 
nal panamenha são tomadas no 
istmo e não na Casa Branca". 

O mesmo aconteceu com o 
Partido do Povo, que qualificou 
as manobras "como uma tentat~ 
va clara e visível dos Estados 
Unidos em levar avante uma des
carada intervenção em El Sal
vador". 

Durante toda a semana em 
que se desenvolveram as mano
bras militares, produziram-se ma
nifestações e concentrações na 
frente da Embaixada dos Estados 
Unidos na Cidade do Panamá e 
nas próprias portas do quartel 
general do Comando Sul do 
exército dos Estados Unidos 
com base no Canal do Panamá. 
O povo panamenho reafirmou 
sua firme decisão de negar-se a 
ver seu território utilizado como 
base de agressão a outros povos 
irmãos. Simultaneamente, deixou 
clara sua intenção de fazer de 
seu país um campo de luta con
tra as intenções intervencionistas 
dos Estados Unidos. 

"Um Canal para a Paz, não 
para a Guerra". Nessa frase está 
condensada a história e a vonta
de de um povo que ama a paz, 
que sabe das agressões e das vio
lações sofridas constantemente e 
que une à sua justa aspiração de 
vida livre e independente a sua 
solidariedade com os povos ir
mãos do çontinente. D 



Com o pretexto de eliminar bases do ANC, o regime 
de Pretória continua com suas agressões na 

A frica Austral 

~ 
ram cerca de duas horas. 
da manhã, quando na ma
drugada do dia · 30 de ja-

neiro um comando sul-africano 
atacou os locais de residência de 
refugiados membros do African 
National Congress (ANC), em 
território moçambicano. Depois 
de ter ultrapassado a fronteira 
em cerca de 100 quilômetros, os 
invasores desencadearam a opera
ção na cidade-satélite da Matola, 
na periferia de Maputo, contra 
três residências situadas no bairro 
de Hanhene. Excetuando-se uma 
casa, todas as demais sofreram 
fogo intenso e pesado. Uma ex
plicação corrente é a de que, no 
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terceiro local, os sul-africanos ti
nham como objetivo a captura 
dos seus ocupantes. O material 
abandonado após a luta com efe
tivos das Forças Populares de Li
bertação de Moçambique permi
tiu verificar que o inimigo sofreu 
cerca de seis baixas. Granadas, 
cinturões e carregadores faziam 
parte do equipamento encontra
do e que seguramente havia sido 
cortado dos corpos dos comandos 
alvejados. A imprensa e os diplo
matas acreditados no país pude
ram constatar no local a exis
tência de marcas de sangue, assi: 
nalando o pe'rcurso feito pelos 
sul-africanos feridos até os veí-

culos que os retiraram do local. 
Também constataram os métodos 
utilizados por Pretória: algumas 
vítimas tiveram as suas orelhas 
cortadas e levadas como troféus. 

Morte e terror 

O material utilizado no ata
que inclutu granadas, metralha
doras e bazucas. Com base nos 
estragos feitos, algumas agências 
de notícias levantaram a hipóte
se de que teria sido também em
pregado equi,Pame_nto ~ais pesa
do. Logo apos o tiroteio cerrado 
e quando alguns locais estavam 
já bastante destruídos, os co-

~ 63 



C=':5 mandos continuaram a semear 
@g . d = a morte e o terror com raJa as 
~ de metralhadoras. Segundo uma 
~ testemunha ocular, os disparos 

eram feitos em todas as direções, 
nada ·poupando. Antes de se reti
rarem, os sul-africanos minaram 
os três locais visados. No total, 
foram assassinados onze militan
tes do ANC, um cooperante por
tuguês residente em Moçambique 
e seis soldados sul-africanos. Des
tes, um era de raça branca e tra
zia o rosto e as mãos pintados de 
negro, como disfarce. 

rou que a operação fora realiza
da contra "três bases" do ANC. 
O militar insistiu na versão de 
que esses locais estariam servin
do de centro de planejamento 
para incursões contra o regime 
çlo apartheid. Entre as ações 
"executadas segundo planos tra
çados nesses locais", foram apon
tados supostos assaltos a bancos, 
ataques contra delegacias poli
ciais e até a espetacular operação 
feita contra as instalações da em
presa petrolífera Sasol no ano 
passado. 

quim Chissano, q,ue na ocasião se 
encontrava na Belgica, desmentir 
a propaganda lançada pelo gover
no sul-africano. Em declarações 
prestadas à imprensa, o chefe da 
diplomacia moçambicana afu
mou que os racistas procuram 
responsáveis externos para expli
car a on_da de rebeliões que saco
dem a Africa do Sul. A posição 
de Moçambique face ao ANC -
afirmou - é de apoio, mas isso 
não se concretiza em termos mi
litares. Chissano, que tinha parti
cipado de uma série de discussões 
sobre a independência da Namí
bia, denunciou também o apoio 
que os países capitalistas ociden
tais dão ao governo racista. Mui
to embora seja pressionada para 
introduzir algumas reformas po
lítico-administrativas, a RSA dis
põe de meios fornecidos por de-

A versão distorcida 
dos sul-africanos 

Em Pretória, ao confirmar a 
agressão, o general Constant 
Viljoen, chefe da força de defesa 
da República Sul-Africana decla-

Essa versão dos acontecimen
tos iria, a partir desse momento, 
dominar os meios de informação 
sul-africanos e as agências de no
tícias dos países capitalistas. 
Coube ao Ministro das Relações 
Exteriores de Moçambique, J oa-

A traição interna 

D O presidente Samora Machel, em comício 
realizado em Maputo, forneceu novos de

talhes sobre os métodos e os objetivos da agressão 
de Pretória. Ao analisar os seus antecedentes, o 
Presidente afirmou que a invasão e a retirada de 
homens fortemente equipados só pôde ser reali
zada com sucesso porque contava com apoio 
interno. Diante de milhares de pessoas, desfila
ram alguns dos principais envolvidos na colabora
ção com o inimigo:dois comandantes, cinco capi
tães e um tenente-coronel das Forças Populares 
de Libertação de Moçambique. 

Na opinião de Samora Machel, essa ação só 
foi possível porque foram cometidos dois erros 
fundamentais: subestimou-se a África do Sul co
mo inimigo que a qualquer momento poderia ata
car Moçambique e generalizou-se equivocadamen
te um sentimento de segurança decorrente do 
término da guerra no Zirribabwe. "Permitimos 
que o inimigo penetrasse nas brechas e aproveitas
se as fraquezas existentes", disse o Presidente. E 
acrescentou: "O inimigo utilizou vícios e insufi
ciências de alguns elementos das forças de defesa 

e segurança; elementos que revelaram insuficiên
cias ideológicas, deixaram-se ganhar pelo inimigo. 
Como sempre, as brechas por onde o inimigo en
trou foram a ambição, a corrupção, o regionalis
mo, o tribalismo e o racismo. No caso da corrup
ção, vimos a corrupção ideológica e a corrupção 
material." 

O Comandante e o Vice-Comandante da guar
nição da Matola, respectivamente Fernando An
tônio Nhacocua e Francisco Salema Vilanculos, 
que entraram para as Forças Armadas em 1975, 
ano da independência, não permitiram que os 
seus subordinados oferecessem resistência aos 
agressores. 1 nfiltrado no Serviço de Contra-! n
teligência, estava o capitão Marcos Ndauane 
Kampemba, que além de proteger uma rede de 
marginais ligados à contra-revolução, impedia que 1 
fossem tomadas quaisquer medidas contra eles. 
O capitão lssaume Ussene Dady, envolvido em 
casos de corrupção e tráfico de divisas, ligou-se a 
grupos descontentes e passou a fornecer informa
ções militares a estrangeiros. O capitão José Ma
nuel Simango também soma, aos crimes comuns 
cometidos, a venda de informações a agentes se
cretos estrangeiros. Alguns dos ataques feitos con-
tra depósitos de material militar dos movimentos 
de libertação do Zimbabwe foram realizados gra-
ças à colaboração ofer·ecida pelo capitão Alcido 
Marcos Chivite. As informações entregues aos 
inimigos passaram a abranger listas de equipamen-
tos militares da República Popular de Moçambi-
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terminados círculos internacio
nais que lhe possibilitam manter 
um sistema já condenado à des
truição. "Os países ocidentais -
revelou o ministro - concordam 
que deve haver mudanças na Áfri
ca do Sul apenas porque o 
apartheid já não serve aos seus 
interesses. · A sua preocupação 
central não é a libertação dos po
vos. Por vezes encontramo-nos 
do mesmo lado, porém damo-nos 
conta de que as nossas razões 
não são as mesmas." 

Nas Nações Unidas, a repre
sentação local de Moçambique 
divulgou na semana seguinte à 
agressão uma nota na qual se 
condenava com veemência o ata
que e se declarava que Maputo se 
reservava o direito de defender a 
sua integridade territorial. A cir-

cular dizia ainda que a operação 
realizada pelo comando sul-afri
cano constituía urna violação da 
carta da ONU, da Organização 
da Unidade Africana e das nor
mas de relações internacionais. 
Por sua vez, em nome da OUA, 
Edem Kodjo, seu secretário-ge
ral, enviou uma mensagem ao 
presidente Samora Machel na 
qual condena a agressão racista. 
Kodjo declarou que o organismo 
sob sua direção não só rechaça
va esses atos de intimidação co
mo ~eafirmava ~s propósit~s d_e 
continuar a apoiar toda açao vi

sando a intensificação da luta ar
mada pela libertação dos povos 
oprimidos no continente africa
n9. 

dia 5 de fevereiro, o governo mo
çambicano alertava a comunida
de internacional para a gravidade 
da situação. Nessa mesma data, 
,Pretória tinha enviado uma nota 
na qual informava que todos os 
cidadãos sul-africanos servindo 
em Moçambique estavam sendo 
instruídos no sentido de regres
sarem imediatamente "para con
sultas". Essa medida foi precedi
da de concentração de tropas jun
to à fronteira comum aos dois 
países e da violação do espaço 
aéreo moçambicano. 

Em aparente resposta à pron
ta atitud1:, assumida por Moçam
bique, a Africa do Sul informou 
dois dias depois às Nações Unidas 
que estava "firmemente deci
dida a agir contra o terrorismo, 
quer tenha origem na África do 

Entretanto, as provocações 
sul-africanas continuavam. No 

que. As suas atividades também incluíam a sabo
tagem na remessa de suprimentos para as unida
des da primeira linha, particularmente aquelas 
que estavam servindo nas fronteiras. 

Informações de alto valor militar passaram a 
ser filtradas por colaboradores bem colocados, 
como o responsável pelo gabinete do chefe do 
Estado-Maior, capitão Constantino Adriano da 
Costa, que entregou informes aos serviços secre
tos de países membros da Organização do Trata
do do Atlântico ,Norte (Otan) e· da África do 
Sul. Nos contatos feitos em Maputo, ele pronti
ficou-se a impedir que seus superiores hierárqui
cos recebessem regularmente mensagens e relató
rios, passando a revelar aos inimigos o conteúdo 
dos documentos secretos aos quais tinha acesso. 

O militar de mais alta patente apresentado du
rante o comício foi o tenente-:eoronel Jossias 
Ressarno Dlakhama, que ocupou a chefia da di
reção de autoblindados. Sob sua responsabilida
de foi organizada a destruição sistemática de veí
culos das forças populares. Essas ações tinham 
como objetivo sabotar a mobilidade de diferen
tes unidades. O inquérito realizado apurou a exis
tência de uma verdadeira rede formada por ex
membros das antigas organizações fascistas que 
atuavam no país durante o período colonial. Uti
lizando-se da sua posição, ao mesmo tempo que 
tentava obter a promoção de elementos contra
revolucionários ao oficialato, o Tenente-Coronel 
tentava introduzi-los nas delegações de alto nível 
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que partiam para o exterior e realizava também 
um trabalho de sabotagem da cooperação militar 
com os países socialistas. As investigações indi
caram o envolvimento do seu grupo com a 
Otan e a venda de segredos militares. 

Ao analisar o comportamento dos militares 
detidos, o presidente Samora Machel declarou 
que a principal questão no momento era a de se 
levar a Revolução até o fim. "O caminho traçado 
rumo a uma sociedade melhor, ao socialismo, não 
permite ser ganho pela ambição, pelo conforto e 
pela vida fácil, nem compactuar com o tribalismo, 
o regionalismo e o liberalismo" - afirmou. 

"Devemos ser vigilantes e proteger também 
as nossas forças armadas de Moçámbique, denun
ciar os comportamentos estranhos de oficiais e 
soldados, denunciar o roubo, a bebedeira, a cor
rupção, o desvio dos bens do Estado, que são os 
primeiros passos do caminho da traição" - con
cluiu Samora. 

Foram, sem dúvida, as informações prestadas 
por alguns agentes e a colaboração ativa de outros 
mais, entre os quais se encontram civis, que pos
sibilitaram o sucesso da agressão sul-africana. Os 
invasores permaneceram cerca de quatro horas 
em território moçambicano. Toda a operação 
contou com o apoio da aviação da África do Sul. 
A violação da fronteira moçambicana foi qbserva
da ãs 23 horas e 30 minutos, mas a comunicação 
ao Estado-Maior só chegou ao seu destino âs 9 
horas da manhã seguinte. (E.H.) 



Sul ou num país vizinho". Essa 
ameaça foi transmitida em uma 
carta enviada ao secretário-geral 
da ONU por "Pile" Botha, Mi
nistro sul-africano das Relações 
Exteriores. Waldheim, no entan
to, ao entrar em contato com o 
enviado de Botha, chamaria a sua 
atenção para o conteúdo da no
~a, c?~s.iderando os planos nela 
unphcitos perigosos para a paz 
na região. A disposição do regi
me racista de continuar e mes
mo ampliar os ataques viria 
atrav~s de informações postas 
em cir~~lação por altos dirigen
tes militares sul-africanos, se
gundo as quais o sigilo em tor
no da forma como se desenvol
veu a operação contra a Matola 
devia-s~ à possibilidade de que 
novas mcursões fossem realiza
das para "eliminar os terroris
tas do ANC": 

"Não eram bases do ANC" 

Durante os funerais das viu
mas do comando racista, coube 
ao Ministro do Planejamento e 
d'a A$ricultura, Mario Machungo, 
reafirmar a posição solidária do 
Partido Frelimo e do governo e 
povo moçambicanos em relação 
aos patriotas sul-africanos. De
pois de rememorar alguns fatos 
que marcaram a luta social na 
Africa do Sul - Sharpville e 
Soweto entre outros - Machun
g? ~e~acionou-os com a própria 
histona do povo moçambicano e 
o seu combate diário contra o co
lonialismo. Essa experiência co-
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mum na luta pela liberdade ci
menta a solidariedade com os pa
triotas sul-africanos. 

Oliver Tambo, presidente do 
ANC, declararia que a agressão 
desencadeada contra Moçambi
que não teve outro efeito senão 
unir todos· os inimigo~ do apart
heid .. Tambo negou que as casas 
atacadas fossem bases de guerri
lheiros, tendo afirmado textual
mente que "não existem campos 
ou bases do ANC em Moçambi
que nem nunca existiram". Co
~o em outros países, o que exis
tiam eram simples residências da 
Organização. É necessário, se
gundo sublinhou, que o governo 
racista. defina claramente o que 
d~normna de "base". Se isso sig
nifica que as pessoas que as habi
tavam eram capazes de utilizar 
armas, então essa mesma descri
ção poderá ser aplicada aos lares 
dos brancos dentro da RSA. 
"Que nos digam que esses lares 
são bases" - concluiu. 

Por que a agressão? 

As incursões armadas desen
cadeadas pelo governo sul-africa
no contra Moçambique não visa
riam somente a destruição da re
presentação de um movimento 
oposicionista. É evidente que o 
plano de sequestro de quadros 
dirigentes - como provam as al
gemas encontradas no local - e a 
eliminação f{ sica de ativistas po
deriam representar um golpe de 
propaganda de grande enverga
dura. Uma operação vitoriosa te
ria condições de ser apresentada 
à opinião pública como uma pro
va a mais da capacidade que o re
gime dispõe nll; tarefa de neutra
lizar inimigos situados tanto 
dentro como fora das suas fron
teiras. Essa capacidade operacio
nal - que inclui infiltração, 
captura e aniquilamento - dei
xaria bem clara a extensão dos 
tentáculos de Pretória. 

Porém, há ainda a intenção 
de atingir Moçambique. Falando 
perante as estruturas de base do 

Partido, em Maputo, o tenente
general ~rmando Guebuza, pou
co depois da agressão, afirmou: 
"O inimigo agride-nos agora, em 
1981, quando já aprovamos o 
Plano Estatal Central e estamos 
engajados na sua realização. Es
ta agressão pode ser, portanto, 
uma tentativa de evitar que nos 
libertemos economicamente. So
mos um espinho cravado no flan
co do inimigo por duas razões: 
porque somos independentes e 
porque somos socialistas. E sere
mos também um osso duro de 
roer." 

