




Aos leitores 

África do Sul 
na década de 80: 

O fracasso 
do apartheid 

A vulnerabilidade que está demonstrando 
o regime sul-africano de minoria branca 
não se explica só pela crescente 
mobilização negra, expressa de formas 
diversas e com um grande poder de 
convocação. As origens da crise estão 
também no fracasso do modelo 
político e econômico do apartheid, 
criado há quatro décadas, e que hoje já 
não serve mais sequer para unificar 
as I ideranças brancas em torno do mesmo 
projeto de sociedade. 
A mentalidade conservadora e até 
reacionária dos boers, as suas contradições 
com o setor econômico afrikaaner, as 
tentativas de criação de uma burguesia 
negra para dividir a resistência africana, as 
"reformas" políticas - a representação 
parlamentar de indianos e mestiços - a 
segregação racial da mulher e nos esportes, 
são facetas da realidade sul-africana da 
década de 80, que abordamos nesta 
matéria de capa dedicada à crise do 
apartheid. 
O material - um verdadeiro dossiê, cuja 
coordenação coube ao nosso editor para 
assuntos africanos, Carlos Castilho -
é fruto do trabalho de uma equipe de 
jornalistas, pesquisadores e especialistas 
sul-africanos, brasileiros e portugueses, 
que há muito tempo se debruçam sobre a 
temática da Africa Austral e, 
particularmente, se dedicam ao estudo da 
sociedade, da economia e da política do 
país mais avançado do continente negro 
no campo tecnológico e militar e, 
simultaneamente, do mais retrógrado em 
termos institucionais. 
Destacamos ainda nesta edição uma 
análise retrospectiva dos 20 anos de 
autoritarismo no Brasil e dos desafios que 
o presidente Tancredo Neves enfrentará, 
assim como uma análise do papel do 
mercenarismo e os seus promotores no 
esquema militar norte-americano, que 
publicamos na seção "Estratégia". 
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Cartas 
Brasil: a incerteza do amanhã 

Sou brasileiro, natural de Salvador 
e, como todo brasileiro, venho sentin
do no dia-a-dia (principalmente nos 
últimos anos) a dureza de viver com 
medo e a ansiedade do amanhã que 
nunca sabemos, ao certo, como será 

Vivemos durante 20 anos sob um 
regime militar e, nesses anos todos, os 
militares foram sucedendo-se um ao 
outro na presidência do nosso país 
sem dar a mínima atenção às necessi
dades básicas de nossa terra. 

Durante 20 anos tivemos que tole
rar toda uma política econômica 
absurda e desprezível , que nos foi im
posta às custas do bem-estar de nossa 
população. ( ... ) 

Como paliativo pelos males causa
dos pelos que fizeram a "Revolução 
de 64", veio a tão propalada Abertu
ra prometida pelo último ditador -
imagino eu que seja o último - a 
anistia tão sonhada e desejada por to
dos. 

Com a chamada Abertura, veio o 
pluripartidarismo. Enfim, era a opor
tunidade para que os velhos e novos 
pai íticos se dispusessem a fazer algo 
para mudar o atual estado de coisas. 
(...) Todavia, os políticos que deita
ram falação em cima dos militares e 
seus cupinchas, deram para trãs. Re
trocederam, optando pelas indiretas 
- quando no melhor momento para 
se intensificar as campanhas em favor 
das eleições livres para presidente. 
(...) Os políticos esqueceram-se das 
promessas e dos compromissos assu
midos com o povo nas ruas, praças e 
puseram-se a trabalhar na perpetua
ção de seus cargos. 

L.) Encerro este meu desabafo di
zendo que o grande jornalista uruguaio 
Carlos Ouijano, que faleceu recente
mente, disse que "dialogar é reconhe
cer neles (os militares) uma autorida
de que não têm. Dialogar é ceder. É 
preciso aguentar até que caiam sem 
parar de acusá-los. E cairão sem dúvi
da. Não têm saída e o tempo trabalha 
contra eles. ( ... ) Deixemos pois de 
imaginar conciliações imprevisíveis e 
não esqueçamos. Os povos que esque
cem ou ignoram a história, estão con
denados a repeti-la". Juarez D. da 
Cruz - Salvador - BA - Brasil. 

Teologia da Libertação 
(. .. ) Como educador, tenho re

corrido sistematicamente às reporta
gens de cadernos - importantes sub
sídios, sem dúvida, para a promoção 
de debates e reflexões em sala de au
la. Essa tarefa contribui bastante 
para o despertar de uma consciência 
cr(tica entre educandos - trabalho 
prioritário de todos quanto levam a 
sério a educação. A última reporta-

6 - terceiro mundo 

gem que utilizei como material pe
dagógico foi sobre a poli'tica da Igre
ja na Nicarágua (n<? 69) . A propósito, 
gostar ia de sugerir que cadernos fi
zesse uma matêria sobre a Teologia 
da Libertação, com destaque para o 
teólogo brasileiro Leonardo Boff, re
centemente interrogado perante a Sa
grada Congregação para a Doutrina 
da Fê (exSanto Oficio) , simples
mente por ser um pastor que se colo
ca ao lado dos pobres e marginaliza
dos e se posiciona contra todos os 
mecanismos econômicos e pol/ticos 
geradores de tal pobreza e margina
lização. Gesmer M Ribeiro - Vila 
Diva - SP - Brasil 

Sobre esse tema, publicamos uma 
longa mat/Jria no n<? 71, onde abor
damos ramb/Jm, especificamente, o 
caso Boff. 

O problema dos "bbias-frias" 
Sendo estudante de pós-graduação 

em História da Unesp, gostaria de sa
ber se cadernos jã publicou algo sobre 
os " bóias-frias" no Brasil (trabalha
dor rural volante) ou também sobre a 
evasão do homem do campo para as 
grandes cidades. Gostaria de fazer 
uma sugestão : que cadernos dedicasse 
um artigo sobre o trabalhador rural 
fixo, aquele que reside nos setores de 
produção, ou seja, na própria lavoura 
ou campo. 

( ... ) Espero que os políticos e di
rigentes desse pais se mobilizem e to
mem medidas eficientes na adminis
tração do setor rural, para que o Bra
sil possa ser o "grande celeiro do 
mundo". Mas, para isso, precisamos 
que o trabalhador rural seja protegido 
(. .. ) e que o produtor receba preços 
compensadores por seus produtos, 
além de instruções básicas e gerais pa
ra a produção. Valter Boranelli - Te
jupá - SP - Brasil. 

Insucesso no intercãmbio 
É a segunda vez que escrevo para 

cadernos do terceiro mundo. Com
prei o n'? 70 e quando estava a l~lo, 
como habitualmente, com todo 
cuidado e atenção, deparei com o 
texto "Nunca tantos escreveram a 
Claudia". Atendendo à sugestão ex
pressa na última parte, e jã que o meu 
nome foi publicado numa das edições, 
venho expor o meu caso. Sempre de
sejei corresponder-me com jovens de 
outros países. Assim, escrevi cerca de 
meia centena de cartas para alguns 
dos endereços que têm saldo nos ca
dernos entre os n'?S 54 e 70. O mais 
impressionante foi que dessas resmas 
(desculpem o exagero) de cartas que 
escrevi, nunca recebi resposta de nin
guém. 

( ... ) Após a publicação do meu en
dereço na revista n'? 68 até a data, re-

cebl apenas uma carta vinda do es
trangeiro e o que mais me comove é 
que o meu endereço era o primeiro 
do I nterc~mbio. Por esse fato, e com 
base na vossa sugestão, decidi escre
ver informando do meu resultado. Sa
turnino E. Manuel - Luanda - Angola. 

O anivarsãrio dos "cadernos" 
Durante anos, a América Central 

foi uma região esquecida. A explora
ção neocoloniel, as oligarquias crio/las, 
as transnacionais e as ditaduras en
tregu istas faziam sua festa em uma re
gião que, pacientemente, esperava le
vantar sua voz nas lutas de libertação 
e dizer: "Presente!" 

EI Salvador viveu em 11132 um 
massacre de 30 mil camponeses, Gua
temala viu a intervenção do Departa
mento de Estado norte-americano 
para derrubar Jacobo Arbenz em 
1954. Honduras mergulhou na dita
dura de Carías Andino e a Nicarágua 
teve afortunadamente Augusto César 
Sandino, que enfrentou com êxito os 
marines na segunda década do século 
20, até cair em mãos da famllia So
moza. 

O décimo aniversário de cadernos 
do terceiro mundo está sendo come
morado no contexto de uma América 
Central presente nas páginas dos pe
riódicos e nas dores de cabeça dos ex
ploradores. 

EI Salvador não somente tem pá
ginas heróicas e dolorosas em sua his
tória, mas também tem sofrido uma 
intervenção dos Estados Unidos que 
custou ao vizinho do Norte mais de 
dois bilhões de dólares. Isso é a ex
pressão de um espírito de libertação 
do povo salvadorenho e de uma ex
periência que aprofundará o respeito 
aos principias de autodeterminação 
e não-intervenção. 1 sso é o que signi
fica a luta do menor pais da Améri
ca Continental. 

Nos cadernos do terceiro mundo 
temos encontrado uma fraternal aco
lhida e uma solidariedade como a que 
deve existir entre a Ásia, a África e a 
América Latina. 

Abraços, felicitações e adiante! 
Guillermo Ungo - Presidente da 
FOR (Frente Democrática Revolu
cionária, de EI Salvador). 

Parabéns pelos 1 O anos 
Parabenizamos os dez anos desta 

importante revista cadernos do ter· 
cairo mundo, que tantas contribui· 
ções tem dado pela liberdade, inde· 
l)endência e o progresso dos pa(ses da 
África, Ásia e América Latina. A 
grandeza deste projeto merece o 
apoio de todos os democratas brasi
leiros. Prefeito Elias Gomes - Cabo 
- PE - Brasil. 



Cartas do Mês 

"Rock in Rio" 1 
Os números slio impression11ntes : 

11 milhões de d6111res de investimen
to, para construir um "estádio" para 
um tot11I de m11is de um milhão de 
pesso11s 11ssistirem em pé, n11 l11m11 ou 
em pedr11s, 11 11rtist11s n11cion11is e es
tr11ngeiros (nem sempre f11zendo rock, 
como George Benson, James Taylor, 
Ivan Lins, Elb11 Ram11lho e outros), 
num loc11I II uma hora do centro do 
Rio de Janeiro. 

Os espectadores pagaram um ticket 
de aproximadamente nove dól11res 
(28 mil cruzeiros) porém nê'o 'tinham 
direito II nada, só II consumir nas em
presas transnacionais como McDo
nald's, Bob's, e nacionais como Brah
ma1 e outras, não ganhando nem 
mesmo um lugar para sentar. A em
presa McDonald's, que tem oito mil 
lojas em 34 países, bateu o recorde 
mundial de vendas de sanduíches em 
um só dia de "Rock in Rio": 58 mil 
185 sanduíches, com faturamento de 
170 milhões de cruzeiros, isto é, uma 
venda equivalente ao fatu ramento 
anual de uma loja comum, só nos 10 
dias de duração do festival. 

Outro detalhe que mostra o desca
so com o público: as indicações rodo
viárias eram apenas para ir ao festival; 
para voltar, não havia nenhuma. 

O dinheiro economizado no des
conforto do espectador foi usado em 
um palco de 5.600mf 12 camarins, 
iluminação sofisticada, som com 100 
toneladas de equipamentos, 70 mil 
watts de potência, salas de vídeo e 
muita propaganda. 

"Metal pesado" e eleição 

A programação deu ênfase ao 
heavy metal, com gritos, guitarras a 
todo volume, porém, pouca música. 
Apelava para o irracional e para certa 
violência, justamente quando o Brasil 
elege um presidente civil após 21 
anos de presidentes militares, e des
perta para sua nacionalidade. Neste 
quadro, um empresário particular, 
como o jovem Roberto Medina, arru
ma_ este dinheiro para investir, em 
meio a uma crise econômica e infla
ção ofic ial de 220% ao ano, e traz um 
pouco do som importado : 1 ron Mai
den, Nina Hagen, Rod Stewart, Whi
tesnake, AC/DC, Scorpions, Ozzy Os
bourne, Yes, Oueen, B-52's, que ra
ramente têm a qual idade das exce-

1Até onde a Brahma é realmente 
nacional é difícil de se dizer, pois sa
be-se que ela está associada à Pepsi
Co/a. 
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ções: James Tay!or e Geor?e _Benson. 
Dos 15 ar't1stas brasileiros seis 

não to_cam rock : Ney Matog;osso, 
Ivan Lins, Morais Moreira, Elba Ra
malho, Alceu Valença, Eduardo Du
sek; e os outros, (com poucas exce
ções como Gilberto Gil, Erasmo Car
los e Rita Lee) são grupos quase ama
dores, com música e letra pobres em 
todos os sentidos. 

o· resultado é impressionante : 100 
mil pessoas no primeiro dia (11.01.85), 
240 mil no segundo dia (quando se 
apresentaram os não-roqueiros: James 
Taylor, George Benson, Ivan Lins, El
ba Ramalho), 150 mil no terceiro dia 
e a partir daí uma média de 30 a 5Ó 
mil pessoas por noite, até o fim de se
mana seguinte, quando aumentou um 
pouco, chegando-se a uma estimativa 
final de 1 milhão de pessoas em 10 
dias de festival, mais os espectadores 
via televisão para todo o Brasil e ex
terior, coberta pelo "sbcio" do even
to: a rede "Globo" de televisão, com 
direitos exclusivos. 

A ,afluência de público se justifi
ca - assinalam os críticos de música 
- porque os artistas estrangeiros, 
mesmo os de segunda categoria, não 
eram desconhecidos dos jovens brasi
leiros. Há mais de um ano o festival 
vem sendo programado, com aux r
lio das redes de televisão, que incluí
ram programas musicais com video
clips dos cantores de rock nas horas 
de maior audiência juvenil. 

As manifestações pelas eleições di
retas no Brasil tiveram, em um só co
mício no Rio de Janeiro, um milhão 
de pessoas, mas elas não pagaram no
ve dólares para entrar, nem sentavam 
na lama 

No dia 13, domingo, 150 mil pes
soas tiveram, além dos problemas já 
citados, a deficiência da segurança ex
terna ao festival, onde cambistas e as
saltantes agiram à vontade, segundo 
um jornal do dia seguinte, e o artista 
Rod Stewart deixou o público espe
rando uma hora. O mesmo Rod 
Stewart, que se considera mais um 
cantor de sou/, comentou que parti
cipar do "Rock in Rio" foi como ga
nhar a Copa do Mundo no meio do 
estádio do Maracanã, e depois dar a 
volta oi ímpica pelo campo. Os maio
res dividendos do festival ficariam 
com o governo através da arrecadação 
de ICM, ISS, impostos em geral, reco
Ih i mento de dói ares (quem recolheu?), 
e imagem do Brasil no exterior. Co
mo pode ser isso se foi mostrada pou
ca música brasileira? E com qualidade 
muitas vezes abaixo da crítica? 

Alguns artistas brasileiros canta
ram em português, com letras de bom 
nível, e tocaram frevos, marchas, 
baiões - ritmos bem nacionais ao in-

Cartas 
vés de rock - porém esse "festival" 
não deve trazer consequências nada 
boas para um país que tem uma das 
músicas mais ricas do mundo mas é 
dominado quase totalmente por gra
vadoras transnacionais como CBS 
W_EA, EMI-Odeon, Polygram, RCA'. 
Victor e outras, que impõem os seus 
ritmos importados ou colonizados. 

Rio de Janeiro, a capital do samba, 
do Carnaval, ritmo do povo, onde 
desfilam escolas de samba gigantescas 
com 15 mil pessoas, teve de ser o cen
tro irradiador e promotor de um even
to imposto por uma dose maciça de 
propaganda e dinheiro: o "Rock in 
Rio". 

O povo fez sambas para comentar 
o fato. Chico Mário - Rio de Janeiro 
- RJ- Brasil. 

"Rock in Rio" li 
Ouero deixar bem claro que meu 

protesto não é subvencionado por na
da ou ninguém. Apenas como bom 
brasileiro (acredito que existam ou
tros) sinto-me na obrigação de alertar 
o jovem (também sou um deles), so
bre o "truste" por trás deste tal de 
Festival "Rock in Rio". Até agora 
não me manifestei, visto que acredi
tei numa reação dos críticos do setor 
musical (não entendi porque cargas 
dâgua este silêncio). 

Pelo que pude observar e consta
tar, muitas multinacionais (McDo
nald's, Daytona etc) investiram cerca 
de 20 milhões de dólares neste even
to, na expectativa de alto retorno. Sa
bemos bem que o cruzeiro, a cada 
dia, se desvaloriza. Portanto, como se 
explica este investimento se os in
gressos são vendidos em cruzeiros em 
um evento que durou apenas alguns 
dias? Muito esquisito, não acham? 

É óbvio que se abriram perspecti
vas de novos empregos na terraplana
gem (construção civil), na montagem 
elétrica e mecânica, porém a duração 
disso foi bastante temporária. 

(...) Agora vejamos o outro lado 
da moeda : é praticamente um "acin
te" à cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, berço mundial do Samba 
(que até Walt D isney reverenciava 
em seus desenhos animados), das lin
das músicas carnavalescas, dos ritmos 
esfuziantes do choro e do maxixe 
importarem um evento que tem mui'. 
to a ver com a América do Norte e 
nada com o Brasil. É uma afronta às 
nossas raízes culturais. (. .. ) Gostaria 
de saber o que está por trás disso ... 

( ... ) Todos sabemos que se não 
cuidarmos bem da nossa juventude 
talvez não tenhamos futuro. Os jo'. 
vens de hoje serão os governantes de 
amanhã. Ramon Seara Neto - Rio de 
Janeiro - RJ - Brasil. 
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Cartas 
De um leitor de Checoslováquia 

Suponho que seja surpresa para 
vocês receberem uma carta da Ch&
coslováquia. O motivo de minha carta 
é que eu gostaria de estabelecer ami
zades com pessoas de outros países, 
que colecionam postais. Tenho 37 
anos e sou um engenheiro em minas. 
Quero trocar postais com todos os in
teressados, os quais podem me man
dar três ou mais cartões em uma s6 
remessa. Enviarei a mesma quantida
de de postais da Checoslováquia Es
crevo em espanhol, inglês e um pOU· 
co em português. Stefan Rumpler -
Checoslováquia. (Ver seção "Inter· 
câmbio") 

"Israel, la guerra mÍIS larga" 
Sou um leitor regular de cadernos. 

Especialmente quando os assuntos 
tratados focalizam com maior pr~ 
fundidade temas ligados ao Oriente 
Médio, América Latina ou África 
Austral, visto a informação sobre es
tas questões ser, no nosso país, se não 
deturpada, no mínimo escassa ou 
quase nula. 

Foi assim que, no n9 69 (Israel, o 
impasse político), tomei conhecimen
to da publicação do livro de Jacobo 
Timmerman, Israel, la guerra más lar· 
ga. Conheço o problema do jornalista 
.argentino Jacobo Timmerman e por 

INTERCÂMBIO 
• Stefan Rumpler 
J. Bottu Va-6 - 050 01 - Revúca 
Checoslováquia 
• Lufs Correia Neves 
C. P. 1196 - Benguela - Angola 
• Joana Manuela Correia Victor 
C. P. 69!il5 - Luanda - Angola 
• Adalberto F. da Costa 
HIGN 711/blocoJ- casa 55 
Brasília - CEP: 7Ó. 750 - Brasil 
• Jotlo César Alfllndega 
C. P. 81 - Norte - Nampula 
Moçambique 
• José Anselmo da Silva 
C. P. 236 - Ouro Preto - MG 
CEP: 35.400 - Brasil 
• Maria de Fátima Lopes "Sue" 
C. P. 6043- Maianga - Angola 
• Saturnino Ernesto Manuel 
C. P. 6538 - Luanda - Angola 
• N fvio Martins 
C. P. 11·1281 -Brasília-DF 
CEP: 70.084- Brasil 
• José Domingos (Júlio) 
C. P. 4012 - Luanda - Angola 
• Edson Carlos Batista 
·Rua Marconi, N9 330 - Belvedete 
Araras - São Paulo - CEP: 13.600 
Brasil 
• Ana Clara de Assis 
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isso tenho redobrado interesse em t~ 
mar contato direto com esta sua 
obra, tanto mais que os excertos pu· 
blicados em cadernos ainda mais me 
abriram o apetite. 

Venho assim padir·vos que me in
formem se o livro estã publicado em 
português, com que título e qual a 
editora ou, caso negativo, de que m~ 
do poderei adquiri-lo. ( .. . ). Francisco 
José Victorino, Dafundo, Lisboa, 
Portugal. 

O livro de Jacobo Ti.mmerman 
nlo ss encontra traduzido ou publi· 
cado em portugu§s. No entanto, po
demos infor~lo que poderd adqui
rir a edição em castelhano, pedindo-, 
o para a editora: "Muchnik Editores, 
Buenos Aires - General Mitre, 162, 
Barcelona 6, Espanha': 

Esportes: maior cobertura 
(...) Gostaria que cadernos passas

se a abordar também e com certo des
taque os acontecimentos esportivos. 
1: uma preocupação manifestada por 
muitos leitores. No nosso país existe, 
por parte da juventude, um certo em
penho no esporte. Têm ocorrido no 
mundo vários acontecimentos espor· 
tivos, como por exemplo, o recém
terminado campeonato do mundo de 
hóquei sobre patins, na França, a 26!' 
Olimpíada de Xadrez, na Grécia, etc. 
Seria muito bom se cadernos nos 

Rua Brás Cubas, 60 - Sorocaba 
SP - CEP: 18.100 - Brasil 
• Bento Simão 
C. P. 1087 - Benguela - Angola 
• Murilo Machado 
Av. Cândido Pessoa, 301 - Olinda 
Pernambuco - CEP: 53.000 - Brasil 
• Miguel Mateus Bernardo Pedro 
Posta Restante dos C. T. T. da Precol 
Luanda - Angola 
• Carlos Severino S. Filipe 
a/e de Samuel Sambongo F. 
C. P. 572 - Benguela - Angola 
• Paulo Ricardo Nogueira 
Rua Senador Furtado, 61 - ap. 303 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.270 
Brasil 
• Miguel Kiala Kilumbo 
C. P. 9 - Província do Uíge - Angola 
• Pedro Jotlo Garcia Adão 
Rua Ramalho Ortigão, 39 - Alvalade 
Luanda - Angola 
• Alfredo Lufs Roque 
c. P. 5740 - B9 Cazinga 
Luanda ·- Angola 
• Antonio Carlos Funeyama 
Rua Joaquim Nabuco, 714 
Bairro Vila Tibério - Ribeirão Preto 
SP - CEP: 14.100 - Brasil 
• Alfredo da Silva Mário 
C. P. 2374 - Huambo - Angola 

brindasse um bocadinho com essM 
eventos esportivos. Beto Matéria -
Ulge - Angole. 

Sem maniquelsmo 
Quero congratular·me com os edi

tores e Jornalistas dos cadernos do 
terceiro mundo pela grandeza do tra
balho dessa revista. Sei que não é f6-
cil romper a barreira do fascismo das 
agênciaf de notícias que ·moldam as 
informações dentro do êngulo dos 
pai'ses ricos, muitas vezes mentindo, 
deturpando, pare desviar a atenção 
do murido. Essa revista veio trazer 11 

verdade sem o maniqueísmo a que 
está acostumada a grande imprensa 
burguesa. José E. Rios da Silva - Sal
vador - BA - Brasil. 

O papa em questão 
Não sou contra a religião, como 

não sou contra o venerandíssimo pa
pa João Paulo 29. No entanto, num 
número recente de cadernos, li algo 
sobre,o papa que me chocou profun
damente. Foi o seguinte: "Para o pa
pa, os responsflveis são os agentes de 
Moscou, que devem ser combatidos 
militarmente, a exemplo do que pen
sa Ronald Reagan". Não sou ninguém 
para julgar o papa, mas discordo dele 
em muitas questões. Roberto de Al
meida - Luanda - Angola 

• Esequiel de Gouveia Teixeira 
a/e João António Teixeira 
29 Sector Avião dos C. T. T. A. 
Estação Postal Central - Luanda 
Angola 
• Manuel Fernandes Ambrósio 
C. P. 25 - 49 - Mbanza Kongo 
Província do Zaire - Angola 
• Makando Pedro de Marcelo 
C. P. 10443 - Luanda - Angola 
• Sebasti6o Jardinho Kamo 
C. P. 18522 - Luanda - Angola 
• José Mateus da Cruz 
B9 da Precol ~ Rua Rosca, casa 21 
C. P. 2874 - Luanda - Angola 
• Lufs Paulo Maria 
C. P. 1665 - Benguela - Angola 
• Neto Jerónimo Nhenheze Chapepa 
Banco de Moçambique 
Serviços de Operações e/Exterior 
C. P. 480 - Beire - Moçambique 
• Lufs Massalambane Labo 
Banco de Moçambique 
Serviços de Operações e/Exterior 
C. P. 480 - Beira - Moçambique 
• Jorge Barros da Fonseca 
Rua de Kicombo, casa 88, r/c-
C. P. 14040 - S. Paulo - Luanda 
Angola 
• Victorino Vasco de Souza Mussoque 
C. P. 1416 - Luanda - Angola 
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Panorama Tricontinental 

Líderes do Terceiro Mundo exortam 
a congelar armas nucleares 

D Líderes de seis nações reuni
dos em Nova Déli, exorta

ram as cinco nações que possuem 
armas nucleares para que se pro
ceda à desnuclearização interncr 
cional e se adotem medidas que 
possibilitem "um acordo que im
peça uma corrida armamentista 
espacial". A exortação, na qual 
se expressa o desejo de que 1985 
se converta no ano "em que co
mecem a prevalecer as esperan
ças sobre o terror nuclear" foi 
dirigida aos embaixadores dos 
Estados Unidos, União Soviética, 
Grã-Bretanha, França e Oiina, e 
foi assinado pelos presidentes da 

Argentina, Raúl Alfonsín; do 
México, Miguel de la Madrid; da 
Tanzânia, Julius Nyerere, e os 
primeiros-ministros da Grécia, 
Georges Papandreou; da Suécia, 
Olof Palme e da i'ndia, Rajiv 
Gandhi. 

A declaração de Nova Déli as
sinala que os problemas da guer
ra e da paz "não são de compe
tência exclusiva das potências 
que possuem arsenal nuclear, 
mas de vital interesse para todos 
os povos do mundo". 

As respostas que as cinco na
ções interpeladas terão de dar se
rão avaliadas pelos seis países 

Rajiv: a favor do não-alinhamento e contra o armamentismo 
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que assinaram a declaração, 
quando voltarem a se reunir para 
discutir medidas posteriores a se
rem adotadas, segundo anunciou 
o primeiro-ministro indiano, Ra
jiv Gandhi. Por seu lado, Georges 
Papandreou, que pensa visitar 
Moscou em breve, declarou que 
insistirá sobre os principais pon
tos da declaração quando con
versar com os dirigentes soviéti
cos. O presidente mexicano, Mi
guel de la Madrid, afirmou que 
fará o mesmo quando se encon
trar com o presidente Ronald 
Reagan em sua próxima viagem a 
Washington. 

Na declaração final, cada um 
dos estadistas manifestou que o 
direito à vida dos povos do mun
do lhes foi tirado sub-repticia
mente pelas grandes potências, 
cujos arsenais acumulam armas 
capazes de destruir em massa a 
vida sobre a terra. 

No decorrer da conferência 
de Nova Déli, os I íderes presen
tes concederam, em caráter pós
tu mo, o "Prêmio Jawaharlal 
Nehru da Compreensão Interna
cional" à ex-primeira-ministra da 
i'ndia, lndira Gandhi. Como anfi
trião da reunião, Rajiv Gandhi, 
ao receber o prêmio em nome 
de sua mãe, lembrou que "o não
alinhamento da i'ndia foi o resul
tado lógico da luta pela indepen
dência e pela liberdade, e serviu 
de estímulo para outros países 
que suportam a colonização. 
Comprometer-se nessa luta é a 
única maneira do mundo seguir 
adiante, sem a ameaça de uma 
guerra nu ~lear. Um mundo que 
pertença a todos e onde não do
minem uns poucos". 



Índia: 
A tragédia de Bhopal 

questiona as transnacionais 

Os médicos assistem às vítimas de Bhopal: uma tragédia industrial 

D Em 1984, o horror alcançou 
seu ponto mais alto em Bho

pal (lndia) na noite de 2 de de
zembro do ano passado. 

Transformada em uma ver
dadeira câmara de gás branco, a 
capital do estado de Madhya Pra
desh, no centro do país, sepul
tou 2.500 vítimas dos escapa
mentos de uma substância vene
nosa de uma fábrica de pestici
das da transnacional norte-ame
ricana Union Carbide. "Era co
mo estar respirando fogo", foi o 
comentário do sociólogo Swapan 
Saha, que despertou surpreendi
do por uma profunda dor no pei
to. Saha é um dos 100 mil habi
tantes de Bhopal qye sofreram 
as consequências do maior aci
dente industrial da história. 