Como lição do ataque sul-afri
cano na Matola, o ministro Gue
buza afirmou que "temos de ter 
abrig~s lreparados, trincheiras 
organiza as. Se o inimigo atacar, 
cada um de nós deverá ter uma 
tarefa, deverá saber o que fazer 
( ... ). Aumentando a produção e 
elevando o grau de vigilância, 
derrotaremos o inimigo uma vez 
mais". 

Mas Moçambique não é so
ment~ Aull; osso duro de roer pela 
expenencia de construção de um 
oásis independente que realiza 
dentro das sua~ fronteiras. Hoje, 
os países da Africa Austral es
tão se organizando numa comu
nidade econômica (Ver cader
nos do terceiro mundo N!J 30) 
c?m~ alternativa à sua depen
den_cia atual em relação ao po
~eno econômico e financeiro da 
Africa do Sul. Moçambique é um 
dos principais defensores dessa 
transcendente iniciativa que in
clui países tradiciona~ente re
si~na~os à sua situação de depen
dencia e que agora vislumbram 
um futuro diferente para os 
seus povos, como é o caso do 
Botswana. 

_ Assim, ao efetuar essas agres
soes, o governo sul-africano tem 
em mente também eliminar o 
que tem se tornado um de seus 
principais problemas no plano 
externo: a configuração - lenta, 
mas segura - da comunidade 
econômica da África Austral D 



(trechos do discurso de Samora Machel) 

A guerra acabará 
em Pretória 

" . . . A República Popular de Moçambique é 
um Estado independente. A violação da nossa 
fronteira por uma força militar, a progressão em 
profundidade no nosso território, o ataque e des
truição de propriedade moçambicana, o assassi
nato de pessoa~ que estão sob a proteção da nos
sa bandeira, tudo isso são ações que atentam gra
vemente contra a nossa soberania e independência. 

"Em termos militares e em termos diplomáti
cos, são atos de guerra que se enquadram na es
tratégia que Pretória há muito traçou com o ob
jetivo de destruir a nossa independência e o poder 
popular. O ataque realizado contra Moçambique 
no dia 30 é um ataque contra a África indepen
dente. É um ataque contra o campo socialista 
de que somos parte. É um ataque contra as for
ças democráticas e do progresso do mundo in
telro. 

" ... nós não queremos a guerra. Nós somos 
fazedores da paz porque somos socialistas. So
mos porta-bandeira da paz. O socialismo cons
trói a paz, porque destrói a exploração, a humi
lhação, a opressão, a dominação, a ignorância; a 
miséria, o analfabetismo, a doença. 

" . .. que a África do Sul escolha se devemos 
viver em paz ou se devemos viver em guerra! 
Guerra fria, também não queremos. Preferimos 
a guerra aberta. Não queremos passar o tempo a 
concentrar tropas nas fronteiras, viver em tensão. 
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Guerra fria, não queremos. Não queremos tam
bém ataquezinhos e depois sair. Não queremos is
so. Queremos guerra aberta. 

" . · . . é certo que a guerra acabará em Pretória, 
porque a maioria tomará o poder em Pretória. Nós 
somos um povo corajoso e temperado pela guer
ra. Sabemos suportar o sacrifício. Os racistas sul
africanos vivem no luxo, no conforto, na corrup
ção, gozam de .privilégios, não aceitam sacrifícios, 
querem que os outros combatam por eles. Os re
negados, os traidores não têm motivação, não 
têm convicção. Quando viramos as armas contra 
eles, rendem-se. Quantos já morreram? Quantos 
já capturamos? E agora pensam em pôr outros, 
mulatos e indianos, a lutar. Esses discriminados, 
explorados e oprimidos da África do Sul não vão 
combater contra nós. Vão virar as armas contra 
os patrões. Cada indiano que eles treinam, ca
da mestiço que eles preparam, todo o seu ódio é 
contra os racistas e não contra Moçambique, não 
é contra nenhum de nós. Por isso contamos com 
o povo da África do Sul. 

" . . . o inimigo atacou-nos no dia 30. O inimigo 
pode voltar a atacar-nos com um pelotão, com 
uma companhia, com um batalhão, com uma bri- . 
gada . E em qualquer parte do nosso território. O 
inimigo pode atacar-nos por terra, por mar, pe
lo ar. Devemos estar preparados para receber o 
inimigo, rechaçá-lo e não permitir que ele trans
fira a guerra para o nosso território. A guerra es
tá na Africa do Sul. É entre a maioria e a minoria. 

" ... nós e os sul-africanos lutaremos lado a la
do, ombro a ombro até a vitória final, até que 
caia o apartheid. Não há uma guerra entre dois 
povos. A guerra que nos querem impor é entre os 
povos moçambicano e sul-africano de um lado e 
do outro um regime minoritário racista. 

"Qualquer bomba que cair na nossa terra é 
guerra e não agressão. Qualquer mina que explo
dir no nosso território é guerra, não é subversão, 
não confundamos. A luta continua. Estejamos 
prontos para a guerra. 

"Essa guerra que nos querem impor é uma 
guerra entre os amantes da paz e um grupo de na
zifascistas que nem sequer representam todos os 
brancos. Por isso, pela justiça da nossa causa, pela 
solidariedade internacional, estamos certos da vi
tória . O povo sul-africano estará instalado em 
Pretória e acabará com a discriminação. Por isso 
dizemos, com toda a força : a luta continua, are
volução triunfará, os boers serão vencidos, o 
apartheid cairá. O povo sul-africano vencerá. 
A humanidade vencerá." 
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CHADE 

Quanto durará a paz? 
A conquista de N'Djamena interrompe quinze anos de guerra civil. 

Mas a presença de tropas 1/bias no pals e o projeto de fusão com Trlpoli 
fez com que algumas nações africanas reagissem agressivamente contra o 

governo de Goukouni Oueddei, apoiadas por novas ameaças 
de intervenção francesa 

Carlos Pinto Santos 

A população comemora a paz 

~ 
inalmente reina a calma 
em N'Djamena. Desde a 
madrugada de 15 de de-

zembro, por entre os escombros 
de nosve meses de guerra civil, a 
vida novamente começou na ca
pital do Chade. As estruturas 
administrativas e os serviços bá
sicos recuperam-se lenta e peno
samente. Os chadianos voltam a 
cruzar o rio Chari, vindos do Ca
marões, onde se tinham refugia
do nos primeiros dias do mês, 
quando as tropas do Gunt (Go-
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vemo de União Nacional de Tran
sição), dirigidas por Goukouni 
Ouedde~ desencadearam a ofen
siva final contra as posições das 
Forças Armadas do Norte (FAN) 
de Hissene Habré que, 48 horas 
antes do cessar-fogo, ainda domi
navam mais da metade da capital. 
Embora essa zona estivesse res
guardada dos bombardeios, a úl
tima semana de combates causou 
cerca de 700 mortos entre a po
pulação civil. 

A contribuição prestada por 
uma força de intervenção líbia 
( que apesar dos repetidos des
mentidos de Trípoli e de Gou
kouni Oueddei, já vinha comba
tendo junto com os soldados do 
Gunt) parece ter sido decisiva 
para a esmagadora vitória da coa
lizão governamental. 

O assalto final às posições dos 
rebeldes teve início a 6 de dezem
bro, depois de um intenso bom
bardeio de artilharia pesada e 
aviação (Migs e Mirages líbios, 
segundo as agências de informa
ção). O avanço de dezenas de 
blindados acabou por reduzir 
por completo as F AN. Estas eva
cuaram N'Djamena depois de 
destruir depósitos de munições e 
víveres e tentaram alcançar a ci
dade de Abeché ( 600 quilôme
tros a leste), onde foram.. cerca
das pelas tropas de Go.ukouni 
Oueddei. Hissene. Habré refu
giou-se no Camarões, juntamente 
com parte de seu derrotado exér
cito, que foi imediatamente de
sarmado. 

A França chora sua derrota 

A população de N'Djamena e 
os chadianos em geral não sabem 
o que é paz há 15 anos. E quan
do se preparavam para desfrutá
la, novamente ela se vê ameaçada. 

Os novos perigos partem, 
mais uma vez, da França, a anti
ga potência colonial. Identifican-



do-se com seus aliados no conti
nente - que criticam sua suposta 
"passividade" no desenrolar dos 
acontecimentos - o governo de 
Giscard D'Estaing prepara-se pa
ra intervir contra o que ele consi
dera "uma invasão líbia". 

Nos comunicados que partem 
do Palácio do Eliseu, afirma-se 
(nota de · 1.'.3 de dezembro de 
1980) que "a França dará seu 
apoio a qualquer esforço coleti
vo empreendido pelos Estados 
africanos para restabelecer a paz 
no Chade, preservar a unidade e 
manter a independência". Sem 
poder recorrer aos dois argumen
tos que "normalmente" servem
lhe de justif~cativa para suas in
cursões na Africa - apelo por 
um governo "legal" (Zaire e 
Mauritânia, 1978; Tunísia, 1979) 
e proteção aos cidadãos france
ses ameaçados (Chade, 1978) -
o governo francês inventa mais 
um: desta vez, a ameaça de inter
venção se disfarça em "esforço 
~oletivo de Estados africanos". 

Como era de se esperar, essas 
ameaças tomaram uma feição 
mais· agressiva depois do inespe
raáo anúncio do projeto de fusão 
Líbia-Chade, revelado a 6 de ja
neiro por Goukouni Oueddei em 
Tdpoli. Esse projeto foi poste
riormente abandonado pelo Gunt 
e pelo próprio Khadafi: "não 
pode haver, pqr ora, uma fusão 
da Líbia com o Chade" (21 de 
janeiro). 

Mas Paris já tinha um pretex
to. Auxiliado pelas críticas da 
imprensa francesa à sua incapaci
dade de evitar que "a Líbia es
tendesse sua influência no Cha
de", Giscard D'Estaing enviou 
mais tropas à África e reforçou 
.ostensivamente suas bases na Re
pública Centro-Africana, no Se
negal, Costa do Marfim, Gabão·e 
Djibuti. 

Até onde irá a arrogância do 
imperialismo francês que não 
parece capaz de aceitar a derrota 
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Hisséne Habré: derrotado 
e refugiado no Camarõés 

num país considerado, até há 
pouco tempo, como uma de suas 
maiores reservas neocoloniais? 

Com a expulsão de Habré de 
N'Djamena e aniquilados os 
" santuários" das FAN nas pro
víncias de Biltine e Ouaddai, o 
governo francês tem de reconhe
cer que já perdeu suas melhores 
jogadas. Embora o antigo Minis
tro da Defesa cumpra a promessa 
feita no exílio de retomar a luta 
guerrilheira nas zonas montanho
sas de Abeché, junto à fronteira 
com o Sudão (país que, como o 
Egito, não lhe negou apoio nos 
difíceis tempos da guerra), pou
co poderão fazer os restos de um 
exército desmoralizado e contra 
o qual Oueddei conta com sub~ 
tanciais reforços de armas proce
dentes de Trípoli. 

Será que Giscard vai à guerra? 

No caso de intervir militar
mente no Chade, as forças fran
cesas encontrariam o exército 

líbio no país e o combate seria 
inevitável. O comunicado conjun
to líbio-chadiano, publicado em 
Tdpoli a 6 de janeiro, afirma ex
plicitamente que "a Líbia envia
rá ao Chade militares que ajuda
rão a preservar a segurança e a 
oaz, de acordo com o tratado de 
mútua defesa, assinado em 15 de 
junho de 1980. Qualquer ataque 
contra uma das partes será consi
derado como dirigido à outra". 

Mas antes de arriscar um em
bate direto com o exército de 
Khadafi, a poucos meses das elei
ções presidenciais, o governo de 
Paris deverá avaliar a situação 
militar e política, assim como 
seus interesses econômicos. 

A Líbia é um importante 
cliente da indústria militar e civil 
francesa; grandes empresas (Bas
sault, Matra, Thompson-C.S.F.M.) 
têm lá contratos em vias de exe
cução e 3 mil técnicos franceses 
trabalham no país. Além disso, 
Tripoli é um comprador em po

. tendal de tecnologia nuclear que 
Paris, em plena crise econômica, 
não pode desconhecer. E se bem 
qúe cubra apenas 2% das necessi
dades petrolíferas da França, a 
Líbia - sétimo exportador mun
dial - é um abastecedor que a 
França não tem interesse em 
hostilizar. 

No mesmo dia em que se 
anunciou o plano de fusão Líbia
Chade, o Le Monde noticiava a 
assinatura de um contrato pe
trolífero entre a Alf-Aquitaine 
e a NOC, o organismo líbio do 
petróleo. Segundo o diário fran° 
cês, o Comitê Popular de Tripo
li tinha autorizado a concessão 
de cinco licenças de exploração 
e produção à companhia estatal 
francesa em algumas das zonas 
mais ricas em hidrocarbonetos 
da Líbia. 

O Le Monde comentou que 
"alguns viram na passividade 
francesa em relação à Líbia, na 
fase final do conflito chadiano, 
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Retorno dos refugiados a N'Djamena através da fronteira do rio Chari 

a prova de um acordo tácito 
entre as duas capitais, tendo o 
petróleo como pano de fundo". 

A coincidência é, na realidade, 
demasiadamente clara. Nesse ca
so, o rápido envio de companhias 
de infantari'! e pára-quedistas 
francesas à Africa seria - além 
da irritação de Paris pela sur
preendente declaração de 6 de 
janeiro - uma medida destinada 
a tranquilizar os aliados africa
nos de Paris e não uma ameaça 
de intervenção. Assim sendo, 
Khadafi e Goukouni Oueddei 
têm razões suficientes para pro
clamar a vitória. Esta equivaleria 
a um golpe final às pretensões 
francesas a respeito do Chade. 

Os últimos meses de combates 

A 28 de outubro do ano pas
sado, as Forças Armadas Popu
lares . (FAP), de Goukouni 
Oueddei, tomaram Faya-Largeau, 
capital da região de Bourkou
Ennedi-Tibesti, ao norte do país. 
Segundo os observadores, a par
tir dessa data ficou decretada a 
sorte de Hissene Habré, que ex
plica sua derrota pela interven
ção de duas brigadas líbias, apoia
das por tanques e aviões. As de
clarações do chefe das F AN são 

posteriores às notícias divulgadas 
pela Jana (agência líbia de infor
mações), assinalando a presença 
de Khadafi ao lado de Goukouni 
Oueddei num desfile militar em 
Faya-Largeau, no dia 4 de 
novembro. 

Precedida pela queda das lo
calidades de Chalouba e Kalaite, 
a conquista da segunda cidade 
do país deixou as forças r : ~ 1 

' · s 
sem qualquer posição na metade 
norte do Chade. Deslocaram-se, 
então, para N'Djamena e para al
guns locais nas províncias de Bil

-tine e Ouaddai, especialmente 
Abeché. Em meados de novem
bro, apertou-se o cerco em torno 
de Ati, Hadjer, Biltine e Abeché. 
A estrada do leste, que liga esta 
última cidade a N'Djamena, foi 
cortada, impedindo Hissene Ha
bré de receber apoio logístico. 
Os combate~ na capital intensi
ficaram-se e, a 22 de novembro, 
os soldádos de Goukouni 
Oueddei - a quem se juntaram 
2.500 homens do exército do 
coronel Kamougué, as Forças 
Armadas Chadianas (F AT)· -
chegaram a oitocentos met~os da 
Grande Mesquita, onde estava 
localizado o posto de comando 
das FAN. Des.de esse instante até 

6 de dezembro, as posições man
tiveram-se estacionárias, apesar 
do fogo de artilharia pesada e 
dos bombardeios aéreos. 

Manobras diplomáticas 

Promovidas pelo subcomitê 
ad hoc da OUA ( da qual fazem 
parte, desde 1979, o Benin, To
go, Guiné e o Congo) ou por 
países limítrofes (Líbia, Sudão, 
República Centro-Africana, Ca
marões, Nigéria e Níger) a que se 
juntam em algumas ocasiões o 
Senegal e o Egito, a partir de 
1977 sucedem-se as conferências 
internacionais destinadas a en
contrar soluções para o conflito 
chadiano. Todas elas terminaram 
em fracassos, reuniões anuladas, 
acordos não assinados ou resolu
ções não respeitadas. 

Nesse Ínterim, em agosto últi
mo, Ahmat Acyl, Ministro de 
Relações Exteriores do Gunt 
e líder da Frente de Ação Co
mum (FAC), efetua uma viagem 
a países árabes e da Europa Oci
dental na tentativa de angariar 
apoio. Por seu lado, Hissene Ha
bré é recebido secretamente no 
Palácio do Eliseu, onde - segun
do declarou posteriormente -
não obteve todo o armamento 
que esperava. 