Todos eles - mais de 10% da 
população da cidade - ficaram 
com enfermidades permanentes: 
cegueira, esterilidade, infecções 
de fígado e rins, tuberculose e le
sões cerebrais. O primeiro-minis
tro Rajiv Gandhi, que se deslo
cou imediatamente para a cidade 
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vitimada, ordenou uma investiga
ção judicial a fundo e exigiu da 
empresa norte-americana uma in
denização adequada para as ví
timas da tragédia. Warren Ander
son, presidente da Union Carbi
de local, foi detido sob a acusa
ção de negligência criminosa, e 
posteriormente liberado median
te o_ pagamento de uma fiança de 
2.500 dólares. Mas não haverá 
nenhuma compensação para a 
morte nem para o dano físico ir
reparáveis. 

O gás tóxico que semeou a 
morte é o mesmo empregado pe
lo exército alemão durante a 1 \l 
guerra mundial na frente ociden
tal. Trata-se do fosógeno, um gás 
incolor que somado à metilami
na, forma o composto denomi
nado isocianato de metila, pro
duto químico típico dos pestici
das de maior potência. 

1 nstalada em 1975, a fábrica 
da Union Carbide ficou situada 
nos arredores da cidade, e não a 
20km de qualquer centro povoa
do, como estabelece a legislação 

da lndia sobre o assunto. Em 
1978, começaram a detectar-se 
os primeiros problemas de con
taminação: línguas de fogo sur
giram dos depósitos semeando 
sobre Bhopal uma nuvem de fu
maça negra. Em1981, um traba
lhador da fábrica morreu em 
consequência de inalações de fo
sógeno, mas a companhia não 
deu explicações e desconsiderou 
o fato. Dias depois, um segundo 
vazamento de gás deixou grave
mente enfermas 24 pessoas, en
tre trabalhadores e residentes da 
cidade. Um ano mais tarde, duas 
chaminés voltaram a vomitar gás 
sobre os arredores, fato que se 
repetiu em 1983 e em 1984, 
quando outro trabalhador mor
reu de alergia química. Os pro
testos que se insinuaram sobre os 
riscos para a segurança da popu
lação não tiveram maior reper
cussão. 

Até 1980, a Union Carbide 
importava o gás. 'Contudo, de 
acordo com a política da lnd ia 
de não depender do exterior pa
ra o desenvolvimento industrial 
nesse setor, a empresa começou 
à ·produzir isocianato de metila 
em suas instalações locais. A 
única diferença é que não trans
feriu para Bhopal as severas nor
mas de segurança que aplica em 
suas fábricas dos Estados Uni
dos. Depois do desastre, o gover
no de Nova Déli procedeu ao fe
chamento da fábrica e considera
se pouco provável que a Union 
Carbide possa continuar a operar 
na lndia, em razão do furioso 
protesto de todos os setores po-
1 íticos e sociais contra a sua ir
responsabilidade empresarial. 

Nos Estados Unidos, dias de
pois da tragédia, 106.455 empre
gados da transnacional fizeram 
um minuto de silêncio pelas ví
timas de Bhopal e o presidente 
da Union Carbide, Alec Flamm, 
ordenou que a bandeira norte
americana que tremula na fábri
ca dos Estados Unidos fosse pós
ta a meio mastro durante uma 
semana. Depois disso, continua
rá produzindo gás. 
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Afeganistão: 
250 milhões de dólares da CIA 

D A verba secreta da CIA des
tinada à guerrilha contra-re

volucionária afegã ultrapassará, 
em 1985, os 250 milhões de dó
lares, revelou recentemente o 
Washington Post! 

O diário norte-americano diz 
que esse subsídio - o maior 
apoio secreto autorizado pelo 
Congresso desde a guerra do 
Vietnã - é o triplo do que fora 
pedido por Ronald Reagan e re
presenta mais de 80% do orça
mento anual da CIA para opera
ções militares. As organizações 
que lutam contra o regime socia
lista de Cabul deverão receber 

IQ auxilio da CIA à $Uerrilha 
contra-revolucionária afegã e dez ve
zes superior à destinada plllll a Am& 
rica Central. A CIA apóia os rebeldes 

Fidel Castro: 
FMI promove instabilidade 

no Terceiro Mundo 

D Fidel Castro acusou o Fun
do Monetário Internacional 

de ser o responsável pelas rebe
liões populares que se sucedem 
na América Latina. O chefe de 
estado cubano prognosticou que 
a ausência de uma solução para o 
problema da dívida externa irá 
gerar as condições para uma 
maior instabilidade política nos 
países latino-americanos. 

"Se desejamos a paz, é preci
so solucionar o assunto da dívida 
latino-americana que se eleva a 
mais de 360 bilhões de dólares", 
advertiu o presidente de Cuba. 
Sustentou, além disso, que não 
são a revolução cubana nem a ni
caraguense que exportam a vio-
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lência para outros países, e sim 
as imposições do FMI e dos ban
cos internacionais. Afirmou·ainda 
que "as revoluções são exporta
das pela política egoísta dos paí
ses capitalistas industrializados", 
depois de lembrar que as imposi
ções do FMI para a República 
Dominicana geraram a revolta do 
povo, que originou a posterior 
repressão policial e do exército. 

Castro convidou os países de
senvolvidos a assumirem os cus
tos da dívida externa das nações 
mais pobres do mundo e destinar 
o investimento que se faz em ar
mamentos a esses povos, em pro
gramas de desenvolvimento e 
bem-estar. Cvmo solução para o 

outros 200 milhões de dólares de 
três países do Oriente Médio e 
da Asia não identificados pelo 
Washington Post. 

Este auxílio encoberto dos 
serviços secretos norte-america
nos, inclui armamento, munições, 
equipamentos militares, sistemas 
de transmissões, medicamentos e 
dinheiro. No armamento que 
será entregue à guerrilha antigo
vernamental estarão canhões an
tiaéreos para derrubar hei icópte
ros. De acordo com o jornal, o 
primeiro fornecimento deverá 
incluir nove armas desse tipo 
que serão seguidas de outras, ca
so se mostrem eficazes. Cada 
uma dessas armas com as respec
tivas munições.destinadas a per· 
furarem as blindagens dos heli
cópteros, têm um custo de um 
milhão de dólares. Ainda se
gundo o Washington Post, tan
to os canhões antiaéreos como 
o armamento restante não são 
de fabricação norte-americana, 
com o intuito desses forneci
mentos não serem facilmente 
identificados com os EUA. 

problema, propôs a concessão de 
longos prazos para pagamento da 
dívida, com grandes períodos de 
carência e juros baixos. Como 
exemplo, o dirigente cubano ci
tou a decisão de seu governo de 
conceder um crédito à Nicará
gua de 100 milhões de dólares 
contratado para a construção de 
um engenho, que Fidel inaugu
rou pessoal mente, a 30km de 
Manágua. O engenho açucareiro 
Victoria de Junio foi construído 
com a contribuição cubana, além 
da do Brasil, Áustria e México, a 
um custo total de 220 milhões 
de dólares. 

Fidel Castro assinalou que, 
para essa decisão, levou-se em 
conta que a Nicarágua é um 
país pobre e que "enfrenta uma 
guerra de agressão por parte da 
maior potência do mundo, que 
contribui para destruir o que o 
país constrói com grandes sacri
fícios". 



Brasil: 
Empresa dos EUA propõe controle 

da natalidade através de filmes 

ser posteriormente exibida em 
circuitos cinematográficos co
merciais em todo o ·país. 

Para Emile McAnany, profes
sor de Comunicação das univer-

tão a mesma técnica de estabele
cer contato com produtores ci
nematográficos e de televisão 
para que introduzissem sutil men
te essa temática nos seus roteiros 
comerciais.' Segundo McAnany, a 
organização agora concentra sua 
atenção não somente no Brasil, 
mas em toda a América Latina: 
"isso em razão da prioridade que 
o governo de Reagan deu ao te
ma", afirmou o especialista nor
te-americano. 

D Foi qualificada como uma 
"flagrante intromissão na 

formação da opinião pública bra
sileira" a proposta formulada pe
la fundação norte-americana Po
pulation Cammunication a rotei
ristas do Brasil para a redação de 
um roteiro cinematográfico que 
"dramatize o problema da super
população e a necessidade de fa
mílias menos numerosas no 
país". Autodefinida como uma 
entidade civil sem fins lucrativos 
nem vinculação com o governo 
dos Estados Unidos, Population 
Communication dirigiu dezenas 
de cartas a roteiristas e produto
res cinematográficos e de televi
são, acompanhadas de um rela
tório preparado por Popu/ation 
Reports lnternationaf, que cita 
experiências bem-sucedidas de 
controle demográfico levadas a 
cabo por essa entidade em vá
rios países do Terceiro Mundo. 

A proposta não sugere a reali
zação de um simples documentá
rio didático, mas uma superpro
dução no estilo de qualquer fil
me de Hollywood, mostrando os 
"inconvenientes" do aumento da 
população e a necessidade de um 
controle da r:iatalidade. 

A Popu/ation Communication quer ''vender" o controle da natalidade 

"O roteiro deveria mostrar 
como os camponeses e a gente 
pobre das zonas rurais podem se 
beneficiar tendo famílias pouco 
numerosas. Os I íderes da comu
nidade deveriam estimular todos 
os casais a participar do planeja
mento fam iliar", são algumas das 
sugestões propostas aos técnicos 
brasileiros pela entidade com se
de em Pasadena, Califórnia. A 
empresa anunciou a chegada es
te mês ao Brasil de um represen
tante para contatar pessoalmente 
os roteiristas interessados no 
projeto. A produção é financiada 
totalmente pela Fundação para 
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sidades de Texas e Stanford, es
pecialista em América Latina, 
Popu/ation Communication é 
uma entidade que conta com o 
apoio de outras fundações priva
das como a Rockefeller, e não 
descarta que possa estar subven
cionada também, de alguma for
ma, pelo governo dos Estados 
Unidos. O catedrático norte
americano reconheceu que a tá
tica de tratar um tema tão polê
mico como a superpopulação em 
programas de entretenimento é 
muito mais eficiente do que atra
vés de documentários de tipo 
jornalístico ou pedagógico. 
McAnany conhece a Population 
Communication há 1 O anos, 
quando a entidade se preocupa
va principalmente com questões 
vinculadas à educação sexual dos 
norte-americanos e seu planeja
mento familiar. Já utilizava en-

As reações diante da proposta 
englobaram todo o espectro da 
sociedade brasileira, desde os 
próprios técnicos em cinemato
grafia até juristas, políticos, reli
giosos e sociólogos. Uma das crí
ticas mais veementes proveio do 
bispo de São Miguel Paulista, 
d. Angélico Sândalo, que afir
mou: "Gostaria que as entidades 
e o governo norte-americano não 
explorassem o nosso povo, eco
nomicamente falando. Acharia 
melhor que lá eles se preocupas
sem com filmes que condenas
sem a corrida armamentista. Os 
norte-americanos mataram em 
Granada, matam na Nicarágua e 
passaram uma tremenda vergo
nha no Vietnã. ' Deveriam preo
cupar-se em tra·nsformar seus ca
nhões em tratores e conseguir 
pão para alimentar não uma, mas 
dez humanidades". 
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Nigéria: _ 
Novas medidas contra a corrupçao 

D O governo nigeriano tomou 
novas medidas para comba

ter a corrupção, que segundo 
porta-vozes do regime do general 
Mohamed Buhari continua sendo 
o maior obstáculo para poder ti
rar a economia do país da crise 
em que se acha. 

te realizada sobre os efeitos do 
suborno, o governador de Plato 
disse que as atividades dos fun
cionários corruptos da adminis
tração do ex-presidente Shehu 
Shagari "conseguiram exagerar 
artificialmente o custo dos tra
balhos em empreitadas e os pre-

General Buhari: campanha contra a conupção e o suborno 

São muitas as frentes dessa 
batalha: suborno de funcionários 
públicos cooptados pelos investi
dores estrangeiros, contrabando 
de petróleo (o maior produto de 
exportação do pa fs). malversa
ção dos fundos públicos etc. "O 
governo nigeriano não tolerará 
mais a prática de suborno de 
funcionários públicos de alto ní
vel po.r parte do capital estran
geiro", declarou Samuel Atu
kum, governador do estado de 
Plato. Na opinião de Atukum, os 
que pretendem enriquecer às 
custas da economia nigeriana são 
uma 'ameaça à economia nacio
nal. 

Fazendo alusão aos resultados 
de uma investigação recentemen-
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ços dos artigos e materiais por 
eles fornecidos em oito milhões 
de libras esterlinas". 

Disse, ainda, que "vários dila
pidadores do tesouro nacional, 
médios e pequenos, já recebe
ram o que mereciam" nos jul
gamentos que se realizam atual
mente na Nigéria. "Até agora -
revelou Atukum - conseguiu
se restituir ao Estado mais de 
129 milhões de nairas (moeda 
nigeriana) confiscadas, apesar 
de os maiores especuladores ain
da estarem fora do alcance da 
justiça, já que se acham refugia
dos no Ocidente, que os ajudou 
a saquear a economia nacional". 

Por outro lado, o governo de 
Buhari ordenou o fechamento 

dos postos de serviço situados 
a menos de 20 quilômetros das 
fronteiras da Nigéria, com vistas 
a erradicar o contrabando de pe
tróleo com países vizinhos. 

O ministro nigeriano do Pe
tróleo, Tam David West - se
gundo informa o "Jornal de 
Angola" -, anunciou há alguns 
meses que a Nigéria perdia a ca
da dia um milhão de dólares de
vido ao contrabando. Já foram 
feitas várias detenções por venda 
ilegal de petróleo, acusação pas
sível da pena de morte. 

Numa outra frente de comba
te à corrupção, as autoridades ni
gerianas confirmaram a condena
ção à prisão perpétua pronuncia
da contra o e·-<-funcionário Folo
runsho Kila, a primeira sentença 
do tipo desde o golpe militar que 
derrubou Shehu Shagari. Kila foi 
condenado por ter desviado 20 
milhões de dólares quando de
sempenhava as funções de dire
tor adjunto do Movimento dos 
Jovens Nigerianos (Nysc). 

Somália: A luta armada 
contra Siad Barre 

Os guerrilheiros da Frente De
mocrática de Salvação da Somá
lia (FDSS), que lutam contra o 
regime de Mohamed Siad Barre, 
continuam fustigando o exército 
governamental. 

Na sua maís recente operação, 
ocorrida no nordeste do país, 
quando atacaram a local idade de 
Buuhoodle, os rebeldes liquida
ram 174 soldados, feriram 122 e 
fizeram 20 prisioneiros, além de 
terem capturado diversos tipos 
de armamentos e equipamentos 
de comunicação. 

Depois de ocupar a cidade 
por pouco tempo, destruíram os 
escritórios do governo, o quartel 
da pol feia e outros estabeleci
mentos, segundo informou a 
emissora "Rádio Halgon", de 
oposição, captada em Nairóbi 
(Quênia). 