Em outubro, Goukouni 
Oueddei declara que não nego
ciará mais com Habré, "porque 
isso só serviria para preparar uma 
nova guerra". Ele afirmou que 
aceitaria um acordo "quando os 
países organizadores deixassem 
de considerar essas negociações 
como uma reunião de diferentes 
tendências chadianas" e quando 
elas tivessem o caráter de "um 
encontro entre um governo legal
mente reconhecido ( o seu) e 
uma tendência rebelde" ( o lado 
de Habré). Assim, a 19 de outu
bro, um novo acordo de paz 
fracassa em Lomé, capital do 
Togo. Conseguiu-se apenas que 
Habré e Oueddei ( que participa
ram em separado das conversa-



ções) aprovassem um projeto de 
cessar-fogo, obviamente não 
concretizado. 

Enquanto isso, os presidentes 
Senghor, Mobutu e Omar Bongo 
(do Senegal, Zaire e Gabão) mul
tiplicavam as consultas em torno 
de diversas propostas para pôr 
fim ao conflito chadiano. Todas 
as suas viagens convergiam para 
um ponto comum: Paris. O presi
dente renunciante do Senegal 
(assim como Mobutu) solicitou o 
envio de tropas da ONU para o 
Chade - para o qual oferecem os 
soldados de seu país estaciona
dos ao sul do Líbano. A inter
venção não prosperou por ser 
sontrária a uma resolução explí
cita da Organização da Unidade 
Africana. 

À medida que a ofensiva mili
tar do Gunt avançava em territó
rio chadiano, çertos dirigentes 
africanos pró-Ocidente, preocu
pados com a iminente derrota de 
Habré e alarmados com o "ex
pansionismo líbio", manifesta
ram uma crescente desilusão 
com a política francesa. As me
didas ambíguas do governo fran
cês - que, por um lado enviou 
(25 de novembro) para Libreville 
aviões Jaguar armados com ca
nhões e mísseis e, por outro, 
demorou em responder à "inter
venção líbia" em sua antiga colô
nia - con61ndiu-os e inquietou
os. Em algumas capitais que se 
abrigam embaixo do "guarda
chuva" do exército de Paris e 
onde impera a tese de que "Kha
dafi é agente de Moscou", come-

çou-se a pensar numa mudança 
de protetor. Os olhares · dirigi
ram-se, naturalmente, para 
Washington. No fundo, esses go
vernos inspiraram-se no exemplo 
do Egito, do Sudão e da 
Somália. 

Aliás, os norte-americanos 
que não costumam intrometer-se 
nos conflitos africanos que envol
vam interesses franceses - ex
pressaram "preocupação pela 
pr_esença e pelo avanço de tropas 
líbias no Chade". Se Paris falha 
no protetorado de seus aliados 
da Africa Central, o novo diri
gente da Casa Branca poderá 
candidatar-se como substituto, o 
que facilitaria as coisas para os 
interesses neocoloniais no caso 

Quem é quem nas tendências chadianas 

D As onze tendências signatárias dos acor
dos de. Lagos de agosto de 1979 (Ver ca

dernos do terceiro mundo NP 25) e que ainda são 
nomeadas nos comunicados emanado ...:.::: :onfe
rências internacionais como representantes de fac
ções político-militares diferentes, sofreram modi
ficações internas e nas relações de forças entre si, 
no transcurso dos últimos meses de guerra. Algu
mas delas, pela sua reduzida importância militar, 
ou por suas vinculações com o derrotado exercito 
de Hissêne Habré, deixaram de ter peso no com
plexo panorama político chadiano. Neste caso, 
estão a Frolinat-Fundamental (pró-sudanesa) de 
Hadjero Senoussi e a União Nacional Democrát.i
ca (UND). cujo presidente, Fatcho Balam, foi ex
pulso da organização e substituído pelo vice-pre
sidente Abdelgader Yasine, depois de te·r propos
to publicamente, em abril de 1980, a intervenção 
da França na guerra civil. 

O Movimento Popular para a Libertação do 
Chade (MPL T) sofreu uma cisão durante a bata
lha de N'Djamena de março-abril de 80. Uma 
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facção liderada pelo secretário-geral Abudaker 
Abdelrahman aliou-se às FAN, enquanto outra 
manteve-se fiel à coalizão governamental. Abdel
rahman foi substitu (do pelo vice-presidente 
Adem lbini Mustafá e o representante do Movi
mento no Gunt, Ramad EI Gali, foi designado 
presidente do Movimento. 

Depois da derrota das FAN, três líderes refor
çaram suas posições. Chefes dos exércitos vitorio
sos, eles são os homens fortes no atual Chade: 
Goukouni Oueddei, presidente do Gunt e das 
Forças Armadas Populares (FAP); Acyl Ahmat, 
ministro das Relações Exteriores e dirigente da 
Frente de Ação Comum (FAC); Abdelkader 
Kamougué, vice-presidente do Gunt e dirigente 
das Forças Armadas Chadianas (FAT). 

Os dois primeiros procedem da guerrilha do 
norte e são muçulmanos. O último é um líder su
lista cristão, militar formado nas academias fran
cesas e antigo comandante dos policiais do regi
me de Malloum. 

A aliança desses três homens derrotou Habré 
e deles dependem muito a paz e a reconstrução 
do Chade. 



~ de se produzir a substituição de 
= Giscard por Miterrand na presi
~ dência da França. 
~ 

A vitória do Gunt 

A 30 de novembro, Goukouni 
Oueddei regressou a Lomé e fir
mou um acordo de cessar-fogo. 
Habré não se apresentou. 

Segundo o articulado do pro
tocolo, as hostilidades deveriam 
terminar a 15 de dezembro. Nes
se mesmo dia, N'Djamena estava 
totalmente em poder das forças 
do Gunt e os únicos disparos que 
se ouviam festejavam a vitória 
dos soldados governamentais. 

Uma conferência de emergên
cia foi marcada para o dia 23 de 
dezembro em Lagos, Nigéria. A 
ela assistiram 12 países ( os seis 
que fazem fronteira com o Cha
de, os quatro do Subcomitê da 

Goukouni Oueddei e 
Abdelkader Kamougué: 
comemorando a vitória 
e uma paz ainda diflcil 

de ser garantida 

72 

OUA, o Senegal e Serra Leoa) re
presentados pelos seus respecti
vos Chefes-de-Estado, com exce
ção da Líbia e do Sudão. Apesar 
de acreditar que essa reunião de 
cúpula já não tinha nenhum sen
tido depois da vitória do Gunt, 
Oueddei decidiu participar. 
~abré, que um pouco antes ti
nha assinado o acordo de cessar
fogo no dia seguinte ao da expul
são de suas F AN de N'Djamena 
("recuo tático", segundo sua 
pr6pria versão), foi a Lagos sem 
ter sido convocado, mas proibi
ram-lhe o ingresso na sala de dis
cussões. 

A reunião durou apenas 24 
horas e terminou coin um reco
nhecimento à posição vitoriosa 
de Goukouni Oueddei. Os Che
fes de Estado participantes reco
mendaram ao líder do Gunt que 
realizasse eleições gerais antes de 
19 de fevereiro de 1982. O co-

municado final lamentou a per
manência no Chade de tropas es
trangeiras, mas absteve-se de 
condenar diretamente a Líbia, 
apesar do protesto dos inimigos 
mais irredutíveis de Khadafi. 

Oueddei manifestou sua satis
fação aos jornalistas ocidentais: 
"O comunicado final de Lagos 
expressa um ponto de vista 
que consideramos correto", co-
mentou. 1 

"Depois da vitória militar, a 
vitória diplomática". Com essa 
conclusão, os dirigentes governa
mentais chadianos abandonam a 
capital da Nigéria. Vitória diplo
mática que s6 dura três semanas, 
já que um novo encontro dos 12 
Chefes de Estado e de Governo 
- em Lomé, a 14 de janeiro -
teve um matiz muito diferente. 

A Conferência, convocada 
com urgência para discutir o pro-



jeto de fusão entre a Líbia e o 
Chade, emitiu um comunicado 
extremamente duro, exigindo a 
retirada imediata das tropas líbias 
no Chade, já que "só um gover
no livre e democraticamente elei
to e não um governo transitório" 
teria competência para tomar 
"decisões consequentes para a 
nação". Os participantes decidi
ram, além disso, "enviar, imedia
tamente, com a assistência da 
ONU, uma força africana de paz" 
para o Chade. 

"Não é mais do que um peda
ço de papel", afirmou em Benga
zi o coronel Khadafi ao comentar 
a decisão de Lomé, acrescentan
do que as tropas líbias serão man
tidas no Chade até que os france
ses retirem suas forças da Repú
blica Centro-Africana. Com o 
pano de fundo da esquadra fran
cesa do Mediterrâneo em estado 
de alerta e pronta a lançar-se ao 
mar, o líder líbio ameaçou a 
França com sanções econômicas 
e um embargo de petróleo se o 

governo de Paris continuar com 
sua "política hostil". 

Os indignados dirigentes afri
canos, na violenta declaração de 
Lomé, passaram por cima do 
comunicado divulgado pouco 
antes pelo Conselho de Ministros 
do Chade, onde se explica que a 
fusão com a Líbia "só poderá ser 
o resultado da vontade livremen
te expressa pelos dois povos in
teressados", não tendo o projeto 
anunciado um "caráter executó-

Goukouni Oueddei: 
A hora da reconstrução 

A coexistência de diversas tendências no seu 
governo não poderá causar novos problemas e 
conflitos? 

- Não esperamos dificuldades desse tipo. Termi
nada a rebelião, todos estão de acordo em traba
lhar pela unidade e estabilidade do país. Antes de 
resolver nossas diferenças políticas necessitamos 
solucionar a falta de água e de eletricidade, de 
medicamentos para os doentes é feridos; temos 
que alimentar os refugiados que regressam, re
construir as comunicações, restaurar um clima de 
convivência, de segurança e de justiça social. Te
mos convocado todos os refugiados e funcioná
rios que abandonaram o país durante a guerra ci
vil para que retornem e contribuam para a re
conurução do Chade. 

Essa oferta vale também para Hissene Habré e 
seus partidários? 

- Muitos dos antigos combatentes das FAN já se 
incorporaram ãs forças do Gunt. Quanto a Habré, 
ele recusou todas as oportunidades que lhe de
mos .. . Pior para ele. 

Segundo Habré, a L{bia seria o "inimigo prin
cipal" do Chade . .. 

- Habré não tinha essa mesma opinião quando os 
líbios vieram içar sua bandeira na faixa fronteiri
ça de Aozou. Eu estava com ele, como Chefe do 
Estado Maior das FAN, no dia em que, depois de 
um discurso do coronel Khadafi, Habré agrade; 
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ceu publicamente a chegada dos líbios ao nosso 
território. Hissene Habré, que hoje se apresenta 
como o único defensor da integridade territorial 
do país, fcii quem facilitou e agradeceu a presen
ça dos líbios na faixa de Aozou. 

E os soldados Ubios que estão agora no Chade? 

- Fui eu que os chamei. O Gunt foi obrigado a 
convocá-los para contrabalançar as ajudas que 
Habré recebia do Egito e Sudão. Claro que eu 
não podia reconhecer antes essa presença militar, 
pois isso teria causado a intervenção da França 
em favor das FAN. 

Kliadafi disse recentemente que aumentará a 
presença Ubia no Chade . .. 

- Se as pressões exteriores se multiplicassem, so
licitaríamos ã Ubia que aumentasse seus efetivos 
para que não fosse rompido o equilíbrio de for
ças. Mas nem sequer contando com o apoio de 
certos países limítrofes conseguirá Habré recom
por suas forças. Já controlamos totalmente todas 
as cidades da fronteira com o Sudão e não acredi
tamos que Habré possa infiltrar-se. 

E as ameaças de inten1ençaõ francesa? 

- Já enfrentamos os franceses como guerrilheiros 
e com meios muito mais limitados. Não os teme
mos. E eles devem saber que a correlação de for
ças agora nos favorece. As Forças Armadas Cha
dianas (FAT), que antes combatiam junto aos 
franceses, agora estão do nosso lado. 

(Alberto B. Mariantoni) 



Chade e Líbia: povos irmãos 

rio". O documento sublinha que 
ambas as partes expressaram ape
nas "uma intenção, que reflete 
os laços históricos e geográficos 
entre os dois povos irmãos, cha
diano e árabe líbio". O Gunt se 
declara disposto a cumprir os 
Acordos de Lagos, de dezembro 
de 1979, que excluem expressa
mente a manutenção de bases 
estrangeiras no país. 

O comunicado termina reite
rando os agradecimentos do Go
verno à Líbia "por ter-lhe permi
tido pôr fim à rebelião" e desta
ca sua determinação de "conso
lidar o socorro mútuo e a coope
ração com base na soberania na
cional, o respeito recíproco e os 
interesses dos dois povos". 

Cedendo à reprovação das ca
pitais vizinhas ou traduzindo ne
gociações intern~s das diversas 
forças que o constituem, o comu
nicado do Gunt tinha o propósi
to de desmobilizar pressões e evi
tar escaladas agressivas contra 
um país tão necessitado de-sair 
agora da agenda dos temas "can
dentes" africanos. 

Finalmente, a paz chegou a 
N'Djamena. A pergunta agora 
é: Por quanto tempo? D 

Abdel Saiam Jallud 
a opinião líbia 

D Por que a Líbia abandonou sua tradicio
nal "neutralidade benevolente" para lan

çar-se numa aventura militar, que você comandou 
pessoalmente e que pode conduzir o pa/s a um 
choque com a França? 

- Não tínhamos outra alternativa. Estamos li
gados ao povo do Chade por razões não só his
tóricas e geográficas, mas também humanitárias 
e morais. A guerra civil que envolveu o Chade nos 
últimos quinze anos representava, além disso; pa
ra a África o mesmo perigo que uma árvore in
cendiada no meio de um bosque. Os regimes de 
Sadat, de Numeiri e o governo francês apoia
vam a rebelião de Habré para instalar no Chade 
um regime hostil à Líbia e a nossos interesses 
na região. Que outra coisa poderíamos fazer? 

Graças à ajuda Ubia, Goukouni Oueddei ganhou 
a partida cont,;a Hissene Habré. Como fará a L f
bia para ganha/- a sua contra a França? 

- A França se contradiz a · si mesma. Por um la
do, envia pára-quedistas para derrotar Bokassa 
na República Centro Africana (que era, sem dú
vida um ditador, que a própria França colocou 
no poder) e o substitui por um aQente mais segu
ro, David Dacko. E agora, a antiga metrópole 
considera inaceitável a ajud; nosso país 
está dando a um governo legítimo, diante da sua 
solicitação explícita e respeitando as convenções 
internacionais. Nós não temos nenhum problema 
com a França, mas não a reconhecemos como ten
do "missão histórica" ná África. Estamos dispos
tos a evitar qualquer conflito se a França o quiser, 
mas não em detrimento das relações bilaterais lí
bio-chadianas. A segurança do Chade é a da Líbia. 
E se a frança quiser a guerra ... estamos prontos. 

Khadafi tem afirmado diversas vezes que os fran
ceses são os únicos europeus com quem se pode 
dialogar ... 



-Ainda que sob a presidência de Giscard D'Es
taing, a França venha sendo menos independen
te frente aos Estados Unidos do que durante a 
época de De Gaulle, continuamos considerando-a, 
junto com a Iugoslávia, como o país da Europa 
Ocidental com menos compromissos em relação 
aos dois blocos. Apreciamos sua política de bus
car uma solução para o problema palestino e 
coincidimos com a França no sentido de que o 
diálogo euro-árabe deva ser poli'tico e não só téc-
nico e econômico. Mas à luz de sua política afri
cana fica claro que Giscard D'Estaing permitiu 

, que os Estados Unidos voltem a decidir a políti-
1 ca francesa. De Gaulle seria o primeiro a expres
sar seu desacordo. 

Qual a sua opinião sobre a ruptura com a Lfbia 
por parte do Gabão, Gâmbia, Marrocos, Mali, 
Nigéria, Nfger e Senegal? 

- Não compreenderam nossa revolução popular, 
em particular a transformação de nossas embaixa
das em "escritórios populares". E foram engana
dos pelo Egito e pelo Sudão com essa história da 
"Legião Islâmica" que tínhamos formado para 
conquistar toda a África. 

Não existe a Legião Islâmica? 

-Não. 

Eno Chade? 

- Foi simplesmente nosso exército regular. 

Não é contraditória a diplomacia líbia, uma vez 
que tem boas relações com muitos governos, e ao 
mesmo tempo apóia as forças que os combatem? 

- Somos um Estado, mas também uma Revolu
ção. Como Estado mantemos relações políticas e 
diplomáticas mesmo quando não há uma coinci
queremos ter muitos amigos e apoiamos aqueles 
que aspiram a independência, a autodetermina
ção e a justiça social. 

Ainda que sejam terroristas? 

- Estamos contra o terror.ismo, como Estado e 
como Revolução. Em ambos os casos, preferimos 
o diálogo, já que acreditamos que nossas idéias 
triunfarão. 
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LÍBIA 

Os verdes 
sonhos 

de Khadafi 
Após onze anos da revolução do EI Fateh 

(1969-1980), o longo caminho 
na luta contra o subdesenvolvimento 

com a política de dignificação nacional e de 
recuperação da principal 

riqueza do país: o petróleo 

~ 
m 19 51, ano da sua declaração de indepen
dência, a Líbia era considerada como um 
dos países mais pobres e mais subdesenvol-

vidos do mundo. A economia estava quase total
mente nas mãos dos estrangeiros e a soberania na
cional era apenas uma ficção, agravada nos anos 
seguintes por uma série de tratados de "amizade e 
cooperação" que colocavam o reino do velho Idrís 
I numa dependência mais estreita das potências im
perialistas. Nessa época, o interesse na Li'bia residia 
sobretudo no valor estratégico do seu extenso ter
ritório ( 1. 759.540 km 2 ). Mediante reduzidas retri
buições financeiras, a Grã-Bretanha ampliava as fa. 
cilidades de que já dispunha para as suas tropas, 
principalmente o fortalecimento da base de To
bruk, e os Estados Unidos instalavam, às portas de 
Trípoli, o campo de Wh eelus Field que se tornaria 
o centro aeronava! mais importante do Mediter
râneo. 

A presença de tropas estrangeiras em território 
líbio proporcionava ao Ocidente a assinatura de 
protocolos que hipotecavam às transnacionais a 
nova riqueza já prospectada: o petróleo. 

Uma imagem do período pré-petrolífero é da
da pelos relatórios estatísticos que indicam para 
a década 1951/1962 (o primeiro navio petroleiro 
carregou no terminal de Marsa Brega em set~m
bro de 1961) um rendimento nacional bruto infe
rior a 15 milhões' de dinares ( o equivalente a 



Um comitê popular de base, reunido em Trfpoli: em funcionamento a nova organização social do pais 

50 milhões de dólares) e urn' ren
dirnento per cápita anual de 14 
dinares ( 4 7 dólares). No espaço 
de dez anos, entre o tratado an
glo-líbio Uunho de 19 53) e o 
controle transnacional petrolí
fero da Líbia, a economia tradi
cional estava arruinada e a maio
ria da população, estimada em 
pouco mais de dois milhões de 
habitantes, subsistia nas mesmas 
miseráveis condições da época 
do colonialismo italiano. 

Naquela altura, quando o 
mundo árabe e africano se revol
tava nas suas fronteiras contra o 
jugo francês e britânico (Argélia, 
Tunísia, Egito), na Líbia, os la
ços de tutela estrangeira aperta
vam-se cada vez mais. 

No período 1962/1969 a ex
portação de petróleo não parou 
de subir: 500 mil barris por dia 
em 1963; 1,5 milhão em 1966; 
3,1 milhões em 1969. No entan
to, essas grandes quantidades de 
hidrocarbonetos que brotavam 
da terra líbia trouxeram magros 
benefícios efetivos ao país. Os 
rendimentos que restavam .da pi
lhagem das companhias que ope
ravam na Líbia eram absorvidos 
pela clientela da dinastia sanussi 
na alimentação de urna socieda
de corrupta e feudal. 

À opulência dessa elite auto
crática parasitária, juntavam-se 
os privilégios da numerosa colô
nia de europeus e dos estados
maiores das companhias petrolí
feras que dispunham de direitos 
extraterritoriais, constituindo 
verdadeiros Estados com bandei
ras hasteadas nas concessões. 
Os ingleses dominavam os pos
tos-chaves da administração, 
controlando os ministérios, os 
serviços técnicos e influíam deci
sivamente no cotidiano do gover
no do país. A colonização cultu
ral alastrava-se ao ponto de ser o 
inglês a língua utilizada no ensi
no superior, fazendo do áí-abe 
pouco inais do que um vestígio 
de língua nacional. 

Nos anos 60, diante da situa
ção caótica e degradante em que 
vivia a Líbia, os sinais de descon
tentamento _há muito existentes 
começavam a multiplicar-se, evo
luindo rapidamente para um cli
ma de revolta popular. Nas esco
las, no meio trabalhador, no pró
prio exército, proliferavam os 
núcleos clandestinos que debati
am as idéias e doutrinas que agi
tavam o mundo árabe. Surgem as 
correspondentes líbias de grupos 
e associações ligados ao baasis
rno, de inspiração sírio-iraquia
na, aos irmãos muçulmanos, ao 
nasserisrno - as três doutrinas 

principais que percorrem os paí
ses islâmicos na época. 

O prestígio da revolução egíp
cia de 1952 e de Garnal Abdel 
Nasser é, porém, preponderante, 
devido não só à proximidade ge
ográfica e ação desenvolvida pelo 
próprio rais, mas também à in
fluência exercida por dezenas de 
milhares de egípcios que traba
lhavam na Líbia nos mais diver
sos .setores de atividade. O Egito 
antiirnperialista e o nasserisrno 
tornam-se assim para os patriotas 
líbios ( que lêem e discutem apai
xonadamente a "Filosofia da Re
volução" de Nasser) os modelos 
para reger o futuro do seu país. 
Em 19 56, quando o povo do Ni
lo repele a invasão anglo--franco
israelita na sequência da naciona
lização do canal do Suez, milha
res de líbios participam em ma
nifestações de solidariedade com 
o Cairo e constituem listas de vo-
luntários que se oferecem para 1 
c?rn?ater ao lado do exército e
g1 pc10, enquanto nos portos os 
estivadores boicotam os navios 
franceses e britânicos. 

Em janeiro de 1964, é realiza- , 
da no Cairo urna conferência 
destinada a responder ao projeto 
sionista de alterar o curso do rio 
Jordão. Em Trípoli e Bengazi, as 
manifestações de apoio à confe-



rência transformam-se em mo
tins onde se exige a anulação dos 
acordos militares anglo-líbios, 
cuja revisão está prevista para es
se ano. A repressão é violenta 
provocando dezenas de mortos e 
feridos. O Primeiro-Ministro a
presenta a sua demissão. 

A partir daí, as manifestações 
e a agitação não cessam. Em 
maio de 1965, por ocasião das e
leições legislativas, os centros de 
voto são assaltados, um movi
mento de greve geral atinge vá
rios pontos do país e são feitos 
atentados contra os poços de pe
tróleo de Sarir, a 700 km ao sul 
de Tobruk. No estrangeiro, os es
tudantes ocupam as embaixadas 
do seu país iniciando greves de 
fome. 

Com o início da guerra árabe
-sionista de junho de 1967, eclo
dem as insurreições populares de 
Trípoli e Bengazi, seguidas de 
uma greve que paralisa o país. 
Aqui e ali, a polícia e o exército 
hesitam na repressão, sintoma de 
que o poder de Idrís I começa a 
se enfraquecer. 

O movimento conspirativo 
cresce diante da incapacidade go
vernamental de o combater. Nas 
capitais das potências colonialis
tas a derrubada da monarquia 
começa a ser encarada como ine
vitável. Para os interesses trans
nacionais, as questões essenciais 
consistem em saber quem toma
rá o poder e como conviver com 
ele. 

Liberdade, socialismo e urúdade 

Sem derramamento de sangue 
e em poucas horas, um golpe de 
Estado iniciado no Sul do país, 
na guarnição de Sheba, derruba a 
mo~arquia e instaura a Repúbli
ca Arabe da Líbia no dia 1? de 
setembro de 1969. 

Os Oficiais Livres Unionistas 
( denominação que assinala o ca-
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ráter nasserista do movimento) 
difundem seu primeiro comu
nicado de vitória onde três pa
lavras resumem o programa da 
insurreição: liberdade, socialis
mo, unidade. Elas estarão pre
sentes em toda a revolução Lí
bia. 

Do Conselho do Comando da 
Revolução, que se proclama 
órgão único de soberania, um 
nome salta para as primeiras pá
ginas da impresa mundial onde 
permanece, decorridos onze 
anos: Muammar El Khadafi. Na
quela época, tinha 28 anos e a 
patente de tenente do exército 
líbio. 

Durante os onze anos que vão 
do golpe militar de 1? de setem
bro de 1969 até hoje, a Revolu
ção do El Fateh (vocábulo árabe 
que significando "começo" asso
cia duas idéias: início do mês e 
início de uma nova era para o 
povo líbio) teve três etapas dis
tintas correspondentes cada uma 
à concretização de determinadas 
realizações políticas, econômicas 
e sociais. São os períodos de 
1969/1973, 1973/1977 e 
1977/1980. 

Abolida a monarquia e dissol
vidas todas as instituições do regi
me sanussi, a instância máxima e 
única do poder ( após a curta e
xistência de um governo civil) é 
concentrada no Conselho do Co
mando da Revo1ução que reúne 
doze oficiais subalternos sob a 
presidência do agora coronel 
Khadafi que é, simultaneamente, 
nome ado Primeiro-Ministro e 
Chefe das Forças Armadas. 

Após o reconhecimento do is
lamismo como religião oficial do 
Estado ( acompanhado da impo
sição gradual do uso da língua 
árabe em todas as atividades do 
país como medida de dignifica
ção nacional), o poder revolucio
nário lança a grande operação de 
recuperação da pátria. 

Nesse sentido, abrem-se de 
imediato as negociações para a 
evacuação das bases estrangeiras 
semeadas pelo território líbio. 
Assim, concluídas as difíceis e 
morosas conversações, os britâni
cos retiram a 28 de março de 
1970 as tropas estacionadas em 
Bengazi, Al Adem e Tobruk. A 
11 de junho do mesmo ano, o 
major Abd~l Salam J alloud assis
te à partida do avião que evacua 
os últimos soldados norte
americanos da base de Wheelus 
Field, no meio de manifestações 
de regozijo popular. Essa data 
entra no calendário líbio para as
sinalar a retirada total de forças 
militares estrangeiras. A 21 de 
julho de 1970, um decreto con
fiscou, sem indenização, todos 
os bens italianos, entre os quais 
mais de 100 mil hectares de ter
ra: 12 mil residentes italianos 
abandonam a Líbia. 

O caso do petróleo 

Pela sua importância estraté
gica e enorme valor que repre
senta para o país, o petróleo foi 
objeto de negociações difíceis, 
conduzidas com prudência e 
muita firmeza pelo novo poder 
revolucionário. Este, imediata
mente, exige das 22 companhias 
instaladas na Líbia uma revisão 
urgente das tabelas em vigor, an
tes de alterar o estatuto de con
cessão. 

Pelo preço extremamente bai
xo com que era lançádo no mer
cado ocidental (sobretudo euro
peu), o petróleo bruto líbio não 
só dilapidava os recursos finan
ceiros do país, como contribuía 
para condicionar o desenvolvi
mento econômico de outros paí
ses produtores que, como a Ar
gélia, eram obrigados a moderar 
as suas exigências. "Petróleo da 
traição", assim era conhecido o 
petróleo da Líbia, quinto produ
tor mundial e terceiro exporta
dor no período entre 1968 e 
1969 com uma produção calcu
lada de 150 milhões de tonela-
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~ das, representando apenas um 
= rendirr:.ento de 770 milhões de 
E=l d'l ~ o ares. 

"1.3 
Face à resistência inicial das 

companhias, o Conselho do Co
mando da Revolução (CCR) im
põe por decreto reduções da pro
dução, faz acordos com a Argélia 
e decide atacar as empresas isola
damente ameaçando levá-las à fa
lência caso mantenham a recusa 
em negociar . . A tática da divisão 
surte efeito e as companhias 
mais fracas começam a ceder às 
condições da Lybian National 
Oil Corporation, organismo pe
trolífero criado após a revolu
ção. O preço do barril começa a 
subir gradualmente, passando de 
2,23 dólares em 1969 para 4,60 
dólares em 1? de outubro de 
1973, fazendo com que os rendi
mentos anuais da Líbia passem 
de 1,35 bilhão de dólares em 
1970 para 2,22 bilhões em 1973. 
Nesse aumentos, têm papel rele
vante os acordos estabelecidos 
no interior da Opep e a deprecia
ção acelerada do dólar. 

Asseguradas as primeiras vitó
rias dos aumentos dos preços, as 
autoridades líbias iniciam a luta 
pelo controle da propriedade do 
petróleo a partir de 1971. Ao 
mesmo tempo, assinam contra
tos de assistência técnica com a 
companhia italiana ENI e acor
dos de cooperação econômica e 
técnica com a União Soviética ( 4 
de março de .1972) e outros paí
ses socialistas, o que. permite es
capar ao bloqueio das vendas pe
las companhias e à chantagem de 
assessoria tecnológica. 

Curiosamente, datam dessa 
épocà as primeiras grandes cam
panhas da imprensa ocidental 
(Times, Financial Times, Le Fi
garo) sobre o "radicalismo" e 
"perigosas loucuras" de Muam
mar El Khadafi e dos dirigentes 
líbios em geral. As suas exigên
cias são classificadas de "extra
vagantes" e procura-se ridiculari
zar algumas das suas medidas co-
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mo as da proibição do álcool e o . 
uso da língua árabe nos assuntos 
oficiais. 

Empregando o mesmo méto
do de tratar cada transnacional 
isoladamente e num momento 
político preciso, o CCR naciona
liza a British Petroleum e a sua 
associada Bunker Hunt em de
zembro de 1971 como represália 
pela ocupação iraniana, com a 
cumplicidade da Grã-Bretanha, 
das ilhas de Tumb e Abou Mous
sa. Passa assim para o controle 
do Estado líbio a jazi~a de Sarir, 
a mais rica de toda a Africa. Mais 
tarde, após a guerra do Ramadã, 
em outubro de 1973, são 100% 
nacionalizadas as companhias 
Amoseas e Atlantic Richfield e 

51 % a Mobil, Esso Standard e a 
CFP. Em maio de 1974, 62% da 
produção petrolífera é proprie
dade do povo líbio. 

A guerra árabe-sionista de ou
tubro introduziu um marco de
terminante nas relações entre pa
íses produtores e países consu
midores, com consequências im
portantíssimas na história da 
economia moderna. Além de 
constituir um golpe mortal ao re
gime contratual das transnacio
nais, dá aos governos dos países 
produtores o direito de fixarem, 
eles próerios, o preço do seu pe
tróleo. E o início da utilização 
do petróleo como arma política 
pelos países árabes, que em fins 
de 1973 exigem um aumento de 
70%. A 1? de janeiro de 74, o 
barril do petróleo bruto líbio 
passa para 15,76 dólares, o que 
representa um rendimento anual, 
em 1974, de 6 bilhões de dó
lares, apesar de uma redução na 
produção de 33%. A um aumen
to considerável nos rendimentos 
corresrondia a preservação do 
capita petrolífero. 

Fugir do subdesenvolvimento 

A política petrolífera líbia 
proporciona resultados espeta
culares. Entre 1970 e 1978, o 

rendimento nacional passa de 
1. 283,3 milhões de dinares 
( 4.340 milhões de dólares) para 
5.356,5 milhões de dinares 
( 19.363 milhões de dólares) -
uma média anual de crescimento 
de 20,5% a preços correntes. 

Os elevados recursos financei
ros obtidos permitem uma polí
tica de desenvolvimento que 
contempla todos os setores. Par
tindo praticamente do zero e 
não esquecendo que as reservas 
de petróleo se esgotarão, inexo
ravelmente, num dia não muito 
longínquo, os dirigentes líbios _ 
impõem um ritmo de crescimento 
econômico que se assemelha a 
uma corrida contra o relógio. Pa
ra quem tem a oportunidade. de 
percorrer o vastíssimo território 
líbio torna-se impossível não dei
xar de se impressionar pelas 
transformações da topografia das 
cidades ou das paisagens do de
serto. Imagem desse esforço é a 
atividade quase frenética do por
to de Tripoli onde, diariamente, 
dezenas de cargueiros descarre
gam toda espécie de materiais e 
produtos de consumo. Sem dúvi
da, perdeu-se a bela praia ladea
da de balaústres que fazia antes 
as delícias do passeio da burgue
sia colonial italiana: no seu lugar 
está agora um largo cais apinha
do de guindastes e mercadorias. 
Sacrificando o panorama, ganha
ram, porém, os líbios um meio 
indispensável para recuperar o 
seu atraso. 

O desenvolvimento industrial 
vai em todas as direções, da in
dústria pesada - a partir do fer
ro (mineral abundante na Líbia) 
que lhe permitirá obter em breve 
uma produção anual de 7 mi
lhões de toneladas de aço - ao 
setor têxtil e ao da alimentação, 
equipados com maquinaria ultra
moderna. 

Embora as autoridades líbias 
sejam muito discretas no assunto 
parece já não haver dúvidas de 
que está em curso a instalação de 



centrais nucleares e de uma fá
brica de enriquecimento de urâ
nio, mineral precioso existente -
segundo consta - no sul do país 
e no norte do Chade. Aliás, a 
questão da Líbia possuir ou não 
armas nucleares vem sendo colo
cada regularmente nas mais re
centes entrevistas com Khadafi 
que responde sempre com evasi
vas. 