Editorial 

Um século de f'raudes das 
transnacionais do petróleo 

As grandes corporações petrol (feras se utilizaram 
de métodos ilícitos para adquirir a matéria-prima a 
baixo custo e vender seus produtos a preços 
artificialmente elevados, pode-se dizer, desde a 
origem dessa indústria até nossos dias. A prova 
disso são as recentes revelações conseguidas 
por uma fonte insuspeitável no assunto: o Wa/1 
Street Journal, o jornal diário econômico 
norte-americano mais importante. 
O jornal teve acesso, mediante um recurso legal, às 
atas judiciais de processos em curso contra um 
grupo de empresas petrolíferas. Entre elas, 
se encontram as maiores empresas de petróleo dos 
Estados Unidos que, por sua vez, estão entre 
as maiores transnacionais. 
Um juiz federal de Los Angeles, William P. Gray, 
autorizou a divulgação de uma série de 
documentos e depoimentos vertidos nas atas, e 
o Wa/1 Street Journal, em sua edição de 17 de 
dezembro do ano recém-findo, 
publicou um extenso relatório, mostrando 
os bastidores de manobras secretas 
e ilícitas por parte dos mais altos executivos 
do grupo empresarial. Estes se comportavam como 
uma "irmandade", para acertar operações 
tendentes a depreciar o óleo cru que adquiriam e 
aumentar dolosamente o preço de venda dos 
produtos ao consumidor nos Estados Unidos. O 
procurador geral da Califórnia - que foi 
quem inicialmente utilizou o qualificativo de 
"irmandade" para se referir às grandes 
corporações - disse que o "intercâmbio de 
informações dentro da indústria petrolífera era 
tão extenso, regular e corrente" que lhe parecia 
um equivalente de "uma só companhia". 
As atas conseguidas pelo jornal da Wall Street, 
onde a Bolsa de Nova Iorque tem sua sede, contêm 
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investigações que abrangem quase um quarto 
de século, desde os anos 50 até meados da década 
passada, e só se referem, como é natural, a 
acontecimentos no território norte-americano. 
Por outro lado, os documentos coletados pelo 
jornal constituem apenas uma parte das atas 
lavradas numa série de processos. Disso se 
deduzem duas coisas: 1) as manobras ilícitas 
poderiam ser apenas a ponta do iceberg que a 
Justiça conseguiu descobrir; 2) se as 
supercompanhias empregam tais procedimentos 
nos Estados Unidos, onde são severamente punidas 
e onde os controles estatais são de conhecida 
eficiência, pode-se deduzir quais serão as manobras 
ocultas que elas aplicam nos países do 
Terceiro Mundo, onde frequentemente as empresas 
tratam seus negócios com governantes corruptos, 
onde sempre o aparelho estatal é subdesenvolvido 
e onde o poderio de cada transnacional 
costuma ser muito superior ao de cada uma 
das nações nas quais elas se instalaram. 
O documentado artigo do Wa/1 Street Journal é 
particularmente importante pois se integra a uma 
cadeia de processos e investigações realizadas 
na superpotência e em outros países, desde o 
início deste século. Nesse sentido, o primeiro 
grande antecedente foi uma resolução da Suprema 
Corte dos Estados Unidos que, em 1911, 
condenou por monopólio a Standard Oi/, de 
John D. Rockefeller, e ordenou a diversificação 
das sociedades que a integravam, em 34 empresas. 
Isso não impediu - embora tenha dificultado 
- o posterior acordo entre as empresas separadas, 
já que os principais acionistas de todas elas 
eram membros da família Rockefeller e seus 
colaboradores de confiança. 
Uma das 34 companhias, a Exxon, é hoje a maior 
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empresa do mundo e, segundo a sua tradição, 
figura entre as corporações acusadas. 
Os processos contêm poucas referências a 
manobras posteriores a 1973 e o Wa/1 Street, 
numa frase que insinua suas suspeitas, diz que as 
atas "não esclarecem se tais prãticas ocorrem 
ainda na indústria petrol itera". 
Talvez a algumas pessoas possa parecer estranho 
que um expoente tão importante da comunidade 
financeira norte-americana, como é o Wa/1 
Street Journal, se tenha interessado tanto em obter 
e publicar as escabrosas manobras das empresas 
petrol i feras. 
Na real idade, as prãticas monopol istas que atentam 
contra a economia de mercado e suas leis de 
livre oferta e procura, não apenas são contrãrias à 
legislação positiva norte-americana, como também 
à ideologia do cap italismo liberal, bem entendido. 
Vem ao caso esta célebre observação de Adam 
Smith, o eminente pai do liberalismo econômico e 
defensor de um mercado de competição perfeita 
tão teórico quanto alheio ao desenvolv imento 
histórico do capital ismo: " Raramente acontece 
que homens de uma mesma profissão estejam 
juntos, seja simplesmente para uma comemoração 
ou um divertimento, sem que suas conversas 
terminem numa conspiração contra o público ou 
num procedimento qualquer para aumentar 
os preços". 
Aquilo que o Wa/1 Street denominou de "uma 
conspiração na Califórnia" consistia em 
conciliãbulos que perseguiam um duplo objetivo: 
a compra do óleo cru a preços inferiores ao seu valor 
real e maquinações para incrementar as cotações 
dos seus produtos. 
O fato de terem as companhias adquirido óleo cru 
desvalorizado proveniente de terrenos públicos 
na Califórnia, motivou o processo iniciado por esse 
estado da União. Depois do embargo de petróleo 
decretado em 1973 pelos exportadores ãrabes 
contra os Estados Unidos e a consequente 
tripl içação dos preços do óleo cru em poucos meses, 
outros processos foram abertos. 
O Wa/1 Street cita uma série de petições 
demandadas pelo estado da Califórnia e pela 
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cidade de Long Beach contra a Exxon, Shell, 
Mobil Oi/, Chevron, Texaco e Unocal. Outra 
série teve como atores ds estados da Califórnia, 
Arizona, Oregon, Washington e Flórida, que 
colocaram no banco dos réus aqueles seis gigantes 
e mais a Gulf, A tlantic Richfield (Arco), e a Phillips 
Petroleum. 
As atas apresentam um acordo clandestino entre as 
companhias para se intercambiarem fornecimentos 
de óleo cru sem dar-lhes preços. Escreve o Wa/1 
Street : " Agora, um juiz dos Estados Unidos diz 
que vê nisso a pertur~adora evidência de que 
esse sistema de troca era parte de uma conspiração 
para a fixação de preços inferiores aos reais pelo 
óleo cru pesado extra ido de terrenos públicos". Os 
executivos das empresas se valiam de chamadas 
telefônicas "de cortesia" e de juntas clandestinas 
para estabelecer os preços de compra no n fvel 
desejado. 
À margem do mecanismo de preços correntes 
e exercendo seu ingente poder de mercado, o 
oi igopólio conseguiu baixar os valores de 
compra em prejuízo dos produtores. 
Embora os processos ainda não estejam 
conclu fdos, um detalhe indica o virtual 
reconhecimento da culpabilidade. Umas semanas 
antes da divulgação das atas legais, uma das 
acusadas - a Arco - aceitou, através de 
acordo extrajudicial, pagar 22,5 milhões de dólares 
aos demandantes, quantia próxima à que eles 
reivindicavam pelos preju fzos. 
No outro extremo do negócio, as corporações 
urdiam manobras para aumentar o preço dos 
seus produtos refinados ao consumidor, 
arredondando assim os ganhos desmesurados. 
Cabe lembrar, para a melhor compreensão desses 
procedimentos, que as transnacionais estão 
integradas "verticalmente". Essa expressão é 
utilizada para descrever as empresas que operam 
na totalidade do ciclo petrol itero: extração, 
transformação industrial, transporte e 
comercialização. Por sua vez, as empresas que 
estão presentes numa só das citadas fases do ciclo, 
mesmo que sejam grandes, são chamadas nos 
Estados Unidos de "independentes". 



As supercompanhias envolvidas nas atas 
controlavam grande parte da extração e da 
refinação, e também comercializavam uma parte 
dos seus produtos através de redes de 
distribuidores. independentes. Assim, toda vez 
que decidiam inflar os preços - que, supõe-se, 
sejam determinados pela livre oferta e procura 
- , os executivos os comunicavam aos 
distribuidores independentes. Se um deles, 
desejoso de abrir um maior espaço para si no 
mercado, negava-se e pretendia manter preços 
competitivos, as corporações entravam ern acordo 
para privá-lo de fornecimentos, obrigando-o 
assim a capitular. · 
Quanto aos procedimentos clandestinos, tratava-se 
de reuniões secretas periódicas entre os 
executivos de mais alto nível, das quais não se 
faziam atas, e de um sistema para trocar chamadas 
telefônicas sem que ninguém, salvo os 
conspiradores, pudesse se inteirar das 
conversações. 
A respeito da frequência desses contatos no 
período considerado, o Wall Street Journal diz 
que eram " um modo de vida". 
Em 1969, uma resolução da Suprema Corte 
declarou ilegais e manifestamente anticompetitivas 
as reuniões para intercâmbios sobre preços. 
Porém, apoiado na análise das atas, o Wall 
Street afirma que, mesmo depois, "alguns 
funcion ários da indústria continuaram mantendo 
conversações reservadas sobre níveis de preços". 

· Afirma também que novas táticas substituíram 
as velhas. 
O jornal se limitou às evidências encontradas nos 
documentos aos quais teve acesso, mas não 
mencionou os antecedentes desses escândalos. A 
sentença contra a superempresa de Rockefeller 
foi dada em 1911, mas referia-se a atividades 
anteriores. A Standard Oi/ Company foi fundada 
em 1870 e o Standard Oi/ Trust em 1882. Por 
volta de 1880, a Standard já era um monopólio, 
pois controlava cerca de 95% do petróleo 
norte-americano e era a maior potência 
petrolífera mundial. 
Portanto, a série de investigações judiciais 
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Editorial 

comentadas aqui proporciona informações sobre 
manobras il feitas ao longo de quase um século. 
Em julho de 1928, um cartel formado pelas 
maiores empresas mundiais traçou o acordo 
secreto que se conhece nos meios petrolíferos com 
o nome de "Linha Vermelha". Apoiadas 
ativamente pelos governos dos Estados Unidos, 
Grã-Bretanha e França, as transnacionais 
repartiram entre si, com exclusão de terceiros, 
os territórios que haviam pertencido ao império 
turco-otomano, onde se acham as maiores reservas 
mundiais de hidrocarbonetos, particularmente 
no golfo Árabe. 
Em setembro desse mesmo ano, os executivos 
transnacionais se reuniram num castelo escocês, 
com o pretexto de uma temporada de caça. 
Na realidade, assinaram um pacto secreto 
denominado "As is" (que, em inglês, quer dizer 
"como é"), que consistiu em um dispositivo 
de informação e acordos sobre fornecimentos 
e preços tão sigiloso, sistemático, detalhado e! 
eficaz que implantou o controle do oligopólio até 
nos lugares mais remotos do planeta. 
Os protagonistas dessa trama foram as chamadas 
"Sete Irmãs", ou seja, a anglo-holandesa Royal 
Dutch Shell (mais conhecida como Shell), a 
britânica British Petroleum e.as cinco maiores 
corporações norte-americanas. A fonte 
mais relevante em relação a essas manobras é uma 
investigação realizada nos anos 50 por parte 
de uma comissão federal norte-americana - a 
Federal Trade Commission - e esteve a ca·rgo de 
John Blair, um procurador severo. 
Blair acumulou uma impressionante documentação 
e obteve provas sobre os pactos secretos e as 
conspirações para elevar os preços em prejuízo do 
consumidor. 
Os executivos das "Sete Irmãs" desfilaram diante 
dos auditores e proclamaram em u níssono que 
as práticas ilícitas tinham parado para sempre 
quando arrebentou a 2? guerra mundial. 
Anos mais tarde, o procurador Blair reiterou sua 
convicção de que os arranjos oligopólicos tinham 
continuado pelo menos até 1971. As atas 
judiciais confirmam que foi isso mesmo. • 
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Matéria de capa África do Sul 

A crise do apartheid 

Nos últimos cinco meses, mais de 170 negros já foram mortos 
em choques com a polícia sul-africana. No mesmo período, o 
número de greves quadruplicou em relação ao começo de 84. 
É o mais longo período de efervescência política dos últimos 
anos num país que ainda adota uma forma arcaica de aristocra
cia: a aristocracia racial. Um país onde a igreja rompeu com o 
governo. Onde a minoria branca, no poder há 37 anos, está 
apavorada. E onde mais de 70% da população já não toleram mais 
o sistema de poder baseado na cor da pele. Um país onde o 
presidente rompe com suas próprias origens, na tentativa de 
sobreviver à pior crise econômica de sua história e de salvar 
privilégios. Um regime renegado nos foros diplomáticos, mas 
tolerado e até estimulado nos negócios. Um governo que pro
põe a seus vizinhos proteção contra ataques que ele próprio 
organiza. Um partido que se diz disposto a reformas, desde que 
a minoria continue hegemônica. 



Matéria de capa África do Sul 

O fracasso 
da ''estratégia global'' 

O governo sul-africano tenta substituir a "supremacia racial" pela 
"supremacia do capitalismo" mas seu projeto, chamado 

Estratégia Global, enfrenta violenta oposição 

º
sistema do 
apartheid, 
oficializado 

na África do Sul des
de 1948, está viven
do a crise mais pro
funda de sua história. 
É uma crise que atra
vessa todos os seto
res da sociedade 
branca instalada no 
extremo sul da Áfri
ca desde o século 17. 
Ela não afeta apenas 
a super-estrutura po
lítica e econômica 
do governo, nem se 
limita às instituições " 
legais, mas penetra 
fundo na própria ra-
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dentro e fora do país 
Carlos Castilho 

O sistema do apartheid vive a crise mais profunda da sua história 



zão de ser da chamada mentalidade afrikaaner, 
atinge a cu! tura, religião, língua e costumes dos 
2,7 milhões de brancos que se consideram um po
vo "eleito por Deus" para preservar a supremacia 
dos "cristãos" sobre os "hereges". 

A crise atual destruiu a sólida unidade forja
da ao longo dos anos pelos integrantes daquilo _que 
já foi chamado de "a última tribo branca" da Afri
ca. Eliminou as bases econômicas sobre as quais se 
assentou um modelo colonialista, mas que adqui
riu características especiais resultantes do sistema 
de supremacia racial. E obrigou a uma mudança 
que, por não ter ainda um rumo definido, criou 
um período de grande vulnerabilidade. Até mesmo 
os principais porta-vozes do racismo reconhecem 
que o apartheid hoje já não é mais o mesmo de 
duas décadas atrás. Mas os brancos não sabem ain
da como será o regime que eles pretendem criar no 
futuro para tentar manter sua posição hegemônica. 
A ruptura do velho sistema abalou as estruturas do 
"desenvolvimento separado" e abriu a possibilida
de para que o movimento negro, englobando 27 
milhões de africanos, ganhasse um ímpeto inédito 
na sua luta pela igualdade de direitos. Pelo menos 
na teoria, a maioria negra nunca teve uma oportu
nidade tão favorável para destioçar o apartheid co
mo neste momento de crise. 

As origens da crise 

O apartheid foi institucionalizado no final da 
década de 40, quando o grupo político formado 
por descendentes de colonos holandeses enriqueci
dos pela procura mundial de alimentos e pelas ex
portações de minério de ouro, logo após a 2\1 guer
ra mundial, se aproveitou da debilidade momentâ
nea da oligarquia comercial e financeira de ori
gem inglesa, para assumir o poder com uma plata
forma nacionalista, que era uma espécie de vingan
ça tardia pela derrota sofrida pelos colonos contra 
os interesses ingleses, na guerra dos boers, em 
1899/1902. A vitória do Partido Nacional em 
1948 levou ao governo um grupo político que se 
sentia duplamente acossado: pela oligarquia finan
ceira anglo-saxã e pela maioria negra. 

O sistema implantado a partir de 1948 teve co
mo características principais o apartheid (nome pe
lo qual passou a ser conhecida a teoria de um de
senvolvimento separado das sociedades branca e 
negra para permitir que os europeus não perdessem 
seus empregos) e uma agressiva presença do Estado 
na economia. O aparelho estatal ficou intimamente 
ligado aos interesses econômicos dos boers e, com 
isso, a economia sul-africana conheceu um período 
de crescimento resultante da concentração de to
dos os meios econômicos acumulados, tanto pelo 
setor agrícola como pelo da mineração. O Estado 
passou a ser uma espécie de super-empresa dos ra-
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Em fins da década de 40, o apartheid foi 
institucionalizado pelos descendentes 

dos colonos hólandeses 

cistas, coisa que a oligarquia financeira anglo-saxã 
não via com bons olhos, ,porque contrariava o li
beralismo clássico. Mas a crise do sistema financei
ro no pós-guerra não dava forças ao setor anglo
saxão para impor os seus pontos de vista O capital 
financeiro resolveu se acomodar à nova situação. 

Com o passar dos anos, nas décadas de 60 e 70, 
o sistema começou a mudar, porque os boers, reu
nidos em torno do Partido Nacional, eram sectá
rios demais para superar a mentalidade de "tribo 
cercada de todos os lados". Sua vinculação quase 
atávica ao ruralismo do período colonial impediu 
que eles transformassem o sistema de produção 
agrícola. Ao mesmo tempo em que a mão-de-obra 
barata, decorrente da dominação cruel dos negros 
pelas leis ôo apartheid, fez com que a maioria dos 
empresários boers não procurasse novas formas de 
produção. O resultado foi que o setor econômico 
afrikaaner acabou aos poucos perdendo ren tabili
dade para a agressiva oligarquia comercial e finan
ceira anglo-saxã, concentrada na Cidade do Cabo r 
na orla marítima E, à medida que o grande capital 
transnacional foi assumindo o controle dos meca
nismos econômicos em todo o bloco ocidental, a 
burguesia boer foi obrigada a ir aos poucos se su
bordinando ao setor que ela sempre pretendeu do
minar. A partir da década de 70, a inversão de pa
péis se acentuou. Foi a vez dos afrikaaners terem 
que se acomodar à nova situação internacional 
para poderem sobreviver num mundo onde as con
denações ao racismo não pararam de crescer tanto 
nos países capitalistas industrializados como entre 
os novos Estados negros que chegaram à in<lepen
dência a partir de 1960. O capital transnacional 
acha que o apartheid funciona hoje na África do 

terceiro mundo - 21 



Sul da mesma forma que a escravatura no século 
18. Ambos são encarados como freios à liberdade 
de mercado, o dogma mãximo do liberalismo capi
talista anglo-saxão. 

O ~cândalo "afrikaaner" 

A alteração das relações de força dentro do qua
dro econômico sul-africano adquiriu sua expressão 
política em 1978, com o chamado escândalo "Mul
dergate", envolvendo atos de corrupção dentro do 
governo e do Partido Nacional. O escândalo, no 
qual estavam envolvidas figuras chaves da elite po
lítica boer, estourou depois que foram descobertas 
conspirações e negociatas para financiar jornais 
que apoiassem incondicionalmente a ortodoxia do 
apartheid, contra os setores reformistas conhecidos 
internamente como verligte. A exposição pública 
da corrupção foi um golpe mortal no moralismo 
calvinista dos boers. A rigor, o " Muldergate" (ex
pressão surgida em torno do principal acusado, o 
ministro Connie Mulder) não era, em si, um escân
dalo capaz de derrubar um governo e muito menos 
gerar uma mudança tão profunda nas relações po
lítico-ideológicas dentro da sociedade branca. Mas 
foi habilmente explorado pelo setor ligado ao capi
tal financeiro nacional e transnacional. O primeiro
ministro John Vorster caiu e, em seu lugar, assu
miu o ministro da Defesa, Pieter Wilhem Botha, 
também conhecido como " the bald eagle" (a águia 
careca) ou, simplesmente, P. W .. 

Não foi uma mera troca de nomes. Botha repre
sentava a aliança dos grandes interesses econômi
cos com a cúpula militar. A velha hegemonia dos 
setores agrícola e minerador, também conhecida 
como "aliança do milho e do ouro", cedeu lugar 

Máquina de guerra 

D e Efetivos: 81.400 homens (53.100 recrutas) 
• 404.000 reserva mobilizável 

ePNB: 81,l bilhões de dólares 

• Exército: 61 mil homens 
• 250 tanques Centurion/Olifnat 
• 1.400 blindados Eland 
• 1.200 blindados Ratei 
• 500 carros blindados de transporte de 

tropas, tipo Oruga 
• 1.385 canhões e morteiros 
• 198 rampas móveis de lançamento de mísseis 
• 130.000 homens da reserva 
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ao capital financeiro e ao complexo industrial
militar cujo prestígio e força cresceram em con
sequência da guerra contra os movimentos guerri
lheiros na Namíbia e contra a Umkhonto we Sizwe 
("Lança da Naçll:o"), o braço armado do movimen
to anti-racista negro, o Congresso Nacional Africa
no (ANC). O novo governo lançou bombastica
mente a chamada "Estratégia Global", um projeto 
que pretendia " modernizar" o apartheid eliminan
do as leis mais brutais de opressão da maioria negra 
e sua substituição por formas mais suaves, através 
das quais fosse possível criar um mínimo de libera
lismo econômico. O grande objetivo era ampliar o 
mercado interno, com a incorporação de setores 
negros ao sistema de consumo para tornar rentá
veis as empresas instaladas no país e, com isso, dar 
uma injeção de ânimo no capitalismo sul-africano. 

A estratégia global abriu as comportas de um 
apaixonado debate entre os verligte (reformistas) 
e os verkampt (conservadores ortodoxos), em tor
no do futuro do apartheid. Os verkampt, mesmo 
enfraquecidos pelo escândalo "Muldergate" e pela 
deterioração de sua base econômica, ainda mantêm 
posições chaves, principalmente na política, no 
Parlamento e nos grandes monopólios estatais. 
Seu discurso continua tendo um forte impacto 
emocional, porque procura se identificar com a ve
lha mitologia do pioneirismo boer e com a nostal
gia dos good old times ("velhos bons tempos"). 
São arguJl!entos ponderáveis numa sociedade que 
sempre viveu sob o estigma do laager (isolacionis
mo, na língua afrikaaner) e que hoje se alimenta 
mais do que nunca do saudosismo, diante da falta 
de futuro promissor à vista. 

Mas os verligte têm a seu favor dois elementos 
fundamentais. 

e Marinha: 5.000 homens 
• 3 submarinos 
e l fragata 
• 6 lanchas lança-mísseis 
• 5 lanchas rápidas de ataque 
• 8 draga-minas 
• 20.000 homens da reserva 

e Aeronáutica: 9.000 homens 
• 8 aviões Canbe"a - bombardeiros 
• 6 aviões Bucaneer 
• 45 aviõesMirage F-1 
• 168 helicópteros 
• 68 aviões de transporte 
• 163 aviões de uso geral 
• 25.000 homens da reserva e 15 aviões 
• Paramilitares: 90.000 homens 

Fonte: M/litary Balance - 1982/83. 



A estratégia global 

O primeiro é o projeto de integração da econo
mia sul-africana ao sistema capitalista transnacio
nal. O sistema do crédito exerce aí um papel fun
damental. Na economia moderna, quase tudo fun
ciona à base do empréstimo e do financiamento, já 
que a capacidade de acumulação de poupança re
sultante de atividades produtivas nos não-manufa
turados está quase sempre aquém das necessidades 
de capital para investimento. Isso foi especialmen
te crítico no setor da agricultura boer. O setor da 
mineração enfrentou os mesmos problemas. A 
África do Sul ocupa um papel primordial no forne
cimento de minerais para a Europa e Estados Uni
dos. Ela é, talvez, a grande reserva mundial junto 
com o Brasil, no chamado bloco capitalista ociden
tal. A produção local não pôde suportar a concor
rência das grandes transnacionais, que acabaram se 
instalando no país e lentamente passaram a ser he
gemônicas no setor. Ao mesmo tempo, as firmas 
sul-africanas tiveram que se abrir, como no caso do 
hoje _gigantesco complexo da Anglo-American. O 
capitalismo autóctone dos anos 40 e 50 não pôde 
suportar o cerco da transnacionalfzação. 

E as grandes empreSJ!S querem usar a infra-estru
tura já existente na Africa do Sul, bem como a 
mão-de-obra especializada branca e o operário ne
gro mal pago, para criar um pólo indu~trial capaz 
de ampliar sua influência para toda a Africa Aus
tral. Em síntese, é uma tentativa de reeditar na 
África o sistema de capitalismo dependente rela
tivamente desenvolvido já posto em prática no Bra
sil, por exemplo. Simultaneamente, a transnaciona
lização da economia sul-africana garantiria as reser
vas minerais e agrícolas de que necessitam a Euro
pa e os Estados Unidos para obterem matéria-pri
ma a baixo custo. 

O outro elemento fundamental nas mudanças é 
a questão da militarização. Para P. W. Botha, a li
beralização do apartheid só pode acontecer junto 
com a montagem de um fortíssimo esquema de se
gurança, que procure minimizar, ao máximo, a 
possibilidade de que o governo perca o controle da 
situação nesta fase crítica. Entre 1940 e 1960, o 
dispositivo de segurança do apartheid era basica
mente policial e estava orientado no sentido de su
primir movimentos contestatários da maioria ne
gra. A brutalidade da repressão policial levou o 
ANC a abrir também a possibilidade da luta arma
da contra o racismo, numa época em que ganhou 
força a guerrilha pela independência da Namíbia e 
em que, nos países vizinhos, surgiram governos au
tônomos socialistas empenhados na causa da liber
tação nacional. 

A partir do finai da década de 60, o exército 
sul-africano foi tomando o lugar da polícia como 
-elemento chave no dispositivo de segurança. Os mi-
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litares passaram a usar métodos cada vez mais so
fisticados na luta contra a guerrilha na Namíbia 
sem no entanto conseguir eliminá-la. Da sofistica
ção militar, eles passaram a outros campos, conhe
cidos no jargão dos quartéis como psicossociais, e 
acabaram fornecendo as idéias básicas para a cha
mada estratégia global. P. W. Botha foi o homem 
que participou diretamente de todo esse processo, 
quando ainda era ministro da Defesa. Ao assumir 
a chefia do governo em 1978, após o "Mulderga
te", ele trouxe consigo toda a elite do complexo 

General Magnus Malan, ministro da Defesa: 
braço direito de Botha. Um representante 
do complexo industrial militar no poder 

industrial-militar para o poder. O general Magnus 
Malan, atual ministro da Defesa, passou a ser o bra
ço direito de Botha. As doutrinas de segurança e as 
questões de estratégia passaram a ser dominantes 
nas reuniões de gabinete. A militarização tornou-se 
amplamente hegemônica a partir do início da déca
da de 80, quando todas as questões chaves passa
ram a ser discutidas não mais no Parlamento ou 
nas reuniões do Ministério, mas sim no Conselho 
de Segurança do Estado. A marginalização dos po
deres tradicionais foi institucionalizada em 84, 
quando entraram em vigor as reformas constitucio
nais, aprovadas no plebiscito de novembro de 83, 
onde apenas os brancos votaram. (Ver cadernos n<? 
70, p. 8) 

As reformas 

As reformas criaram duas novas câmaras legisla
tivas destinadas aos mulatos mestiços (coloureds) 
e aos indianos. Mas elas foram mais radicais no que 
se refere à concentração de poderes nas mãos de 
Botha. A partir de setembro do ano passado, Bo-
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tha deixou de ser primeiro-ministro para ser pre
sidente executivo, cargo do qual dirige o Conselho 
de Segurança do Estado. A nova legislação criou 
também o Conselho Presidencial, do qual partici
pam, em caráter minoritário, os mulatos e india
nos, com a função de assessorar o presidente exe
cutivo. O resultado é que hoje como parte da Es
tratégia Global, P. W. Botha acumula poderes nun
ca antes dados a um chefe de governo na África do 
Sul. Ele não tem que prestar contas ao Parlamento 
ou ao Poder Judiciário e dirige o país com base em 
conselhos, onde a maior parte dos membros é esco
lhida pelo chefe do governo. Alguns jornais chama
ram o novo sistema de "ditadura gaullista' . 

O certo é que, além da concentração de poderes 
- uma coisa muito ao gosto dos militares -, as re
formas tiveram dois outros grandes objetivos: con
tornar a oposição dos l erkampt, adeptos do tradi
cionalismo e que ainda são fortes no Parlamento, 
onde acusam Botha de "trair o apartheid"; e ten
tar dividir os setores marginalizados e oprimidos 
ao oferecer vantagens ilusórias aos mulatos e india
nos, dentro da estratégia de favorecer o surgimento 
de uma "burguesia negra" ou uma "classe média 
não-européia" {ver matéria nesta edição) para man
ter dominada a esmagadora maioria da população 
negra. Assim, o complexo industrial-militar e a oli
garquia financeira fixam hoje os rumos do governo 
sul-africano, enquanto a dupla Botha/Malan execu
ta, tudo em nome da segurança nacional. 