Na Líbia de hoje, o problema 
da habitação está solucionado, 
tendo desaparecido do horizonte 
as tendas e as favelas presentes 
há 10 anos (só em Trípoli conta
vam-se 40 mil barracas) em to
dos · os cantos do país. Entre 
197 3 e 197 5, foram construídas 
80 mil habitações, representando 
um investimento do Estado de 
722 milhões de dinares (2.600 
milhões de dólares). Para o perí
odo de 1976 a 1980, o crédito 
será de 800 milhões de dinares 
(2,892 milhões de dólares) . No 
fim deste ano - em que cada fa
mília será proprietária de sua 
própria . habitação - o número 
de edifícios construídos pela re
volução do El Fateh ultrapassará 
o total existente no antigo regi
me. 

Da mesma forma, são relevan
tes os balanços de onze anos de 
poder revolucionário em dois ou
tros setores fundamentais: saúde 
e educação. 

Em relação à saúde, entre 
1969 e 1978 foram construídos 
18 hospitais, o que representou 
um aumento de 138,5% de leitos 
hospitalares; o número de médi
cos quase quintuplicou - a taxa 
atual é de um médico por mil ha
bitantes - e foi registrado um 
crescimento de 280% entre o 
pessoal de enfermagem. Não. se 
deve esquecer a assistência médi
ca e de medicamentos totalmen
te gratuitas e a erradiação das 
doenças epidêmicas. 

O ensino, gratuito em todos 
os níveis, abrange cerca de 900 
mil jovens, ou seja, um terço da 
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população total líbia. De 1968 a 
1979, a evolução dos efetivos foi 
a seguinte: ensino primário, de 
270 mil a 600 mil; complemen
tar, de 30 mil a 200 mil; secun
dário,' de 7 mil a 28 mil; técn1-
co, de 1.200 a 7.500; universitá
rio, de 3.400 a 25.400. 

A "Verde LíbÍ/l" 

Antes da revolução, apenas 
0,4% do território líbio era culti
vável; hoje, ,essa percentagem su
biu para 1,%. Mas a conquista de 
cerca de úm milhão de hectares 
no deserto é ainda escassa para se 
alcançar a auto-suficiência ali
mentar, que é a meta desejada 
pelos dirigentes líbios. 

E porque "a independência 
não existe para um povo que se 
alimenta do exterior" (Khadafi), 
foi destinada a soma de 1,3 bi
lhão de dinares ( 4, 2 bilhões de 
dólares) para os dois planos de 
desenvolvimento agrícola: um 
trienal (1973/1975) e um quin
q u en.al ainda em curso 
(1976/1980). Esses projetos vi
sam a criação de cinco grandes 
regiões agrícolas: a planície de 
J effara próxima a Trípoli; Djebel 
Akhdar ("a Montanha Verde"), 
a leste de Bengazi; Fezzan, nas 
cercanias de Sheba; Kafra-Serir, 
a sudeste, e Suloul-Khodr. Em 
zonas onde há poucos anos ape
nas existia o deserto absoluto, 

estepe rasa e cactos raquíticos, 
vêem-se agora pomares verdejan
tes, bosques e rebanhos de car
neiros e bovinos. Para que essa 
alteração do ambiente se tornas
se realidade, foram montadas es
truturas de bombeamento que 
fazem a água subir de reservas 
existentes a grandes profundida
des. Aliás, uma característica da 
agricultura líbia é o seu alto grau 
de mecanização, devido à nature
za do terreno, ao clima, à dimen
são dos projetos e à grande escas
sez de mão-de-obra. 

A partir da lei da reforma 
agrária de outubro de 1972, co
meçaram a formar-se, nas cinco 
regiões, complexos agrícolas on
de cada família camponesa rece
be terrenos de viabilidade agríco
la e infra-estruturas já prepara
das. Essas granjas privadas, que 
variam de 5 a 25 hectares, dis
põem de uma habitação funcio
nal, instrumentos agrícolas, está
bulos e gado. Por outro lado -
prosseguindo uma política de fi
xação da população rural com 
tendência ao êxodo para o litoral 
- são fornecidos subsídios men
sais em torno dos 90 dinares e 
empréstimos bancários que po
dem variar de 1.500 a 3 mil dina
res, sem juros e de pagamento a 
longo prazo. 

Paralelamente a essas áreas de 
cultivo individual, surgem gran
des explorações estatais de cere
ais, frutas, gado, galináceos etc. O 
plano quinquenal prevê para fins 
de 1980 a entrada em produção 
de um milhão de hectares assim 
repartidos: 303 mil hectares de 
legumes e frutas; 654 mil hecta
res de florestas e pastagens; 45 
mil hectarres de cereais (na pla
nície de J effara). 

A revolução líbia tem um so
nho provavelmente inacessível: 
transformar o país na imagem da 
sua bandeira nacional. Em 1980, 
os campos cultivados já são man
chas no estandarte de uma pátria . 
nova: a "Verde Líbia". O 
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O conflito Peru-Equador 

Apesar do cessar-fogo, a questão territorial ainda não foi resolvida 

D Depois de cinco dias de 
combates pelo controle 

dos postos militares na Cordilhei
ra do Condor, uma área frontei
riça na selva, os governos do 
Peru e do 'Equador ordenaram, a 
1ç> de fevereiro, um cessamento 
das hostilidades. Mas que moti
vos provocaram a luta? Os perua
nos queriam mandar retirar o 
exército equatoriano de três pos
tos construídos num território 
que ambos os países se conside
ram com direito sobre ele. 

O lamentável conflito fratrici
da entre esses dois países, cujos 
governos têm uma origem demo
crática, tem fundas e trágicas 
raízes_ Depois de terem consegui
do a independência da Espanha 
em princípios do século passado, 
muitas nações americanas herda
ram limites fronteiriços incertos. 
Esse foi o caso da região amazô
nica, na qual ambos os países 

reivindicavam posições conflitan
tes_ Em 1941, estourou a guerra, 
ganha pelo Peru, que assim 
tomou posse de mais de 200 mil 
quilômetros quadrados amazôni
cos que os equatorianos conside
ravam - e continuam conside
rande> hoje - solo pátrio. 

No ano seguinte, foi assinado 
no Rio de Janeiro, um tratado 
que consolidou juridicamente 
aquela situação. Em virtude 
desse mesmo tratado, foram de
signados "garantes" os governos 
dos Estados Unidos, Brasil, Ar
gentina e Chile. Mas o Equador 
sustenta que foi obrigado a assi
nar o acordo pela força das ar
mas, acossado pela ocupação 
peruana e, que portanto, consi
dera-o nulo. Por seu lado, o Peru 
fez com que sua ocupação terri
torial fosse efetiva na zona. 

Por isso, houve dificuldades 
para fixar a demarcação da fron
teira ao longo de um processo 

no qual as posições de ambos os 
governos foram naturalmente 
opostas. E;n 1960, depois de ter 
fracassado a comissão nomeada 
para estabelecer de comum acor
do os limites, o presidente equa
toriano José Maria Velasco lbar
ra denunciou a não-validade do 
Tratado. A fronteira tinha ficado 
sem demarcação em cerca de 80 
quilômetros. Nessa região, acon
teceram os combates de janeiro. 

Outro fator que deve ser leva
do em conta, é que esses territó
rios são ricos em petróleo e que 
dão ao Peru a maior parte de 
seus hidrocarbonetos. 

Paralelamente à luta militar, 
travou.se uma intensa batalha di
plomática. O governo de Quito 
pediu a convocação do Comitê 
de Consulta de ministros de Re
lações Exteriores da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). 
O Peru opôs-se a essa convoca
ção sustentando (e é essa sua 
postura permanente no assunto) 
que o único instrumento idôneo 
para discutir o conflito bilateral 
é o Tratado do Rio de Janeiro. 
Apesar disso, a reunião foi reali
zarla e dessa forma Quito conse
guiu um precedente favorável, se 
bem que a OEA não fizesse alu
são ao protocolo do Rio de Ja
neiro e se limitasse a sugerir uma 
solução pacífica. Simultanea
mente, realizou-se em Brasília a 
reunião dos países garantes soli
citada pelo Peru e também aí 
emitiu-se um apelo ao cessar
fogo. 

Porém, mesmo depois do ar
mistício, os dois países mantêm 
posições antagônicas e o Equa
dor afirma que, mais uma vez, a 
força das armas peruanas impe
diu-o de recuperar uma parte de 
seu território. 
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Senegal: A reforma constitucional 

D O nov.o governo do Sene
gal, presidido por Abdou 

Diouf, tomou, a apenas um mês 
do início de seu mandato, uma 
importante medida ao decidir li
beralizar a vida política do país. 
Diouf recebeu, a 1? de janeiro 
passado, o cargo de presidente 
de Leopold Senghor, após este 
ter exercido o poder absoluto 
durante 20 anos. 

Por sua vez, Diouf, que havia 
sido o primeiro-ministro de 
Senghor, nomeou como seu su
cessor Habibi Thiam, que no iní
cio de fevereiro anunciou uma 
reforma constitucional que "ga
rantirá a expressão democrática 
de todas as correntes politica
mente representativas". "Todo 
grupo político - disse ele - terá 
o direito de organizar-se e con
correr às eleições parlamentares." 

A mudança é muito importan
te já que o presidente-poeta 
Senghor, que proclamava sua fé 
na democracia, na realidade, só 
tolerava a oposição que lhe con
vinha. Em 1976, fez com que 
fosse aprovado, por uma Assem
bléia, que era totalmente contro
lada pelo seu chamado Partido 
Socialista, um sistema . que foi 
qualificado de "quadripartidis
mo imperfeito". Em virtude do 
mesmo, foram admitidas legal
mente só quatro formações que, 
em tese, deveriam corresponder 
às quatro correntes ideológicas 
clássicas: liberal, social-democra
ta, socialista e marxista. 

Mas a verdade era outra. O 
partido de Senghor só tem de 
socialista o nome, e o pressupos
to partido marxista selecionado 
pelo governo, era uma formação 
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totalmente alheia a essa ideolo
gia. Através dessa manobra, o re
gime dava a aparência de uma 
abertura democrática, enquanto 
mantinha ilegal o principal movi
mento de esquerda, dirigido pelo 
prestigiado antropólogo e histo
riador Cheikh Anta Diop. 

Na realidade, nada mudou. 
Por isso, os núcleos opositores 
de esquerda se agruparam em 
uma organização política, forço
samente à margem do sistema. 

A reforma operada por Diouf 
e Thiam, permitiria a todos os 
setores uma participação que, 
em princípio, parece não ter res-

trições. Mas subsistem dúvidas 
(suscitadas por uni pronuncia
mento do próprio Thiam), se na 
prática será consentido todo o 
pluralismo estabelecido no con
teúdo da reforma constituciona 1: 
"Não permitiremos que esta libe
ralização favoreça polêmicas es
téreis e acentue as divisões no 
seio do Parlamento." Afirmou 
ainda o Primeiro-Ministro que "é. 
uma premissa da reforma que no 
Parlamento se estabeleçam maio
rias estáveis, condição necessária 
de· um Estado forte e respeita
do". Tais palavras vindas de 
homens habituados a conduzir o 
país durante vinte anos 'sem 
admitir um espaço real para a 
oposição, justificam o receio ex
pressado por aqueles que temem 
uma aplicação limitada da libera
lização formal da Constituição. 

Para julgar a reforma, portan
to, será necessário aguardar até 
que sua instrumentação deixe 
bem claro seu alcance concreto. 

Entretanto, estima-se que, 
ainda que respeitando-se o plu
ralismo proclamado, haveria 
poucas modificações nas relações 
de forças eleitorais no momento. 
O partido governante tem reali
zado uma série de alianças e 
pactos, em particular com chefes 
religiosos muçulmanos, que con
trolam mais de 50% dos votos. 

Porém, há um amplo espaço 
em potencial para a oposição a 
esse regime que, em nome do 
socialismo, tem mantido sem 
mudanças estruturais o sistema 
herdado do colonialismo francês. 
Assim, se a reforma for aplicada 
seriamente, é previsível um cres
cimento da oposição dentro do 
Parlamento. 
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Coréia do Sul: democracia se pune 
com prisão perpétua 

D A condenação à morte 
- emitida no dia 23 de 

janeiro pela Corte Suprema de 
Seul - do principal I íder oposici
onista à ditadura sul-coreana, 
Kim Dae Jung, foi revista e 
comutada para prisão perpétua. 
Ao dar a ordem que salvou a vi
da de seu principal adversário, o 
general-presidente Chun Doo 
Hwan reconheceu que não estava 
em condições de mandar à forca o 
inimigo sem provocar uma onda 
de reações internacionais que ha
veria de causar sérios prejuízos 
ao seu regime. 

A preocupação internacional 
do general Chun fez com que fi 
casse clara a ostensiva manipula
ção da Corte Suprema, dócil ins
trumento do governo: o processo 
foi prolongado de modo arbitrá
rio, a fim de que a sentença fosse 
pronunciada após a saída de Car
ter do governo, pois ele havia 
pressionado e apelado em favor 
da vida de Kim. 

Por outro lado, em dezembro 
do ano passado, já na qualidade 
de presidente eleito, Ronald 
Reagan havia expressado a sua o
posição à execução de Kim. É e
vidente que a ditadura sul-corea
na não poderia resistir a uma exi
gência dos Estados Unidos, que, 
entre outras coisas, tem mais de 
30 mil soldados na península. A
lém disso, o ex_cepcional clamor 
mundial produzido em favor de 
Kim reverteria sobre Reagan ca
so o líder oposicionista fosse eli
minado. 

Como estava prevista uma vi
sita a Washington em fevereiro 
para uma entrevista com Reagan, 
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o general Chun Doo Hwan pre
parou o terreno ao comutar a pe
na de morte de seu adversário. 
Sabe-se, inclusive, que a decisão 
de Chun provocou uma reação o
ficial bastante positiva do De
partamento de Estado norte
americano : "Esperamos que essa 
decisão contribua para reforçar 
as relações entre a República da 
Coréia do Sul e os Estados Uni
dos". 

O fato de Reagan ter implici
tamente dado ao ditador de Seul 
a patente de "clemente" e expli
citamenté _reconhecê-lo como um 
interlocutor válido para os Esta
dos Unidos, constitui uma hipo
crisia. Apesar de menos grave do 
que a pena de morte, a prisão 
perpétua de Kim é, sem dúvida, 
um delito cometido pelos gover
nantes de Seul. 

A ditadura foi instalada há 20 
anos ,pelo general Park Chung 
Hee. Ele suprimiu as liberdades, 
reprimiu cruelmente toda forma 
de oposição e acomodou o país 
na condição de provedor de 
mão-de-obra barata e disciplina
da como desejavam as transnaci
onais, que, desde então, vêm 
prosperando rapidamente. Foi 
uma aliança entre as empresas es
trangeiras, a cúpula militar ma
nipulada por Park e os homens 
de negócios locais para aplicar a
té as últimas consequências o 
modelo de explor.ação transnaci
onal (factoria transnaciona 1). 

O povo coreano repudia o re
gime. Isso ficou demonstrado em 
1971 quando Park acreditou 
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que, graças ao poder absoluto de 
que dispunha, poderia exigir os 
votos que havia usurpado pelas 
armas. Convocou eíeições e Kim 
apresentou-se como candidato 
da oposição. Mesmo com a enor· 
me desigualdade de meios para a 
campanha, Kim ganhou as elei
ções. Park negou a validade dos 
resultados, declarou-se vencedor 
e continuou governando como se 
nada tivesse acontecido. 

Kim, 55 anos, católico e poli
ticamente moderado, foi exila
do. Em 1973, quando se encon· 
trava no Japão, foi raptado por 
agentes da K-CIA (a CIA sul-co
reana) e levado de · volta ao seu 
país. Essa operação foi feita para 
assassiná-lo, mas uma indignada 
reação internacional salvou sua 
vida. 

Em outubro de 1979, nurri a· 
contecimento ainda não esclare· 
cido, um general matou Park. Na 
luta pela sucessão, logo se desta· 
cou Chun, uma cópia do antigo 
ditador. Em maio de 1980, fo
ram realizadas no país vigorosas 
e expressivas manifestações lide· 
radas por estudantes em repúdio 
à ditadura e em favor da demo
cracia. Chun reprimiu-as violen
tamente e submeteu Kim a julga
mento, assim como a numerosos 
expoentes democráticos. A a
cusação principal contra eles foi 
a de "atentarem contra a seguran-
ça do Estado''.. Por esse motivo 
absurdo, Kim foi condenado à 
morte num processo sem garanti· 
as jurídicas. 



Bangladesh sugere 
Associação Regional 

D O Bangladesh distribuiu 
um documento de traba-

lho entre os governos do sul 
da Ásia apresentando uma ex' 
posição de motivos a favor da 
institucionalização das relações 
entre eles . O objetivo é o de esta
belecer uma Associação Regio
nal. Os ministros das relações ex
teriores do Sri Lanka, Banglad
esh, Maldivas, Nepal, Butan, l°n
dia e Paquistão discutiram a pro-

posta. A primeira conferência de 
-cúpula dos Chefes de Estado e 
-Governo da região, deverá ser 
realizada ainda este ano. 

Enquanto o Sri Lanka e o Ne
pal apoiaram totalmente a idéia 
desde o princípio, a fndia e o Pa
quistão - as maiores potências 
da região - demonstraram algu
mas reservas iniciais sobre a via
bilidade do projeto. A Associa
ção Regional, segundo a propos-

ta de Ziaur Rahman, presidente 
do Bangladesh, teria um papel 
importante na manutenção da 
paz e da segurança na região. 

No entanto, o fundamental 
do acordo seria a cooperação 
econômica para o desenvolvimen
to, que atingiria áreas de investi
gação e setores agrícola, científi
co, de transportes, de navegação, 
de telecomunicações, de turismo 
e intercâmbio de tecnologia, en
tre outros. 

Malawi: água potável para todos 

D Suprir de água potável 
todas as regiões do país 

para elevar o nível de saúde pú
blica é o principal objetivo de 
um programa já iniciado pelo go
verno de Malawi e que conta 
com uma ampla participação po
pular. A meta fixada para esta 
década, segundo informações 
oficiais, é a de atingir 70% da po
pulação urbana e 35% da popula
ção rural. 

A epidemia que em 1973/74 
atacou o Malawi - país da Áfri-· 
ca Oriental com uma população 
de pouco mais de 5 milhões de 
habitantes - demonstrou que os 
povos abastecidos com água po
tável estão mais protegidos das 
enfermidades. Foi registrado a
penas um caso de doença nos lo
cais com água potável, enquanto 
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Uni projeto com 
participação popular 

nas áreas não-beneficiadas, 20 
de cada 350 habitantes eram 
contagiados. 

Os moradores em áreas rurais, 
a maior parte dos quais são mu
i h e res consideradas como as 
principais beneficiárias do pro
grama, representam 90% da po
pulação total. A colaboração de
les tem sido importante: mais de 
2 mil quilômetros de tubulações 
foram instaladas pelos campone
ses para abastecer de água potá
vel cerca de 420 mil pessoas. Ini
cialmente, o Malawi enfrentou o 
problema através de perfurações 
de poços: em 1977, uns 4 mil de
les abasteciam 2 milhões de habi
tantes. Mas os altos custos de 
perfuração e manutenção desse 
sistema fizeram com que o go
verno buscasse a solução para o 
pro b I em a através de outros 
meios tecnológicos. 



O acordo de Kampala 

D Numa reunião de cúpula 
de um só dia, realizâda a 

17 de janeiro em Kampala, os 
presidentes das nações da África 
Oriental selaram uma reconcilia
ção que assenta as bases para a 
superação de suas contradições e 
rivalidades recíprocas. 

Milton Obote, de Uganda, foi 
o anfitrião e seus hóspedes, os 
presidentes Julius Nyerere, da 
Tanzânia , Kenneth Kaunda, da 
Zâmbia e Daniel Arap Moi, do 
Quênia. 

O mais importante significado 
político desse encontro consistiu 
em consagrar, ao mais alto nível, 
a reintegração de Uganda à Co
munidade da África Oriental e 
em reconhecer plenamente Mil
ton Obote como líder dessa na
ção. 

O queniano Arap Moi, de ten
dência pró-ocidental, havia dado 
seu apoio a um dos rivais do pró
socialista Obote nas eleições de 
dezembro passado. Antes, duran
te o difícil processo posterior à 
guerra civil que culminou com a 
expulsão do ditador ugandês ldi. 
Amin, Arap Moi tinha atuado 
contra as forças conjuntas ugan
denses e tanzanianas. 

Mas, depois da eleição de 
Obote, · o realismo prevaleceu. 
Arap' Moi reconheceu o triunfo 
de Obote e uma primeira reunião 
entre os dois presidentes no Quê
nia, a 5 de janeiro passado, colo
cou as bases da reconciliação bi
lateral. 

Na reunião de cúpula de 
Kampala, Arap Moi foi mais lon
ge. No discurso que, assim como 
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Obote: liderança reconhecida 

seus parceiros, pronunciou dian
te de uma grande concentração 
popular, ele convidou - indireta
mente - a oposição a não obs
truir o trabalho de Obote: "De
vemos colocar os interesses . do 
Estado acima das ambições pes
soais", disse, dissociando-se da
queles que até então eram seus 
aliados no país vizinho. 

Apesar da importância da re
conciliação, que prepara o cami
nho para projetos de intercâm
bio e integração - e esse é o da
do de maior transcendência -
poucas são as decisões adotadas. 
Uma análise do comunicado ofi
cial indica o seguinte: 

"Será designada uma autori
dade para estudar o problema 
dos bens da Comunidade da 
África Orientat(CEA), dissolvida 

em 1977 e da qual participavam 
a Tanzânia, o Quênia e Uganda." 
Não há nenhuma resolução sobre 
formas de integração ou de inter· 
câmbio regional. Os presidentes 
limitaram-se a uma declaração 
genérica na qual afirmam a 
"vontade política" de· promover 
o comércio e a cooperação. 

O Quênia e a Tanzânia fecha
ram suas fronteiras em fevereiro 
de 1977. Antes do encontro de 
Kampala, correu a versão de que 
seriam reatados os vôos entre 
Dar-es-Salaam e Nairóbi como 
um primeiro passo em direção à 
normalização das fronteiras. Mas 
no comunicado não apareceu 
uma só palavra nesse sentido, o 
que indica que as pequenas di· 
vergências bilaterais seguem de 
pé. 

Os mandatários compromete
ram-se a garantir a "paz e a segu
rança" entre os seus países e 
anunciaram a criação de um co· 
mitê de segurança interestafal 
cujas características não foram 
dadas a conhecer. 

Por motivos diferentes, os 
quatro países enfrentam sérios 
problemas econômicos. A disso
lução da CEA e os conflitos bila
terais cortaram um intercâmbio 
humano e comercial determina
do pela geografia. Enquanto não 
forem restabelecidas as diversas 
formas de cooperação, essas na
ções não poderão resolver seus 
males econômicos. A reunião de 
Kampala dispôs as premissas po
líticas para a consecução dessa 
meta e é de se desejar que, breve· 
mente, os governos comecem a 
dar passos concretos. 
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Um Congresso latino-americano 
sobre desaparecidos 

D No primeiro Congresso 
de familiares de desapare· 

cidos na América Latina realiza
do em San José, na Costa Rica, 
decidiu-se criar uma federação 
regional que centralizará as ações 
em busca de esclarecimento do 
paradeiro das vítimas das ditadu
ras. De acordo com estimativa 
feita no encontro, o número de 
desaparecidos na América Latina 
ascende a quase 90 mil, incluí
dos uns 50 mil na Guatemala, 5 
mil em EI Salvador, 31 mil na 
Argentina, 2 mil no Chile, 120 
no Uruguai, 500 no México e 
200 na Bolívia. Outra decisão foi 
a de modificar a caracterização 
de "desaparecidos" para "deti
dos-desaparecidos". 

Analisando a situação latino
americana, o Congresso - orga
nizado pela Fundação Latino
Americana pelos Direitos Huma
nos, com sede em Caracas, e pelo 
Comitê Ecumênico pró-Direitos 
Humanos da Costa Rica, com se
de em San José - considerou na 
sua ata final que "os governos re
pressivos extrapolaram os acor
dos iniciais de assessoramento mi
litar mútuo, o apoio em casos ex
cepcionais, para passar agora a 
uma política de intervenção dire
ta, de repressão coordenada, ba
seados na doutrina da segurança 
nacional". Diz ainda a ata que o 
"novo estilo repressivo, do qual 
fazem parte essencial os desapare
cimentos, fechou todos os canais 

· normais de defesa". O Congresso 
encomendou à Federação Lati-
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no-Americana de Parentes de De
saparecidos - ali criada - a ela
boração de um projeto de con
venção que será levado às Nações 
Unidas. Além de caracterizar es
sa transgressão como um crime 
contra a humanidade, a conven
ção deverá determinar, segundo 
decisão do Congresso, que "essa 
violação não constitua um delito 
político". 

Outro princípio que deverá 
ser estabelecido é o de que os 
promotores, instigadores, auto
res intelectuais e materiais e 

"Mães da Praça de Maio": defenden
do os filhos até o fim 

cúmplices sejam considerados 
responsáveis sem que se possa in
vocar como defesa o cumprimen
to de ordens superiores nem a 
doutrina de obediência ao Esta
do. Durante o encontro, foi de
nunciado que "as ditaduras mili
tares fascistas praticam o tráfico 
internacional de prisioneiros". 
Foram expressamente condena
dos os regimes militares do Chi
le, Bolívia, Argentina, Paraguai, 
Uruguai, Guatemala, EI Salvador 
e Haiti "por sua prática maciça e 
criminosa de desaparecimentos". 

Aprovou-se também no Con
gresso o reconhecimento "da po
lítica solidária, assim como uma 
franca e fraterna política exte
rior, que vêm demonstrando pa
ra outros países da América Lati
na o povo e o governo do Méxi
co, expressando, no entanto, sua 
profunda preocupação pelas rei
teradas denúncias de desapareci
mentos na Colômbia e Peru". 

Participaram da reunião as 
"Mães da Praça de Maio", de 
Buenos Aires, que afirmaram: 
"nada nos poderá negar o direito 
de defender nossos filhos ainda 
que isso custe a nossa própria vi
da". A presidência honorária do 
Congresso foi outorgada simboli
camente a Alaide Foppa, desta
cada intelectual g'uatemalteca 
recentemente sequestrada no seu 
país depois de anos de residência 
no México. Na tribuna principal 
estiveram Isabel Lettelier, viúva 
do ex-chanceler chileno assassi
nado em Washington e o filho de 
Alaide Foppa, Luis Solórzano. 

85 



Transnacionais apóiam o Marrocos 
D Os Estados Unidos, ape-

sar de terem expressado 
sua " neutralidade" na guerra do 
Saara Ocidental, demonstram 
estar cada vez mais associados aos 
objetivos do rei Hassan do Marro
cos: foi aprovado no ano passado 
a venda de equipamento militar 
no valor de 232,5 milhões de 
dólares. Transnacionais norte
-americanas, principalmente a 
Westinghouse, com importantes 
interesses na área, pressionam a 
Casa Branca no sentido de am
pliar ainda mais o apoio militar 
ao regime de Rabat. 

O que atrai a Westinghouse 
são os fosfatos: em 1963 foi des
coberta em Bu Craa - no Saara 
Ocidental ocupado por Marro
cos - a quarta jazida mundial de 
fosfato. O controle do minério 
proporcionaria ao rei Hassan um 
virtual monopólio das re~ervas 
de fosfato do mundo capitalista. 
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Mas o interesse maior da 
Westinghouse é pelo urânio con
tido no ácido fosfórico extraído 
dos fosfatos. A transnacional, 
juntamente com outras empre
sas, desenvolveu uma tecnologia 
apropriada para a sua extração, 
o que facilitaria a alimentação 
de seus reatores nucleares. 

Michael Judet, diretor da 
Westinghouse para o desenvolvi
mento de operações comerciais 
no Oriente Médio e na África, 
revelou que foi apresentada uma 
oferta para vender ao Marrocos 
tecnologia de extração de urânio. 
O governo marroquino decidirá 
brevemente qual a transnacional 
que ganhará a licitação. A em
presa norte-americana tem, no 
entanto, motivos para estar oti
mista, pois em 1977 concretizou 
um contrato com o Marrocos de 
200 milhões de dólares pa ra cons
truir um sistema tático de defesa 
aérea e a parte terrestre desse 
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sistema de radar está sendo ins
talada no Saara Ocidental. 

A Westinghouse não é a úni
ca transnacional que se benefi
cia da sua presença no Marrocos 
e do apoio dos Estados Unidos 
à guerra de anexação do rei 
Hassan. Em maio do ano passa
do, o Departamento de Estado 
norte-americano aprovou um pla
no da companhia Northrop Page 
para construir um vasto sistema 
de sUpervisão eletrônica para 
permitir ao Marrocos detetar os 
movimentos da Frente Polisario 
nos desertos do Saara Ocidental. 
Apesar da Northrop não ter con
cluído totalmente o acordo com 
os marroquinos, a empresa já fez 
negócios com o país vendendo 
caças F5-E e projéteis terra-ar 
tipo "maverick". 

Cerca de 60 mil soldados de 
Hassan estão envolvidos na guer
ra, o que representa um custo 
diário para o Marrocos de mais 
de um milhão de dólares. 
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Deter a agressão na África 

D Nas últimas semanas, in
tensificaram-se os atos de 

agressão contra Angola e Moçam
bique. Ataques aéreos e terres
tres contra populações civis e 
acampamentos de refugiados se 
multiplicam, enquanto agentes 
sul -africanos procuram infiltrar
se nos dois pai'ses para tentar de·· 
sestabilizar os seus governos. 

Essa situação não é casual, 
mas sim a expressão de uma po
lítica agressiva e expansionista, 
ditada por Washington aos seus 
aliados do governo racista de Pre
tória. 

Simultaneamente com as 
agressões aos dois países, o go
verno de Reagan procura apoio 
no Congresso para institucionali-

zar a ajuda militar aos fantoches 
da Unita e outros grupos contra
revolucionários de Angola e Mo
çambique. Sua meta é clara: tor
nar a África Austral um campo 
de batalha, na esperança de po
der deter o processo de trans
formações que ali se verifica, 
sob o impulso das revoluções de 
Angola e Moçambique. 

Sobre o destino dessa nova 
etapa da luta dos africanos por 
sua autodeterminação, o presi
dente Samora Machel foi claro 
(ver artigo nesta edição): "a ba
talha final serã em Pretória e 
não em Maputo ou Luanda". 
Idêntica posição de firmeza 
tem tido a linha dos angolanos, 
expressa ontem pelo seu líder, 
o desaparecido presidente Agos-

O Iraque e a 
indústria nuclear 

D O governo dos Estados 
Unidos insiste em suas 

críticas ao Iraque, pelo programa 
nuclear desse país. 

A história é antiga. Para 
Washington, a indústria atômi
ca deve ficar limitada a um pe
queno clube de países desenvol
vidos que, pelas possibilidades 
desse conhecimento científico 
teriam, assim, o real privilégio 
do poder. 

No caso específico do Iraque, 
Washington não pode admitir 
que um país ãrabe possa ter uma 
indústria nuclear. E vem com o 
estribilho de sempre: a partir de 
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reatores para fins pacíficos, es
ses países poderão fabricar bom
bas. 

O argumento é uma impostu
ra. Israel tem reatores e também 
jã fabrica bombas atômicas. Mas 
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tinho Neto e hoje pelo seu diri
gente máximo, o presidente Jo
sé Eduardo dos Santos. 

Não se trata, portanto, do 
destino da luta, mas do desafio 
que se coloca a todos os povos 
do mundo: mobilizar-se para de
ter esse novo foco de perigos pa
ra a paz do mundo, criado pelos 
belicistas de Washington. Não é 
possível que o destino da Paz fi. 
que à mercê de "falcões·" como 
o secretário de Estado dos Esta
dos Unidos, Alexander Haig. 

É preciso que Reagan e seus 
aliados da África do Sul se con
vençam de que Angola e Moçam
bique, como o Vietnã ontem e a 
América Central hoje, não lutam 
nem lutarão sós, nem a guerra se 
limitaria àqueles dois países. 

isso não suscita críticas nem per
turba a paz do governo norte
americano, responsãvel direto 
pelo projeto nuclear israelense. 

O governo do Presidente 
Saddan Hussein tem deixado cla
ro que as instalações nucleares 
do Iraque não se vinculam a pro
jetos belicistas. Mas também tem 
sido muito firme em reivindicar 
para o seu país o pleno direito 
de desenvolver uma indústria 
atômica. 

Com essa posição, o governo 
do Iraque não apenas defende a 
autonomia de suas decisões, co
mo amplia ao campo do Terceiro 
Mundo o pleno direito dos seus 
países de ingressar na tecnolo
gia nuclear voltada para os seus 
projetos de desenvolvimento. 



Salário magro - O aumento da produtividade 
e uma redução cada vez maior do salário real dos 
trabalhadores são as duas componentes principais 
do crescimento da economia paraguaia e da 
acumulação de capital nos núcleos empresariais 
mais importantes do país, assim como do 
interesse dos investidores estrangeiros. 

Houve uma redução do salário mínimo nos 
últimos 25 anos da ordem de 52%. 