A nível regional, a Estratégia Global tem como 
peça fundamental o projeto de criação de uma 
"constelação de Estados", reunindo não apenas os 
"bantustões" como também países vizinhos como 

Um ritual macabro 

D Em média, uma vez por semana, os guardas 
e prisioneiros da penitenciária de máxima se

gurança nos arredores de Pretória assistem a um 
ritual que já foi classificado de "assassinato judi
cial". A cada semana, três negros sul-africanos 
são enforcados ao amaolíecer num patíbulo per
manentemente armado no pátio central da prisão, 
situado às margens da rodovia que liga Pretória a 
Joanesbwgo. As execuções, onde 99% dos conde
nados são negros, são ordenadas pelo presidente da 
Suprema Corte de Justiça, também conhecido co
mo o "juiz enforcador". 

Os enforcamentos são praticados na África do 
Sul desde 1910 e, nesse período, se acredita que 
mais de oito mil pessoas tenham sido levadas ao 
patíbulo em Pretória, sem que este fato tenha 
merecido grandes atenções na imprensa anglo-sa-
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Angola, Botsuana, Lesoto, Suazilândia Moçambi
que, Zimbábue, Zâmbia, Malaui e até mesmo a 
Tanzânia. A "con telação" perdeu ímpeto depois 
da vitória de Robert Mugabe no Zimbábue e após a 
criação da Conferência de Cooperação para o De
senvolvimento da África Austral {SADCC - ver ca
dernos nQ 66) formada por governos anti-racistas 
da região. Mas voltou às manchetes em 84, quando 
P. W. Botha passou a propor pactos de não-agres
são a nações vizinhas. 

Os militares sul-africanos foram os responsáveis 
diretos pela estratégia da desestabilização armada 
dos governos limítrofes. Assim, patrocinaram o 
movimento anti-comunista Unita nos ataques con
tra Angola. Armaram e financiaram os bandoleiros 
da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) 
contra o governo de Samora Machel em Moçambi
que. Fizeram o mesmo com os chamados "dissi
dentes" do Zimbábue e do Lesoto. Para manter a 
ocupação ilegal da Namíbia, chegaram ao ponto de 
invadir o território angolano e controlar uma faixa 
de terra ao longo da fronteira do rio Cunene. Mili
tarmente a justificativa do general Magnus Malan 
era a de cortar bases de apoio externo para a Swapo. 
Mas o objetivo econômico é, na verdade, mais im
portante. O terrorismo e o bandoleirismo fomenta
dos pelos sul-africanos estavam voltados contra 
instalações estratégicas e projetos econômicos, e vi
savam, acima de tudo, obrigar os Estados vizinhos 
a desviar para a defesa os escassos recursos dispo
níveis para projetos urgentes nos campos da educa
ção, saúde e desenvolvimento econômico. 

Como, em nenhum dos países agredidos, a de
sestabilização militar conseguiu derrubar governos 

xã. Segundo a Anistia Internacional, são enforca
das anualmente no país do apartheid, mais da 
metade de todas as pessoas executadas dessa ma
neira em todo o mundo. O silêncio oficial sobre a 
macabra atividade do "juiz enforcador" impediu 
que fossem conhecidas as execuções de 17 conde
nados negros num só dia, há cinco anos. Também 
mereceu pouca divulgação o fato de que, em ju
lho de 81, um indiano de Joanesburgo ter sido 
condenado à morte três vezes. 

Basicamente, a II!édia de 150 pessoas enforca
das anualmente na Africa do Sul foi enquadrada 
em dez tipos diferentes de crimes. Mais recente
mente passaram também a serem enforcados mili
tantes negros acusados de sabotagens, ataques ar
mados e atuação clandestina. Segundo a Black 
Sash, uma das poucas organizações brancas a pro
testar contra os enforcamentos, cerca de um ter
ço das pessoas executadas não tinha culpa forma
da e muitos eram simplesment~ negros sem culpa 
que não tiveram meios para provar sua inocência. 



ou neutralizar experiências socialistas, Botha mu
dou de tática a partir de meados de 83. Pressiona
do pela crise econômica interna e pelos gastos mi
litares na Namíbia (ver matéria sobre a Recessão), 
ele passou a propor pactos de não-agressão, que in
cluem pacotes econômicos, atrayés dos quais o par
que industrial e financeiro da Africa do Sul tenta 
encontrar brechas na SADCC. Diplomaticamente, 
os pactos procuram também romper 9 isolamento 
de Pretória não só na África, como também no res
to do mundo. 

A crescente ação de grupos anti-racistas dentro 
dos Estados Unidos tem criado enormes embaraços 
para firmas transnacionais norte-americanas, que 
estão sob forte pressão de acionistas, grupos reli
giosos, movimentos civis e até de congressistas, 
para reduzirem seus investimentos na Africa do 
Sul. 

As riquezas da estratégia global 

A estratégia global tem, no entanto, um grande 
ponto fraco. Ela só poderá ter sucesso se o governo 
de P. W. Botha conseguir a c~rto prazo reverter a 
crise econômica que atinge a Africa do Sul, promo
vendo algum tipo de "milagre" capaz de provocar 
uma acumulação suficiente de recursos dentro do 
país, distribuindo-os depois para beneficiar setores 
médios da populaçã'o. Um "milagre" desse tipo só 
poderá acontecer caso mude a situação econômica 
mundial, com um aumento dos preços das maté
rias-primas, principalmente o ouro, ou através da 
abertura dos mercados dos países vizinhos para 
produtos sul-africanos. Tanto numa quanto na ou
tra hipótese, l}averia uma possível reativação da 
economia da Africa do Sul, o que daria à oligar
quia militar e financeira um maior poder de baÍga
nha, numa conjuntura onde os adeptos da dupla 
Botha/Malan ainda são frágeis em termos de bases 
sociais. 

Mas nem a situação internacional e nem a regio
nal fornecem indícios de que, a curto prazo, a 
equipe no poder terá o tão esperado alívio. São es
cassos os sinais de que o ouro voltará a se valorizar 
no mercado internacional e, menores ainda, as es
peranças de que as matérias-primas minerais recu
perarão as cotações de cinco anos atrás. Botha in
vestiu firme na abertura de mercados, concentran
do seus esforços em Moçambique mas, apesar de 
alguns acordos já assinados, não foi muito o que os 
investidores sul-africanos conseguiram, apesar da 
grande publicidade que deram às suas ações. Assim, 
os sinais de que o aperto econômico continuará 
são muito fortes. A outra possibilidade seria uma 
redistribuição interna de renda, o que contraria no 
entanto frontalmente não só os interesses do gran
de capital, como principalmente seria intolerável 
para os ultra-racistas. 
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Para romper o isolamento diplomático e fortalecer 
a sua economia, Pretória promoveu pactos com 
os países vizinhos, como o de N'Komati, com 

Moçambique (foto) 

Sem alívio econômico à,_ vista, Botha terá que 
navegar por mares políticos extremamente agita
dos tanto pelo crescimento da militância da maio
ria negra e pelo aumento do número de brancos li
berais que não aceitam mais o racismo, como tam
bém pela intransigência dos afrikaaners verkampt 
que não querem de nenhuma maneira perder ve
lhos privilégios. A ultra-direita do apartheid já não 
detém mais o monopólio do poder político, mas 
ainda é muito forte, notadamente dentro do apa
relho estatal e nos conglomerados econômicos 
como a Sanlam, a Volkskas e Rembrandt. His
toricamente, todos esses grupos sempre foram es
treitamente ligados ao racismo clássico. Da mesma 
forma, ainda é muito grande o poder dos setores 
econômicos da agricultura e mineração que depen
dem da exploração intensiva da mão-de-obra mal 
paga, e que não admitem qualquer tipo de conces
são que implique a possibilidade de barganha sala
rial com os trabalhadores negros. 

A economia sul-africana engloba um setor mais 
atrasado, que usa a opressão para ter mão-de-obra 
barata e um setor mais dinâmico baseado na manu
fatura, tecnologia e automatização. O setor mais 
dinâmico possui uma lucratividade maior e, por 
causa disso, está esmagando o grupo mais atrasado. 
Só que este avanço está sendo feito através da me
canização e automação que provocam o crescimen
to acelerado do desemprego. Na indústria, o fenô
meno já está implantado e agora começa a atingir a 
agricultura com a substituição do fazendeiro boer 
tradicional com sua mão-de-obra semi-escrava, pela 
agroindústria mecanizada. A tendência é que o de
semprego entre os negros passe dos 20% atuais 
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(cerca de dois milhões de pessoas) para 35% (seis 
milhões) na próxima década. 

O inevitável aumento do desemprego entre os 
negros, corno resultado da necessidade do grande 
capital de conquistar a hegemonia econômica na 
África do Sul, e a aceleração do crescimento demo
gráfico da população africana que hoje aumenta 
numa proporção dez vezes mais rápida do que 
a branca, lançará nas ruas urna grande massa de ex
plorados e miseráveis, que só poderá ser controla
da através de urna repressão cada vez mais violen
ta. Parte dessa repressão já está acontecendo com a 
remoção forçada de milhões de negros para lugares 
afastados dos centros urbanos brancos, numa gi
gantesca operação que não fez outra coisa senão 
aumentar a revolta e a miséria de setores cada vez 
mais amplos da população de origem africana (ver 
matéria Remoções). A tendência., portanto é a de 
que o Estado se militarize cada vez mais e adquira 
um caráter mais autoritário e centralista, entrando 
em choque com os setores mais liberais, notada
mente da intelectualidade de origem européia e 
com a classe média negra. 

A batalha pela conquista do apoio político e 
ideológico desses dois segmentos sociais é hoje cru
cial na África do Sul. Ele é a principal arena de lu
ta entre o governo de Botha e o Congresso Nacio
nal Africano, a mais importante e mais poderosa 
organização política da maioria negra oprimida. O 
governo tentou conquistar aliados ao propor a re
forma constitucional que deu aos mulatos e india
nos, pela primeira vez na história do país, urna re
presentação parlamentar e o direito de voto. Ten
tou também ganhar simpatias entre os brancos li
berais ao anunciar a abolição de algumas das leis 
do apartheid. 

Mas o tiro de Botha saiu pela culatra, pois a 
maioria negra se revoltou contra a sua exclusão do 
direito de voto, porque os trabalhadores africanos 
decidiram partir para as greves no desespero de im
pedir uma pauperização cada vez mais acelerada, 
e porque largos setores da classe média branca fica
ram chocados com a repressão desatada contra os 
protestos. A igreja, uma tradicional aliada dos ra
cistas, está hoje em aberta confrontação com o re
gime, notadamente o Conselho Sul-Africano de 
Igrejas Protestantes. Nas universidades, os alunos 
e professores brancos já não fazem mais segredo de 
sua frustração contra o governo e passam a militar 
ativamente em organizações anti-racistas. Cresceu 
também o movimento daqueles que se negam a ser
vir no exército por causa da guerra na Namíbia, 
que muitos sul-africanos consideram injusta e des
necessária. O surgimento dos chamados desertores 
de consciência é um fato altamente significativo 
entre os brancos, já que, historicamente, a defesa 
da sociedade branca era urna obrigação sagrada 
para os afrikaaners. 
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AUDF 

O mais importante instrumento não-racista na 
batalha pelo apoio da classe média é a Frente De
mocrática Unida (UDF), surgida em agosto de 
1983 e que liderou toda a campanha contra as re
formas constitucionais de Botha. Também foi a 
UDF que liderou o boicote entre os mulatos e in
dianos nas eleições para preenchimento das suas 
respectivas câmaras legislativas. E é agora a UDF 
quem faz os esforços mais significativos na luta 
contra a remoção em massa de populações negras . 

A Frente reúne mais de 600 organizações sin
dicais, estudantis, de intelectuais, moradores, mu
lheres e jovens, incluindo também vãrias entidades 
religiosas, tanto de brancos como de negros. Toda 
a ampla mobilização deflagrada a partir de setem
bro do ano pas ado ganhou rapidarnen te repercus
são internacional, devido à violência da ação poli
cial do governo. Na Europa e Estados Unidos, a 
mensagem reformista de Botha foi sufocada pelas 
reações à pergunta feita por milhares de pessoas: se 
os brancos, indianos e mulatos podem, por que os 
negros não podem votar? Na Europa e nos Estados 
Unidos, trata-se de uma pergunta que inevitavel
mente provoca, no mínimo, perplexidade. 

A consequência disso é que cresceram os pro
testos como os registrados ao longo do mês de de
zembro passado nos Estados Unidos e que estão 
provocando importantes mudanças de opinião en
tre empresários e até mesmo entre alguns congres
sistas do partido de Ronald Reagan. No dia 14 de 
dezembro de 1984, 120 emp_resas norte-americanas 
com grandes interesses na Africa do Sul anuncia
ram que vão eliminar totalmente o racismo de suas 
subsidiárias. Ao mesmo tempo, no Congresso dos 
EUA, 35 parlamentares republicanos disseram que 
votarão a favor de sanções econômicas cont~a o 
apartheid, se o racismo não for eliminado na Afri
ca do Sul. A pressão cresceu tanto que o presiden
te Reagan teve que receber na Casa Branca o bispo 
negro sul-africano Desmond Tutu, prêmio Nobel 
da Paz de 84. O mesmo Reagan disse, logo depois 
do encontro, perante as câmaras de TV, que o 
"apartheid era repugnante". 

Tudo isso teve um impactç, muito grande junto 
à opinião pública branca na Africa do Sul. Os afri
kaaners sempre viram os Estados Unidos como 
uma espécie de protetor contra supostas ameaças 
"comunistas" de países vizinhos. A ampliação dós 
protestos anti-racistas no exterior deu à UDF uma 
grande vantagem na luta pelos "corações e men
tes" da classe média sul-africana. Nessas condições, 
o projeto Botha/Malan, de substituir a "suprema
cia da raça branca", pela "supremacia do capitalis
mo" tem seguramente pela frente tempos muito 
duros e difíceis. • 



Matéria de capa África do Sul 

Recessão e repressão 
A economia do regime do apartheid mergulha na crise e quem paga esse 

alto preço é a maioria negra 

Dauid Fig* 

S 
ebokeng é 
um empoei
rado gueto 

negro ao sul de Joa
nesburgo, onde vi-
~em 120 mil pessoas. -~~~ 
As 3 horas da manhã" 
do dia 23 de outu
bro do ano passado, 
os habitantes acorda
ram com toda a área 
cercada pela polícia 
e por tropas do exér
cito sul-africano. Nu
ma operaçã"o que 
lembrava a Europa 
ocupada pelos nazis
tas ou o Chile após 
o golpe, as forças 
combinadas, dirigi

Os guetos negros sofrem a cont ínua repressão do regime do apartlle1a 

das pela Unidade de Contra-lnsurreiçã"o, revistaram 
casa por casa em busca de guerrilheiros e "elemen
tos subversivos". O gueto ficou isolado do mundo 
por unidades do exército e so ldados montavam 
guarda a cada dez metros, ao longo de todas as 
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ruas asfa ltadas. Ao todo, 354 pessoas foram pre
sas. Mais tarde, a maior ia foi acusada de delitos le-

* Membro do Grupo de Pesquisa e Informações Sindi
cais da Cidade do Cabo. 
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ves em tribunais especiais improvisados e obrigada 
a pagar pequenas multas. N[o se encontrou um 
único guerrilheiro. 

Esse exercício de repressão - que teve o nome 
de Operation Bullrush ("Operação Junco")- cau
sou grande surpresa a quem quer que mantivesse 
ilusões quantçi às intenções !eformistas do regime 
do apartheid. O governo da Africa do Sul vem ten
tando convencer o resto do mundo de que preten
de honestamente oferecer um new deal aos setores 
oprimidos da população. Mas a invasão de Sebo
keng mostrou quão vazio é esse 'novo trato' . 

A rotina normal da repress[o vem sendo altera
da também no que se refere ao uso de tropas do 
exército. Antes o patrulhamento das áreas negras 
cabia unicamente à polícia. Agora, ao que parece 
a polícia é incapaz de conter a onda de agitaç[o 
que sacode o país. 

A polícia é incapaz de conter a onda de agitação 

Grande parte dos soldados do exército t:mprega
dos na operação era constituída por jovens recru
tas brancos, forçados por lei a servirem nas forças 
armadas pelo menos dois anos. O uso de recrutas 
na represslfo contra civis negros abalou o consen
so, entre os partidos políticos brancos, quanto ao 
papel "neutro e apolítico" do exército. Agora, as 
únicas fronteiras que os militares defendem contra 
incursões s[o as vizinhanças das cidades "brancas". 

Um número cada vez maior de jovens brancos 
tem abandonado o país para não servir os dois 
anos compulsórios em defesa do sistema do apar
theid. Embora o governo tenha aguçado as garras 
da lei contra a "objeçã'o consciente" (a pena é de 
seis anos de cadeia), surgiu uma vigorosa Campa
nha de Fim ao Recrutamento com o apoio de vá
rias organizações religiosas e de direitos humanos. 
Essa campanha procura estender sua oposiç[o ao 
caráter cada vez mais militarizado da sociedade sul
africana e à ocupação ilegal da Namíbia por tropas 
de Pretória. 
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O uso de soldados em Sebokeng foi condenado 
pela Frente Democrática Unida (UDF), Para a 
UDF a invaslfo é sinal de que a África do Sul está 
'ingressando num estado de guerra civil". Embora 

a invaslfo fosse a reação do governo ao movimento 
de massas contra os aumentos de aluguéis e a Cons
tituição recém-adotada, um porta-voz da UDF co
mentou: 'As autoridades procuravam algo que nã'o 
iriam encontrar embaixo de camas ou dentro de 
guarda-roupas. Nll'o é aí que se esconde a ira do po
vo contra os aluguéis e a falta de participação no 
governo". 

O "new deal ': opresdo redobrada 

A repress[o vem aumentando desde agosto do 
ano passado, quando o governo fez realizar elei
ções, entre as chamadas minorias mestiças (colou
red) e indiana (hindu) para os novos parlamentos 
de base étnica. Na África do Sul, essas duas comu
nidades foram reunidas em guetos ou "áreas gru
pais" (group areas), separadas de brancos e pretos. 
Nos termos da nova Constituição, podem votar, 
mas em circunscrições eleitorais separadas dos 
brancos. No novo sistema tricameral, há determi
nadas questões nas quais esses parlamentos n[o po
dem opinar. Quanto aos negros, na'o têm represen
taça-o alguma. 

Num plebiscito realizado a 2 de novembro de 
1983, foi pedida a opini[o dos brancos sobre o 
novo sistema. De cada três eleitores, dois o apro
varam. Mas na'o houve qualquer outra consulta, 
com exceçã'o dos partidos conservadores étnicos, 
que concordaram em colaborar com as novas es
truturas. 

Assim quando chegaram as eleiçOes para os no
vos parlamentos étnicos, os eleitores "mestiços" e 
indianos tiveram a oportunidade de manifestar sua 
opinia'o pela primeira vez. A UDF e os sindicatos 
lançaram uma vigorosa campanha em favor do boi
cote. Os líderes negros condenaram a participaçã'o 
dos partidos colaboradores. Os colaboracionistas 
foram acusados de romper a unidade dos oprimi
dos; só tinham a ganhar materialmente, dados os 
altos salários (18.500 dólares) concedidos aos que 
fossem eleitos para os parlamentos étnicos. 

A falta de apoio para a iniciativa ficou clara nas 
eleiçOes, quando somente 18% dos "mestiços" e 
16,6% dos indianos com direito a voto se deram ao 
trabalho de comparecer às umas. Os partidos cola
boracionistas, que usam designaçOes populistas 
como "Trabalhista", "Congresso do Povo" e "So
lidariedade", viram-se completamente desacredita
dos. A agitaça'o tomou conta do_ país. Em 22 áreas 
urbanas espalhadas por toda a Africa do Sul, inú· 
meros membros da UDF foram detidos e todas as 
reuniões públicas foram proibidas. 



"Pik" Botha: 
deterioração nas relações com a Grã-Bretanha 

Fugitivos da injustiça 

Seis líderes da UDF, pressentindo que seriam 
detidos com base em leis arbitrárias de segurança 
nacional, refugiaram-se a 13 de setembro de 1984 
no con~ulado britânico de Durban, o principal por
to da Africa do Sul. O fato chamou a atenção do 
mundo para a onda de repressão. As autoridades 
inglesas viram-se diante de um dilema. Por um la
do, nlfo lhes agradava muito a idéia de serem vistas 
como simpatizantes dos oponentes do apartheid e, 
com isso, alienar o regime sul-africano; por outro, 
enfrentariam o clamor mundial se entregassem os 
seis _às mlfos ávidas da notória polícia de segurança 
da Africa do Sul. Pouco depois, três dos seis líde
res entregaram-se, sendo imediatamente presos e 
enquadrados nas leis de segurança nacional. 

A África do Sul acusou a Grã-Bretanha de violar 
leis internacionais ao dar guarida a fugitivos. Em 
represália, Pretória recusou-se a cumprir a garantia 
de devolver quatro sul-africanos, empregados da 
agência oficial de compras de armamentos, que de
veriam ser processados na Grlf-Bretanha sob acusa
ção de terem violago leis inglesas ao contrabandea
rem armas para a Africa do Sul. A embaixada sul
africana tinha pago por eles uma fiança de SOO mil 
dólares, e os acusadqs receberam permissão de re
tornar a Pretória, dada a garantia do governo local 
de que seriam devolvidos para julgamento na In
glaterra. 

A recusa de devolver os supostos contrabandis
tas de armas para julgamento fez diminuir ainda 
mais a credibilidade internacional da África do Sul. 

O ministro das Relações Exteriores, Roelof 
"Pik" Botha, explicou em várias ocasiões os moti
vos da represália. Nlfo desejava que quatro cida
da-os sul-africanos fosse.m expostos ao sofrimento 
do "miserável clima" inglês dentro de uma cadeia 
(reconhecendo assim que eram culpados) e negou a 
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Para o apartheid, os negros tinham de permanecer 
como trabalhadores braçais 

validade do embargo britânico de armamentos. As 
relações com a Grã-Bretanha, cujo governo conser
vador costuma favorecer Pretória, nunca estiveram 
tlfo ruins e, pela primeira_ vez na história, a Grã
Bretanha votou contra a Africa do Sul no Conse
lho de Segurança da OJ'IT], condenando a nova 
Constituição. 

As pre~es econômicas 

Assim, a aguda crise interna da África do Sul 
extravasou, de forma sem precedentes, para a área 
internacional. A crise, porém, nlfo se limita à esfe
ra do poder político, pois o país enfrenta hoje a 
mais grave crise econômica desde a grande depres
são de 1929-33. 

Como o Brasil, a África do Sul era basicamente 
uma exportadora de matérias-primas agrícolas e 
minerais até os anos 50, quando entrou em nova 
fase de industrializaçlfo secundária com o suporte 
do capital estrangeiro. Como no caso do Brasil, se
guiu-se a isto uma onda de mobilização popular. E, 
ainda como no Brasil, o movimento popular foi 
duramente reprimido nos anos 60. A economia 
prosperava, dando altos lucros aos investidores, 
mas sempre à base da exploraçlfo de um contingen
te de mlfo-de-obra barata, constituído por negros 
marginalizados e destituídos de direitos civis, que 
slfo a maioria da população. 

A industrialização, porém, nlfo ocorreu sem 
problemas. O sistema do apartheid recusava-se a 
permitir que os negros ocupassem cargos qualifi
cados dentro da economia: tinham de permanecer 
como trabalhadores braçais. O sistema pouco ofe
recia em matéria de educação ou treinamento vo
cacional para os negros. Contúdo, ·a expansão in
dustrial exigia um contingente de mão-de-obra es
pecializada cada vez maior. Os maiores e mais libe
rais capitalistas do país queixavam-se amargamen-
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te. O governo recusou-se a atendê-los até 1979, 
quando ficou claro que n!fo bastava recrutar na 
Europa, operários brancos qualificados. 

Outro problema resultante da industrialização 
era o fato de que, gevido ao empobrecimento da 
população negra, a Africa do Sul tinha um merca
do muito pequeno para seus manufaturados. A po
pulação branca, de cerca de quatro milhões, tem 
um crescimento demogrãfico muito lento e é gran
de o êxodo após a rebeli!fo de Soweto, em 1976. O 
acesso aos mercados dos países vizinhos era limita
do, prejudicado ainda mais pelo embargo de outros 
países africanos. O protecionismo e a distância dos 
mercados desenvolvidos significavam que. de mo
do geral, os manufaturados da África do Sul n!fo 
eram competitivos em termos mundiais. 

Desperdício nos gastos públicos 

Os bons períodos da economia sul-africana de
penderam sempre da alta do preço do ouro nos 
mercados mundiais, determinada quase exclusiva
mente por fatores externos. Periodicamente, quan
do declinava a confiança internacional no dólar ou 
surgiam crises, como a invaslro soviética do Afega
nista-o, o preço do ouro subia Os cofres do tesouro 
do Estado ficavam cheios, permitindo que uma 
maciça orgia de consumo trouxesse novo esteio 
para todo o edifício do apartheid. 

ANC se prepara 
para a guerra popular 

D O Congresso Nacional Africano (ANC) anun
ciou recentemente seus planos visando à for

mação de "forças armadas populares" como par
te da estratégia para levar adiante uma "guerra 
popular" na Africa do Sul. 

Oliver Tambo, presidente em exercício do mo
vimento, afirmou que o ANC fixou como meta 
para 1985 "a formação de urna forte presença 
subterrânea de quadros revolucionários bem orga
nizados, procedentes das massas combatentes e 
integrados entre eles". 

Ao fazer a mensagem anual do comitê execu
tivo nacional do ANC - com sede em Lusaka, 
Zâmbia -, Tambo disse que 1984 representou 
"uma ofensiva particularmente feroz por parte 
do inimigo". "Mas tivemos êxito no que diz res
peito ao equilíbrio de forças ( ... ) em favor dos 
setores que combatem pela libertação nacional, a 
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No Brasil como em outros países do Terceiro 
Mundo, as empresas estatais surgiram em decorrên
cia de pressões, por parte do movimento popular, 
no sentido de que o governo nlfo entregasse indús
trias básicas ao controle estrangeiro. Na África do 
Sul, porém, as estatais - siderúrgicas, companhia~ 
de eletricidade, estradas-de-ferro - foram utiliza
das como meio de garantir empregos exclusivamen
te para trabalhadores brancos em troca do seu 
apoio a políticos reacionários que defendiam o 
"nacionalismo branco". 

Além disso. o governo pagava um enorme corpo 
burocrático cuja única função era administrar o sis
tema do apartheid. Uina de suas tarefas era super
visionar a maciça migração de trabalhadores e a 
deportação de mais de 3,5 milhões de negros das 
chamadas áreas "brancas" para áreas rurais margi
nais, os 'bantustões", designadas para cada um dos 
diferentes grupos linguísticos. 

A intenção última do apartheid seria transfor
mar essas áreas marginais em estados independen
tes separados. Essa ficção, que nenhum outro esta
do soberano jamais reconheceu, visava excluir os 
negros da concess!fo de cidadania sul-africana, jus
tificando assim o fato de n!fo terem direitos políti
cos. 

A recente criação dos parlamentos "mestiço" e 
indiano na Cidade do Cabo, com suas administra-

justiça social e uma paz real no sul da África", 
acrescentou. 

A mensagem constitui o principal documento 
político da organização, ao mesmo tempo que 
traça a estratégia a seguir durante o presente ano, 
destacando quatro pontos principais: 

- o papel de vanguarda das estruturas clandes
tinas do ANC; 

- a ação política unida do povo; 
- a ofensiva armada lançada pelo setor mi-

litar do ANC (Umkhonto We Size); 
- a campanha internacional para isolar o re

gime do apartheid. 

O líder sul-africano manifestou que a resistên
cia das populações de raça negra que se alastrou 
significativamente em 1984 por causa do aumen
to do custo de vida e pela nova Constituição, de
monstrou que "as forças democráticas podem 
desafiar triunfalmente as autoridades do apartheid 
no controle das populações", surgindo como uma 
"alternativa de poder". 

Tambo concluiu sua mensagem convocando 
as bases do ANC a "melhorar a qualidade e quan
tidade de nossos membros" e declarou que 1985 
será o "ano dos quadros do ANC". 



ções separadas, como parte da nova Constituiç[o, 
onera ainda mais o alto custo de fingir que todos 
têm direitos dentro do sistema. 

O custo militar do apartheid - manutençiro da 
guerra colonial e da ocupaç[o da Nami'bia, o patru
lhamento das fronteiras e a compra e fabricação 
de armamentos - também aumentou dramatica
mente. O orçamento militar da África do Sul regis
trou um aumento de 21,4% entre 1983 e 1984, to
talizando um pouco mais de 3,5 bilhões de dólares, 
isto é, 16,8% de todos os gastos governamentais. 

Somente em setembro de 1984, o país gastou 
100 milhões de dólares no mais extenso exercício 
militar desde a 2\1 guerra mundial. Conhecido 
como Operation Thunder Charlot, incluiu uma de
monstraçiro de quatro dias do uso militar dos car
ros blindados e da artilharia no deserto. 