• 
Plano - Em virtude .do crescimento do apoio e 
da força da oposição contra o regime egípcio, o 
presidente Sadat preparou um plano para 
combatê-la. Segundo o jornal de Abu Dhabi 
AI lttihad, esse plano pode ser resumido nos 
seguintes pontos: fortalecimento da segurança 
interna e contenção das forças de oposição e dos 
fundamentalistas islâmicos; desarticulação de 
qualquer tentativa de se reviverem as forças 
nacionais de oposição, desviando a atenção 
pública através de mudanças dramáticas de alguns 
dos cargos mais importantes no exército e na 
polícia; realização de eleições para a direção do 
partido do governo, desde as bases até a cúpula; 
contatos táticos com alguns países árabes, com a 
finalidade expressa de conseguir a reconciliação; 
reorganizar o gabinete e formar um novo governo 
de coalizão com definida maioria para o partido 
do governo, junto com representantes de outros 
partidos políticos, sob o lema da "Reconstrução 
do Egito". 

• 
Imigrantes - O diretor de Migração do Panamá, 
Elias Castillo, denunciou o desembarque ilegal de 
militares salvadorenhos na base aérea 
norte-americana Howard, sob o controle do 
Comando Sul dos Estados Unidos, localizado às 
margens do canal interoceânico. O grupo de 
oficiais do exército de EI Salvador se negou a 
realizar os trâmites de migração panamenhos, 
desrespeitando a lei do país. De acordo com o 
novo tratado sobre o canal, que vigora desde 
outubro de 1979, qualquer pessoa, civil ou 
militar, que desembarque numa base aérea 
norte-americana, está submetido às leis locais. 
O treinamento intensivo de oficiais e soldados 
salvadorenhos nas bases militares dos Estados 
Unidos no Panamá já foi alvo de condenação 
através da imprensa e de manifestações populares. 

TELEX 
Caju - Foi realizada uma reunião com a . ·--·
participação de oito fábricas de processamento · 
de caju - um dos produtos de maior peso na 
economia moçambicana - com a finalidade de 
encontrar soluções que garantam um melhor 
aproveitamento da fruta . O convite para o 
encontro partiu do Secretário para a Política 
Econômica do Partido Frelimo, Marcelino Dos 
Santos, a partir da constatação de algumas 
irregularidades no funcionamento das fábricas. 
Dos Santos anunciou que nos próximos anos 
serão plantadas 6,9 milhões de unidades dessa 
variedade de árvore frutífera. Atualmente, a 
castanha de caju contribui com 
aproximadamente 15% na balança comercial. 
O país possui 14 fábricas de processamento 
sendo oito delas estatais e que fazem parte da 
empresa governamental "Caju de Moçambique". 

• 
Médicos - Uma cerimônia em Luanda festejou 
a formatura dos primeiros 23 médicos graduados 
no país depois da independência, conquistada em 
11 de novembro de 1975: 19 de Angola, 3 de 
Cabo Verde e um de Portugal. A solenidade foi 
presidida pelo Ministro da Educação e membro 
do Birô Político do MPLA-Partido do Trabalho, 
Ambrosio Lukoki. 

• 
Esquadrão- Em resposta à atividade de grupos 
revolucionários chilenos que vêm aumentando as 
suas ações nos últimos seis meses, o Ministério 
da Defesa criou recentemente um "esquadrão 
antiterrorista urbano", integrado por 150 homens 
selecionados por suas condições físicas e rapidez 
mental e treinados com rigor - a elite dos 
organismos de segurança e policiais do pa (s. A 
informação é do jornal La Tercera. Os comandos 
atuarão não só para contra-atacar a atividade dos 
grupos revolucionários de oposição ao regime 
como também para investigar e reprimir atentados 
com explosivos e outras manifestações. 

• 
Novo Partido- O Congresso de fundação do 
PAICV (Partido Africano para a Independência 
das l lhas de Cabo Verde) elegeu como 
secretário-geral da organização - nascida do 
partido binacional PAIGC -, Aristides Pereira. 
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.. ,: ; .:J:Jtãnio_: Recen!emerit1f, fdMJm-cienu'nfiadas 
~- pr-essões norte-americanàs paraq ue o México 

assine um "convênio de salvaguarda" nuclear 
que permitirá a presença de técnicos dos Estados 
Unidos nas instalações nucleares mexicanas. O 
governo norte-americano mantém um embargo 
sobre um carregamento de urânio enriquecido 
adquirido pelo México desde 1972. De acordo 
com o Sindicato Único dos Trabalhadores na 
Indústria Nuclear (Sutin) do México, que fez a 
denúncia , o embargo afeta o Centro de 
Investigações Nucleares de Salazar e prejudica o 
andamento da instalação do projeto 
nucleoelétrico de Laguna Verde. Mas as pressões 
também têm a intenção, segundo o mesmo 
sindicato, de pressionar o México no sentido de 
forçá-lo a utilizar a tecnologia norte-americana 
para o desenvolvimento da sua indústria nuclear. 
O México está interessado na tecnologia 
canadense, à base de urânio natural, e naquelas 
desenvolvidas pela Suécia e França. 

• 
Expansão bancária- Dois bancos italianos 
foram autorizados a abrirem escritórios em 
Pequim: o Banca Nazionale dei Lavoro (BN L) e 
o Banca Comercia/e Italiana (COMIT). A 
autorização foi dada pelo Banco do Povo da 
China. 

• 
Somália - O jornal AI Watan, do Kuait, citando 
fontes diplomáticas de Nova Iorque, denunciou 
o envio pelos Estados Unidos de novos 
armamentos para a Somália. Informou ainda que 
os EUA prometeram enviar mais armas nos 
próximos meses. 

• 
lêmen - O Conselho da Organização de 
Solidariedade Afro-Asiática realizará em Aden, 
na República Democrática do lêmen (lêmen do 
Sul), este mês de março, a sua décima terceira 
reunião. O Conselho discutirá vários problemas 
afro-asiáticos, entre eles as medidas para a 
unificação dos movimentos de libertação contra 
o imperialismo e o racismo internacionais. Será 
debatido também um programa para prestar 
assistência aos movimentos árabes de libertação 
e aos povos da África que lutam para libertar seu 
continente do racismo e do imperialismo. 
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Emigrados'- Mais de 25 mil graduados 
deixaram Israel nos últimos três anos com 
destino aos Estados Unidos; Austrália, Europa 
Ocidental e África. A maioria dos emigrados são 
de origem européia, mas muitos deles são 
também hebreus nascidos na Palestina. Segundo 
dados do Escritório Central Israelense de 
Estatística, em 1973 chegaram a Israel 55 mil 
imigrantes, enquanto em 1974 esse número foi 
reduzido para 32 mil. Por outro lado, a 
emigração foi três vezes maior em 1974 do que 
entre os anos de 1967 a 1973 : 7.500 hebreus 
abandonaram Israel entre 1968 e 1972, 12 mil 
em 1973, 21 mil em 1974 e 30 mil no ano 
passado. Além disso, só se considera "emigrado", 
de acordo co.m a lei israelense, quem reside mais 
de quatro anos no exterior. Mas basta vir uma só 
vez ao país, por alguns dias, para não ser mais 
considerado emigrado do ponto de vista 
estatístico. As causas principais da emigração, 
segundo um estudo do Instituto Israelense de 
Investigações Sociológicas, são várias : a inflação 
que alcançou um recorde mundial de 133 por 
cento no ano passado, o aumento do custo de 
vida, a incerteza pelo futuro das crianças, o 
desemprego, a insegurança, o serviço militar e, 
em último lugar, a resistência nacionalista 
palestina. 

• 
Perda - Morreu aos 36 anos de idade, no dia 28 
de fevereiro passado, vítima de uma complicação 
cardíaca, o Ministro do Trabalho de Moçambique, 
Alberto Cassimo, "Perdemos um dirigente, um 
militante comunista, um amigo''. - afirmou um 
comunicado conjunto do Comitê Central do 
Partido Frelimo, da Comissão Permanente da 
Assembléia Popular e do Conselho de Ministros 
de Moçambique. Durante o período de transição 
para a independência nacional, Cassimo dirigiu 
uma comissão encarregada de negociar algumas 
questões relacionadas com a transferência do 
e~-Banco Nacional Ultramarino para o Banco de 
Moçambique. Em maio de 1975, foi nomeado 
governador do Banco, cargo que exerceu até 
1978, quando foi chamado para dirigir o 
Ministério do Trabalho. O Primeiro-Ministro do 
Zimbabwe, Robert Mugabe, membros do Partido 
Comunista Português e da Guiné-Conácri 
enviaram mensagens de condolências a 
Moçambique. 



O "cinema Kung-fu" 

alienação ou 
anticolonialismo? 
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Pela primeira vez, o Terceiro Mundo tem um gênero 
tinematográfico de massas. Os críticos ignoram-no, o 
povo apaixona-se e os intelectuais debatem se se trata 

de uma armadilha alienante ou de uma mensagem 
libertadora 

Sol Carvalho* 

*O autor é redator da revista "Tempo" de Moçambique 
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rn 
ma verdadeira revolução 
produziu-se nas telas ci
nematográficas do Ter-

ceiro Mundo durante a década 
dos anos 70: o tradicional "moci
nho" de Hollywood (norte-ame
ricano, branco, quase sempre 
louro e de olhos azuis) que al
cançava a glória matando índios, 
bandidos mexicanos ou soldados 
japoneses, chineses e coreanos, 
foi substituído por um novo he
rói, de olhos rasgados e cabelo 
negro que não usa mais armas se
não as do próprio corpo, numa 
luta que é também balé e acroba
cia: o Kung-Fu. 

Há uma década, os filmes de 
Kung-Fu batem sistematicamen
te todos os recordes de audiência 
e bilheteria na América Latina, 
Ásia, África e nos bairros popu
lares da Europa Ocidental e dos 
Estados Unidos. Junto com eles, 
surgiu toda uma indústria que 
alimenta essa nova "cultura de 
massas" com livros, revistas ilus
tradas, camisetas, cartazes é ou
tros artigos de consumo. 

No entanto, esse fenômeno 
tem sido virtualmente ignorado 
pelos críticos de cinema e des
prezado pelos intelectuais, que 
só vêem nele um reflexo da sede 
de violência dos marginais e do 
"lúmpen". 

O que é o Kung-Fu? Onde es
tá a raiz da sua enorme atração 
para as massas? Sua mensagem 
violenta é um novo mecanismo 
de alienação ou exprime a sede 
de vingança dos oprimidos do 
Terceiro Mundq? 

As origens da luta 

Aquilo que geralmente se co
nhece como Kung-Fu é uma arte 
marcial inventada por monges 



budistas. Afirma-se que foi cria
da a partir da observação dos 
movimentos de agressão e defesa 
dos animais, especialmente dos 
felinos. 

As lições de Gautama Buda, 
um príncipe que viveu no Hima
laia, no século V a.C. são segui
das hoje por duzentos e cinquen
ta milhões de pessoas, principal
mente no sudeste asiático. 

De acordo com as normas bu
distas, os sacerdotes são impedi
qos de realizar qualquer tipo de 
trabalho manual, dedicando-se o 
tempo inteiro à reflexão com o 
objetivo de alcançarem um total 
domínio da mente sobre o cor
po, o que constitui uma das ba
ses teóricas do Kung-Fu. 

Tudo indica ( e alguns filmes 
fazem referência a esse aspecto) 
que, na antiguidade, os monges 
budistas foram cruelmente perse
guidos pelos mongóis que ocupa
vam a China. Foi assim que em 
alguns templos, denominados 
Shao-Lin, os monges começaram 
a desenvolver uma técnica de lu
ta destinada fundamentalmente 
à defesa pessoal e que excluía o 
uso de armas, já que sua utiliza
ção estava proibida pelos ocupan
tes. 

A filosofia do Kung-Fu ba
seia-se na estreita relação que 
existe entre força física e a capa
cidade mental de concentração 
denominada "força chi". Segun
do a tradição, o ensino do Kung
-Fu restringiu-se aos monges que 
acreditavam que sua populariza
ção podia conduzir a um indevi
do uso da técnica. Essa é uma ca
racterística comum a quase to
das as artes marciais orientais, 
cujos grandes lutadores se orgu-
1iam de não utilizarem suas fa
culdades para fins pessoais e só o 
fazem em defesa própria. 

A idéia-base da luta consistia 
em que o praticante primeiro do
minasse sua "força chi" para di
rigir, contra o adversário, a pró-
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pria força externa desse último. 
Uma idéia básica é "primeiro, 
evitar a luta; se não for possível, 
lutar para mutilar e, só em últi
mo caso, matar." . 

No entanto, os filmes de 
Kung-Fu são sangrentos e o es
pectador vê no herói mais um lu
tador do que um calmo e imper
turbável monge budista que de
testa a violê_ncia. Os monges são 
apresentados só como mestres 
com os quais o herói se prepara 
para atingir seus objetivos. 

Dos pagodes às telas 

O aparecimento do "cinema 
Kung-Fu" como fenômeno de 
massas parece ser uma conse
quência do desgaste e da satura
ção de outros gêneros cinemato
gráficos de massas, particular
mente o western. 

A indústria cinematográfica 
sempre precisou de gêneros mas
sivos destinados à obtenção de 
lucro fácil. À medida que o cine
ma foi-se popularizando e alcan- , 
çou camadas cada vez maiores de 
espectadores, os centros de pro
dução industrial (particularmen
te Hollywood, nos Estados -Uni
dos ) foram adaptando os gêneros 
de massas às necessidades do mo
mento. 

O western - antecessor direto 
do Kung-Fu - proliferou por 
causa da necessidade de criarem
se filmes de roteiros e situação 
simples, facilmente identificáveis 
pelo espectador. Os "spaguetti
western" italianos, produzidos 
em série, levaram o gênero a um 
paroxismo de ação e violência 
que, pelo ridículo, terminavam 
por provocar gargalhadas. 

Assim, trinta anos depois de 
sua "época clássica", o western 
já está saturado e os exibidores 
exigem novos gêneros. A Améri
ca rural dos grandes ranchos bo
vinos e a rudeza aventureira dos 
cowboys morreram. O herói ti
nha que abandonar o revólver e 
lutar com as mãos livres . .. 

"Big Boss": o inicio da carreira e do 
sucesso de Bruce Lee, o Kung-Fu 

Estamos em pleno auge do 
neocolonialismo cultural e o Ex
tremo Oriente capitalista assume 
os valores das sociedades de con
sumo ocidentais perdendo, dia a 
dia, sua identidade cultural. No 
período do pós-guerra, os cida
dãos das classes médias urbanas 
sofrem uma rápida transforma
ção cultural. 

As artes marc1aJ.S deixam de 
ser técnica semi-religiosa para se 
converterem em espetáculos que 
arrecadam enormes receitas. O 
segredo que as rodeava desapare
ce e muitos lutadores orientais 
são "importados" pelos Estados 
Unidos, onde dirigem escolas de 
suas diferentes modalidades. As 
artes marciais passam a ser "es
portes orientais", perfeitamente 
ocidentalizáveis. A violência que 
impera nas grandes cidades moti
va o cidadão médio a aprender 
uma técnica de defesa que não 
implic3: o uso de arma. O Kung
Fu aparece assim como a "úli:i~ 
ma moda" desse tipo de luta, 
depois do jiu-jitsu, o judô e o ca
ratê. 



~ Do ~enômeno social ao cine
EJ matografico, foi um pequeno 
B passo: rapidamente começaram a 
El ser rodados filmes de caratê e 
@g Kung-Fu. Cabe aos eruditos elu-

cidarem se o gêj!ero 
Hollywood ou Hong K cer
to é que essa colônia britânica na 
China é hoje a capital mundial 
da produção cinematográfica de 
Kung-Fu, mas isso nunca teria 
acontecido se não existisse um 
amplo mercado para esse tipo de 
filmes, aberto pela indústria nor
te-americana de celulóide. 

Bruce Lee: a história de um mito 

Em plena glória e no momen
to em que seus filmes batiam re
cordes de bilheteria no mundo 
inteiro, Bruce Lee morreu miste
riosamente em 197 3 na casa de 
uma atriz que desapareceu no 
dia seguinte. 

O herói por excelência do 
Kung-Fu cinematográfico, tinha 
nascido em San Francisco em 
1940, durante uma turnê de uma 
ópera de Cantão da qual seu pai 
era a principal figura. Seu verda
deiro nome era Hsi-Loong que 
significa "Pequeno Dragão". 

Voltando a Hong-Kong, aos 
1 7 anos, desempenha papéis em 
cerca de 20 filmes locais sem 
interesse. A maior parte de seu 
tempo, ele dedica à delinquên
cia, destino comum de tantos jo
vens marginais e sube~pregados 
das grandes cidades. E chefe de 
uma quadrilha, briga nas ruas, 
age fora da lei, frequenta centros 
noturnos e, em 19 58, é consagra
do "o rei do cha-cha-cha". 

A descoberta das artes marci
ais, particularmente do Kung-Fu, 
mudou completamente sua vida. 
Começa a treinar e se transforma 
no melhor aluno do mestre chi-
nês Yip-Man. · 

Em 1958, emigra para os Es
tados Unidos e trabalha num res
taurante. Estuda e cria escolas de 
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Kung-Fu baseadas em seu - pró
prio método, chamado "J ett
Kuna-Do", no qual aplica novas 
concepções. 

Sua excepcional exibição no 
Torneio Internacional de Caratê 
realizado em Long Beach ( 1964) 
aumenta seu prestígio e, em 
1967, é contratado para um pa
pel secundário numa série televi
siva. No papel de " Kato, o' J usti
ceir9", teve tal êxito que se tor
nou mais popular que o ator 
principal. 

Mas Hollywood continuava ig
norando-o. Bruce Lee devia con
tentar-se em ensinar sua técnica 
de luta aos atores consagrados 
como James Coburn, Steve Mac
Queen, James Garner e Lee Mar
vin. Para os produtores de Holly
wood, Bruce Lee era um "ho
mem de cor". Não tinham escrú
pulos em declarar - inclusive à 
imprensa - que Bruce Lee era 
muito jovem, demasiado peque
no e "chinês num mundo de 
brancos", por isso, nunca triun
faria no cinema ou na televisão. 
Assim explicou um executivo da 
Warner Bros a sua negativa em 
produzir um filme, "O Dragão", 
do qual Bruce Lee devia ser o 
ator principal. 

Mas em Hong Kong, um pro
dutor quase desconhecido, Ray
mond Shaw, vê no frustrado lu
tador uma possibilidade de en
trar na indústria cinematográfica 
dessa colônia britânica. Contrata 
Bruce Lee como ator principal 
de "Big Boss", filme que alcan
çou um grande sucesso de bilhe
teria e - surpreendentemente -
também foi elogiado pela crítica. 

"Fúria de Vencer", o segundo 
filme de Shaw/Lee, produziu em 
Hong Kong uma receita de 700 
mil dólares, em 23 dias de exibi
ção. Em Cingapura, ingressos 
que custavam um dólar eram 
vendidos a 40 no mercado negro . 
Nos Estados Unidos, um crítico 
caracterizou esse sucesso como 
"a revelação da potencialidade 
do cinema Kung-Fu". Essa po-

tencialidade representou um lu
cro de dois milhões e meio de 
dólares. 

Começaram a chover propos
tas de todas as partes do mundo, 
mas o "chinezinho" já sentia o 
sabor do sucesso e fundou, com 
Raymond Shaw, uma companhia 
própria, a Concord film. Com es
sa firma rodou "A Fúria do Dra
gão", do qual Bruce Lee era o 
produtor, o realizador, o diretor 
de cena e o ator principal. 

Qual é a moral dessa histó
ria? Para entendê-la, tem-se que 
mergulhar nos mecanismos da in
dústria cinematográfica. 

Produção maciça em Hong Kong 

O racismo qos produtores de 
Hollywood impediu-os de ver que 
seu público desejava um novo 
herói. E isso explica porque foi 
um produtor oriental ( com men
talidade e procedimentos apren
didos dos norte-americanos, mas 
sem os preconceitos deles a res
peito do "homem amarelo") 
quem lançou Bruce Lee. 

O sucesso de Bruce Lee deve
se essencialmente aos mesmos 
motivos do êxito geral do novo 
gênero. Mas, ao mesmo tempo, 
nosso herói contribuiu para pres
tigiar o "cinema Kung-Fu" com 
uma elevada técnica de combate 
e a exigência de qualidade cine
matográfica para todos os filmes 
que rodou como protagonista 
principal. 

Logo Hong Kong converteu
se na "Meca das pernadas voado
ras". Se algo havia de arte nos 
filmes de Bruce Lee, centenas 
deles - ou, talvez, milhares - de 
imitações não são mais do que 
pura mercadoria. Desde o mo
mento em que o produtor se sen
ta para discutir um projeto, a 
única coisa que interessa é como 
fazer esse filme mais rentável, se
gundo o princípio de "máximo 
lucro com um mínimo de inves
timento". 



Um filme desse tipo não deve 
custar mais de um milhão de dó
lares. Só sua exibição regional 
(Malásia, Cingapura, Taiwan, J a
pão, Coréia do Sul, Tailândia, In
donésia e Filipinas) já compensa 
o investimento e é, muitas vezes, 
suficiente para conseguir uma 
renda superior a 100%. O que se 
conseguir daí em diante nos mer
cados da África, América Latina 
e Europa é puro lucro. 

O sistema tem suas "regras de 
ouro": 

1) Absoluta integração: Na pro
dução industrial do cinema-mer
cadoria é frequente que atores, 
técnicos, roteiristas e todos os 
outros profissionais sejam con
tratados pelas companhias por 
curtos períodos. 

As empresas não se sentem 
obrigadas a estabelecer vínculos 
trabalhistas estáveis com seus 
empregados, mas esse sistema 
tem um inc,onveniente: as "estre
las" podem recusar-se, uma vez 
terminado o contrato, a rodar 
outros filmes e a negociar com a 
competição entre as companhias. 
Quem sofre são os trabalhadores 
"menores", o chamado "pessoal 
de apoio". 

Em Hong Kong, aplica-se ge
ralmente um esquema diferente, 
de "absoluta integração": o ator, 
o roteirista ou o técnico assina 
um contrato de exclusividade 
com a empresa. Esta dá-lhe trei
namento e casa, além de deter
minar, inclusive, o que ele fará 
com seu tempo livre. 

Em outras palavras, as compa
nhias "criam" suas "estrelas", 
que continuam trabalhando pelo 
mesmo preço, mesmo depois de 
serem famosas. Então, o rendi
mento do filme é muito maior e 
o investimento inicial começa a. 
render seus frutos. Na escola de 
atores de uma das maiores pro
dutoras, as "estrelas" do futuro 
são "criadas" com o máximo 
cuidado para, posteriormente, 
serem "entregues" aos diretores, 
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A indCistria 
cinematogrãfica 
norte-americana 
tenta retomar o 

espaço perdido para 
o Kung-Fu: é uma 

missão para o 
Homem-Aranha 

que dispõem delas como lhes 
convier. 

2) Controle centralizador: é a ses 
gunda "regra de ouro". O diretor 
controla pessoalmente toda a 
produção, desde o argumento , 
cenários, filmagem, até a monta
gem e distribuição. Assim, só um 
número bem reduzido de pessoas 
( o diretor e seus assessores, elei
tos por sua vez na base do nepo
tismo) possuem um conhecimen
to técnico global daquilo que 
acontece na Hong Kong cinema
tográfica. 

Um técnico de som, por 
exemplo, intervém somente no 
momento de executar seu traba
lho, de acordo com uma lista di
ária de tarefas que lhe é dada. Às 
vezes, grava sem ter nem idéia de 
para quem está trabalhando ou 
qual é o conteúdo do filme. Tra
ta-se, numa palavra, de alienar 
completamente o assalariado do 
produto de seu trabalho. Essa é 
uma das razões pelas quais o ci
nema Kung-Fu é altamente este
reotipado. 

Essa falta de imaginação refle
te-se nos títulos dos filmes: 
Kung-Fu, caratê, harakiri, super, 
invencível, fúria, tigre, grande, 
lutador, são_ palavras sistematica
mente repetidas. 

3) Lucro: o objetivo de obter o 
máximo de lucro está diretamen
te vinculado às regras preceden
tes. 

Ao contrário do que existe 
em outros países capitalistas in
dustrializados, em Hong Kong 
não se gasta nenhum centavo em 
pesquisa, não há investimento 
significativo em projetos de de
senvolvimento e só se compra 
um mínimo de equipamentos. 
Os cenários, por exemplo, são o 
mais barato possível. Na busca 
de lucros com um mínimo de in
vestimento, chega-se a filmar as 
mesmas cenas de luta sob dife
rentes angulaçõeJ para aproveitá
las em filmes diferentes. 

Na cidade cinematográfica, o 
descanso não existe. Trabalha-se 
todos os dias, inclusive aos do-



~ mingos, exceção feita aos três 
E]dias do Ano Novo chinês. 

B 
~ A própria publicidade é fonte 

de lucros. As companhias editam 
revistas de cinema, imprimem 
cartazes e camisetas, aumentan
do seus ganhos com uma indús
tria paralela sobre a qual os ato
res não têm nenhum controle. 

Quem mexe os fios? 

O "patrão" da Hong Kong ci
nematográfica chama-se Sir Run 
Run Shaw. Tem mais de 70 anos 
e é originário de uma rica fami1ia· 
de mandarins da China pré-revo
lucionária. 

Diz-se que seu irmão mais ve
lho recebeu um dia um cinema 
como pagamento de uma dívida 
e, em 1952, fundou uma compa
nhia de produções que emprega
va Run Run como fotógrafo e 
Runnie, um outro irmão, como 
ferramenteiro. Parece que os ir
mãos Shaw entusiasmaram-se pe
lo cinema quando inteiraram-se 
de que nos Estados Unidos este 
chegou a ser a terceira indústria 
nacional. 

Em 19 54, a empresa dos ir
mãos Shaw adquiriu um terreno 
em Hong Kong e ali começou a le
vantar seu império. Rodavam fil
mes para os emigrantes chineses 
em todo o mundo até que explo
diu o cinema Kung-Fu. A partir 
daí, Run Run dirigiu pessoal
mente a entrada de Hong Kong 
no mercaclo cinematográfico in
ternacional. 

A companhia produz atual
mente. várias dezenas de filmes 
por ano e seus lucros líquidos, 
em 1977, foram calculados em 
15 milhões de dólares. Em 1976, 
a Shaw Brothers já_possuía 140 
salas de cinema na Asia e progra
mava a construção de mais 500. 

Além da produção e da distri
buição de filmes, a família tem 
interesses em quase tõdos os 
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grandes parques de diversões da 
Asia capitalista. Sir Run Run 
ocupa um importantes lugar den
tro da estrutura de poder da co
lônia inglêsa. Desconhecem-se os 
seus vínculos concretos, mas 
Run Run frequentemente apare
ce como patrono dos bombeiros 
da cidade, e inclusive, passando 
revista na polícia local ... 

Outro boss de Hong Kong é 
Raymond Shaw, diretor da Gol
den Harvest. Sabe-se que ele tra
balhou com Sir Run Run até 
1970, quando anunciou seu afas
tamento e a fundação de uma 
empresa própria. Nesse mesmo 
d~a, jornais de Hong Kong _anun
ciavam o regresso de um Jovem 
ator local, desiludido com Holly
wood: Bruce Lee ! 

Às custas de Lee, a Golden 
Harvest conseguiu transformar-se 
num sério competidor dos Shaw 
Brothers. 

Por que o Kung-Fu 
é tão popular? 

Depois da morte do herói má
ximo do Kung-Fu, Raymond 
Shaw conseguiu permanecer no 
mercado explorando o sucesso 
do ~ovem ator, cuja memória 
contmua viva até hoje. Os filmes 
produzidos são muito variados 
e a companhia pouco difere de 
qualquer outra norte-americana. 
O diretor de relações internacio
nais é norte-americano e costu
ma afirmar que "não porque 
Raymond seja chinês, devem-se 
fazer filmes chineses toda a vi
da . .. " 

Sir Run Run seria, então, o 
homem da "velha guarda" en
quanto Raymond Shaw parece 
vislumbrar que, cedo ou tarde, o 
cinema Kung-Fu não mais servirá 
como produto comercial de mas
sas e procura alternativas para 
manter os enormes ganhos da 
empresa. 

O Kung-Fu aparece, desde o 
primeiro instante, como um gê
nero detalhadamente concebido 
para ser um cinema de massas,. 
na linha dos velhos policiais, dos 
filmes chamados "históricos" 
( que poucas vezes o são) e prin
cipalmente dos filmes de cow
boys. Tem todos os "ingredien
tes" desse tipo de filmes: uma 
história simples e acessível a to
do mundo, muito movimento e 
ação a ponto de algumas pelí
culas serem uma sucessão tão rá
pida de lutas que o argumento 
passa despercebido. São filmes 
de grande colorido e - que nos 
perdoem os "esteticistas" do ci
nema - os filmes coloridos são 
os que mais atraem o público. 

No entanto, um dos fatores 
principais é o herói. A cinemato
grafia mundial, até hoje domina~ 
da pelos circuitos de produção e 
distribuição norte-americanos, 
criou o protótipo do herói indi
vidual, bom, que luta sozinlto 
contra os maus. 

Sobre essa base, que ainda sa
tisfaz a muitas platéias, o herói 
do Kung-Fu tem duas caracterís
ticas especiais que o aproximam 
mais de seu público: primeiro, é 
um herói que luta com as mãos 
limpas, o que leva o espectador a 
acreditar que ele também tem a 
possibilidade, embora remota, de 
ser como aquele com quem se 
identifica na escuridão do cine
ma. Em segundo lugar, esse herói 
não é mais o colonizador, o 
"branco" que parte à conquista 
de terras onde vivem outras civi
lizações e culturas. Muito pelo 
contrário, o herói do Kung-Fu . 
aparece como o defensor dos va
lores tradicionais, como o defen
sor do povo contra os coloniza
dores, tal como surgiu o Kung
Fu na realidade histórica. 

São muitos os filmes em que 
o lutador está em guerra co·ntra 
o invasor mongol ou japonês. 
Claro que essa luta é sempre in
diyidual e não se apresenta como 
uma libertação social mas apa
renta sê-lo. Isso explica, por 



exemplo, que o sucesso inicial 
dos filmes de Kung-Fu na Euro
pa esteja geograficamente carac
terizado: os filmes passam nos 
bairros pobres pnde vivem os 
emigrantes dos países do Tercei
ro Mundo. Esse gênero esteve 
inicialmente reduzido a esse cir
cuito até que o espectador bur
guês descobriu que o fenômeno 
era inofensivo e começou a vê-lo 
como parte do "folclore" tercei
ro-mundista. É muito raro o caso 
de países africanos e asiáticos 
que não tenham a maior parte de 
sua distribuição absorvida com 
filmes de Kung-Fu e sua presen
ça é cada vez maior na América 
Latina. 

A violência é outro motivo do 
sucesso desse tipo de filme e de
sempenha um papel fundamental 
nos mecanismos inconscientes de 
reação do espectador, que "des
carrega" na tela suas respostas vi
olentas às frustrações da vida co
tidiana. É muito comum que en
tre os espectadores se produza 

uma verdadeira "avalanche" de 
aplausos e assovios de apoio 
quando o herói de um filme 
"acaba" com seus inimigos. 

A alternância ou a combina
ção de sexo e violência parece 
ser a receita básica. Vimos uma 
película na qual, no momento 
culminante de uma cena de 
amor, o protagonista é morto pe
lo salto do sapato de uma luta
dora que entra voando pela jane
la. Mas, também, pode ser causa 
de conflitos com as censuras lo
cais. Não importa, a situação já 
está prevista e as cenas de extre
ma violência ou de sexo explíci
to são programadas de tal manei
ra que podem ser cortadas sem 
que se altere a sequência lógica 
do filme. 

No banco dos réus 

O que pode fazer uma políti
ca cultural progressista diante 
desse cinema? O problema foi 
debatido em Moçambique, onde 

O Kung-Fu é um herbi que luta com as mãos limpas contra o colonizador 
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a Comissão de Exame e Classifi
cação de Espetáculos chegou a 
proibir muitas películas de 
Kung-Fu de baixíssima qualida
de. Quando, depois de vários me
ses sem estréias, foi programado o 
filme "A Rébelião dos Lutado
res" (baseado numa insurreição 
chinesa no princípio do século 
contra os invasores japoneses) 
houve gente que passou 36 horas 
na fila para comprar seus ingres
sos. 

"A simples ausência ou anula
ção de certos filmes não muda 
automaticamente as idéias do es
pectador", cpnclui a revista mo
çambicana Tempo, que sustenta 
que "nem todos os filmes de 
Kung-Fu são necessariamente ru
ins". 

Existe, de fato, prossegue 
Tempo, a tendência de se expli
car o sucesso do gênero afirman
do-se que "temos ainda muito 
'lúmpen', que é o espectador 
de~se tipo de cinema". A revista 
atribui esse argumento a "inte
lectuais que nunca viram um fil
me de Kung-Fu" e constata que, 
entre o público, é frequente en
contrar jovens estudantes, funci
onários e, inclusive, quadros do 
partido. 

Preconceitos desse tipo por 
parte de intelectuais de esquerda 
baseiam-se no fato real de que 
esse gênero foi criado por meca
nismos capitalistas de produção 
e frequentemente projeta uma 
ideologia complacente em rela
ção ao "capitalismo selvagem" 
de Hong Kong. 

No entanto, não se deve es
quecer que muitos dos clássicos 
do cinema foram feitos a partir 
dos gêneros de massas. Até ago
ra, o cinema de Kung-Fu conti
nua esperando seu John Ford pa
ra que faça com seus golpes de 
caratê e "pernadas voadoras" 
uma obra de arte como é "A Di-· 
ligência" com seus cavalos, she
riffs e pistoleiros no oeste lon
gínquo. D 
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