Além disso, foi inaugurado este ano o primeiro 
reator nuclear civil do país, perigosamente locali
zado nas proximidades da Cidade do Cabo e que 
constitui um luxo extravagant_e, dada a abundância 
de carv[o mineral barato na Africa do Sul. As des
pesas - que beneficiaram quatro companhias fran
çesas - vieram somar-se à do preço extra que a 
Africa do Sul tem de pagar pelo p_etróleo, Devido 
ao boicote aplicado pela Opep à Africa do Sul, o 
país é forçado a comprar petróleo através de inter
mediários, a um enorme custo adicional. No ano 
passado, vários " escândalos do petróleo" revela
ram que o sigilo que envolve as compras permitiu 
aos corretores auferirem lucros gigantescos às cus
tas do Estado. 

Outro grande escândalo financeiro veio à tona 
em fins da década de 1970, quando se descobriu 
um vasto fundo secreto destinado à propaganda. 
O governo tinha gasto milhões de dólares para dis
seminar a ideologia pró-apartheid nos meios de 
comunicaç[o de massa, tanto locais como no resto 
do mundo. As repercussões foram consideráveis -
o escândalo provocou uma ruptura no partido da 
situaç[o e o pedido de demiss[o do primeiro-mi
nistro . Não obstante, o esforço de propaganda con
tinua a ser mantido, com generoso tratamento a 
editores e jornalistas estrangeiros que se mostrem 
receptivos. Os que criticam o apartheid são excluí
dos e não recebem vistos de entrada. 

As agruras da recesdo 

O enorme custo de manter e proteger toda a es
trutura do apartheid é um dos principais fatores da 
crise atual. O preço do ouro, que atualmente se si
tua na faixa de 335 dólares por onça, após um re
corde de 800 dólares em 1980, é baixo demais 
para suportar esse ônus. A moeda vem caindo ra
pidamente em relação ao dólar, e as taxas básicas 
de juros andam por volta de 25%, levando muitas 
firmas à falência. O imposto sobre as vendas no co-

1985 - Fevereiro - no. 75 

O orçamento militar da África do Sul aumentou 
21.4% entre 1983 e 1984 

mércio subiu para 10% e a inflação atingiu l_l,8%, 
o que é uma taxa relativamente alta para a Africa 
do Sul. O rigor da última seca e o alto custo do 
crédito devastaram a agricultura e fizeram subir os 
preços dos alimentos a níveis comparáveis aos dos 
países industrializados. 

As indústrias de móveis, roupas e aparelhos elé
tricos enfrentam uma recess[o extremamente gra
ve. E isso numa época em que o setor privado aca
ba de ooncluir a eletrificação de guetos, como 
Soweto. A intenç[o do setor era permitir que um 
maior número de negros consumisse mercadorias 
elétricas, aumentando assim grandemente o mer
cado . No entanto, as contas de luz têm sido altas 
demais para a maioria dos negros da classe traba
lhadora, e poucos podem dar-se ao luxo de com
prar aparelhos elétricos, mesmo através de crediá
rios. 

Uma das crises mais agudas, porém, é a da in
dústria automobilística. A Vo/kswagen demitiu 
600 dos seus cinco mil operários e adotou uma se
mana de trabalho mais curta em sua fábrica. Ge
rentes da Ford vêm pedindo demissã'o , prevendo 
o fechamento de uma fábrica da firma onde ou
tros dois mil empregos estiro ameaçados. Todas 
essas demissões vêm ocorrendo na área de Port 
Elizabeth, onde a indústria automotora é uma fon
te tão importante de empregos quanto a regi[o do 
ABC no Brasil. Se a recessa-o piorar, toda a econo
mia regional pode entrar em colapso. No momen
to, os economistas calculam que o desemprego na
cional anda pela casa dos três milhões, quer dizer, 
um sexto da população economicamente ativa. 

O fantasma do desemprego tem aterrorizado os 
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jovens negros da África do Sul. Devido ao excesso 
de alunos nas escolas dos guetos, ao mau treina
mento dos professores e à falta de recursos para 
estudar, 50% dos estudantes negros slro reprovados 
nos exames de admisslro ao segundo grau. Quando 
o governo tentou, no ano passado, limitar a ma
trícula de estudantes mais idosos, houve reação 
maciça sob a forma de um boicote organizado 
pelos estudantes contra as escolas negras. O gover
no fechou todas as escolas negr~ de Pretória e o 
boicote espalhou-se por toda a Africa do Sul. A 
nova geração de estudantes negros oito anos após 
os acontecimentos de Soweto, está rejeitando a 
instrução de qualidade inferior. 

A recesslfo fez com que o movimento sindical 
independente se colocasse na defensiva. Só a partir 
de 1979, o Estado reconheceu o direito dos negros 
de organizarem-se em sindicatos, embora o novo 
movimento independente tivesse surgido após a 
onda de greves de 1973. Os trabalhadores negros 
têm conseguido negociar salários mais elevados e 
têm sido admitidos em grande escala em empregos 
qualificados. Sem dúvida sua adesão ao novo 
movimento sindical muito contribuiu para esse 
progresso. Mas os trabalhadores organizados ainda 
são uma minoria, e as organizações sindicais slro 
ainda débeis e insuficientes para uma cobertura 
adequada. Os sindicatos vêm recorrendo com 
maior frequência aos tribunais para contestar de
missões injustas e processar empregadores intransi

·gentes. Há pouco tempo, o Sindicato Nacional dos 

Sindicatos negros da África do Sul 

D O grupo mais forte e mais heterogêneo vem, 
há alguns meses, promovendo conversações 

visando a união e o estabelecimento de uma nova 
federação, a qual provavelmente se tornará a 
principal força do movimento trabalhista. Reúne 
duas federações existentes, a Fosatu e a Cusa, e 
vários sindicatos industriais dos setores de ali
mentos, transportes, varejo e municipalidade. 
Destes, somente a Cusa é filiada à UDF; o resto 
mantém uma posição ferozmente independente, 
argumentando que a UDF se opõe ao papel de 
hegemonia da classe trabalhadora dentro da luta 
geral. 

Um segundo grupo, originariamente envolvido 
nas conversações de união, é estreitamente ali
nhado com a UDF. Com forte apoio regional e 
métodos propagandísticos, esses sindicatos argu
mentam que a classe trabalhadora deve buscar re
presentação política dentro da UDF através de 
organizações comunitárias, em contraposição a 
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Mineiros - um dos maiores entre os novos sindica
tos - conquistou o direito de entrar em greve "le
gal' . 

A proliferaçlro de novos sindicatos tem sido um 
obstáculo à unia-o dos trabalhadores. Contudo, po
de-se dizer que parecem estar surgindo quatro 
agrupamentos (ver quadro). O movimento sindical 
tem obtido vantagens concretas para seus mem
bros e vem sobrevivendo à recesslro através de um 
processo de consolidaçlfo. Esta nlfo vai ser fácil, 
mas os trabalhadores conseguiram construir or
ganizações sólidas e defensáveis que slfo mais resis
tentes à represslfo . 

O principal alvo da represslfo é a revolta espon
tânea por parte da juventude e de organizações co
munitárias. Tal revolta n'lfo é mera reaçlro à reces
s[o atual - responsável pelo desemprego, pelo au
mento de aluguéis , pelo desgaste das instalações 
comunitárias e pela crescente crise rural -, mas é 
também uma reação generalizada contr.a a opresslro 
racial a que está submetida a maioria dos sul-afri
canos. 

E Sebokeng é apenas o começo. Após a prislro 
maciça de " suspeitos", um porta-voz da polícia de 
Pretória afirmou: " Ou.tras buscas das mesmas di
mensões sera-o realizadas pela polícia e pelo exérci
to em áreas negras, ao estilo da 'Operação Junco', 
caso a polícia sul-africana venha a julgá-las neces
sárias" . 

Mas, por trás das moitas de junco, os nativos es-
tão inquietos. • 

organizações limitadas a uma única empresa. 
O terceiro grupo identifica-se fortemente com 

o movimento de consciência negra, rejeitando o 
enfoque não-racial dos dois primeiros e exigindo 
a participação exclusiva de negros como mem
bros. Congrega um importante número de sindi
catos que, segundo consta, obtêm grande parte 
de suas verbas através do Congresso Trabalhista 
Americano-Africano, a ala africana da AFl.rCIO. 

O quarto grupo compreende sindicatos filia
dos ao velho e "peleguista" Congre~o de Sindica
tos da África do Sul (Tucsa). Houve tempo em 
que o Tucsa era organizado como grupo de sindi
catos "brancos", com alguns sindicatos "parale
los" de trabalhadores "mestiços" e indianos sob 
a tutela do sindicato branco que atuasse na mes
ma indústria. Mas, a partir de 1979, o Tucsa vem 
adotando teoricamente uma organização não-ra
cista. Vários sindicatos "brancos" e "paralelos" 
foram integrados, passando a admitir também 
membros negros. De modo geral, porém, este gru
po é ainda de natureza peleguista, embora diver
sos filiados sejam mais combativos e outros o te
nham deixado para aliar-se a outros grupos. 



Matéria de capa África do Sul 

As contradições 
da ''burguesia negra'' 

O empenho oficial em criar uma '~fite negra" entra em choque com 
a realidade dos privilégios econômicos dos brancos 

Alex Mashinini* 

O 
s resultados 
do plebiscito 
realizado em 

novembro de 83, 
dando 66% dos vo
tos dos brancos a fa
vor das reformas 
anunciadas pelo en
tã'o primeiro-minis
tro Pieter W. Botha, 
mergulharam o regi
me do apartheid nu
ma profunda crise de 
unidade inédita na 
história do país. Uma 
crise cujas conse
quências ainda na-o 
atingiram toda a sua 
magnitude, na medi
da em que o conflito 

A preocupação central da estrategia reformista branca e neutralizar a 
militância da população negra urbana, que não pára de crescer 

entre as leis repressivas do racismo e o crescimen
to da resistência revolucionária da maioria negra 
continua a se agravar. 

Aparentemente, a preocupa~o prioritária dos 
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políticos brancos de várias tendências são outros 
aspectos do "reformismo" de Botha, cuja concre-

• Extraído da revista Sechaba (fevereiro de 1984). 
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tização depende em larga escala da credibilidade 
e aceitação pública das reformas constitucionais 
submetidas à consulta plebiscitâria. esse aspecto 
a preocupação central na estratégia reformista é a 
tentativa do regime de reconciliar a populaça-o ur
bana negra, cuja crescente militância não tem para
do de crescer, com o sistema institucional como 
um todo. 

Esse grupo social ainda muito diferenciado in
ternamente, ocupa uma posição ela ificada como 
única pela política de "desenvolvimento separa
do", preconizada pelo regime de Pretória. cha
mada ' 'l>urguesia negra ' conseguiu sobreviver den
tro da Africa do Sul "branca" contra todos o pro
cessos de integração compulsória postos em práti
ca com a criação dos "bantustões". E a razão prin
cipal desse fato é de ordem econômica para des
gosto dos arquitetos do apartheid. 

A importância que o governo confere à recon
ciliação urgente pode ser constatada pela forma
ção de numerosas comissões de invest igação cria
das pelo regime. Uma análise mais profunda da 
estratégia do governo nesse aspecto revela que, na 
opinião dos brancos, as questões regionais, raciais 
e de classe são os pontos centrais na resolução do 
problema. A nosso ver. a quest[o de classe é a mais 
importante, e pode levar a uma melhor compreen
são dos dois outros pontos. 

A manipulaça-o das desigualdades econômicas 
entre a população negra urbana foi , e continua sen
do, a aposta fundamental do regime para enfraque
cer a unidade da maioria oprimida. Os negros em 
melhor situação econômica. seja nos negócios, na 
indústria ou nos organismos estatais, têm sido esti
mulados por constantes aumentos salariais, ajuda 
oficial e outros benefícios, com o exclusivo obje
tivo de cooptar essa categoria. Esse processo é co: 
mumente denominado como a criaça-o de uma 
':burguesia negra" e de " uma classe média" na 
Africa do Sul. 

Empresários negros e os "bantustões" 

Para atingir esse objetivo, o regime em estreita 
associação com o grande capital , realizou nas últi
mas duas décadas uma política de descentraliza
ção industrial, complementar à do surgimento dos 
"bantustões", com o objetivo de atrair empreen
dimentos comerciais nessas áreas e dar a elas um 
mínimo de credibilidade para se tornarem entida
des política e economicamente viáveis. 

A inviabilidade dos "bantustões" é evidencia
da pela pobre infra-estrutura, distância e falta 
de acesso fácil aos mercados urbanos, bem como 
a falta de produtividade do solo . Para tentar con
trabalançar esses fatores negativos, o governo con
cedeu um grande número de incentivos na forma 
de redução- de impostos, ajuda oficial e outros, 
para atrair investimentos. Empresas de dcsenvol-
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vimento foran1 criadas em todos os "bantustões" 
para favorecer a descentralizaçlfo. 

A l 9 de setembro de 1983, começou a funcio
nar oficialmente o Banco de Desenvolvimento do 
Sul da África cuja influência deveria se estender 
também a outros países vizinhos, conforme os pla
nos de Pieter W. Botha. A África do Sul forneceu o 
gro o do capital para que o banco pudesse come
çar a sua atividade principal , vinculada ao desenvol
vimento dos homela11ds. Também foi previsto que 
outro governo africanos vizinhos se juntassem a 
e e banco . , . 

A pequena empresa foi estimulada através da 
Corporàçã'o de Desenvolvimento da Pequena Em
presa (SBDC) e do Conselho Assessor para a Pro
moç!fo da Microempresa. A Cân1ara de Comércio 

fricana ( afcoc), que alega ter 10 mil associados, 
é outra peça chave do grande capital para tentares
timular os empresários africanos nas âreas urbanas. 

Isso gerou um contínuo crescimento da ativida
de comercial negra . Mas essa é urna vislfo meramen
te quantitativa do processo de criação da burguesia 
negra, que fornece uma visão unilateral (e n:ro raro 
distorcida) do papel desta classe social na revolu
ça-o sul-africana. Tratada qualitativamente, isto é, 
tendo em vista a sua posição atual e potencial no 
sistema sócio-político global do país, a questa-o 
fornece, no entanto, inevitavelmente, um quadro 
pessimista sobre o futuro dessa classe social. 

E preciso ter em mente , antes de qualquer ou
tra coisa , que estamos analisando um tipo especial 
de burguesia, na qual está ausente - exceto nos 
" bantustões" e Conselhos Comunais urbanos -
um pré-requisito essencial para a acumulaç:ro de 
capital e para o estabelecimento de um controle de 
classe sobre os meios de produção: o poder políti
co. Como em qualquer outro setor das relações so
ciais , o apartheid continua como a base do movi
mento em direção às melhorias e "reformas". Isso 
implica que os negros, burgueses ou nlro, automa
ticamente esta-o eliminados dos centros decisórios 
na estratégia reformista. 

Quaisquer que sejam os ganhos registrados na 
criaç:ro de uma burguesia negra, o limite já foi fi
xado. Qualquer expansa-o ou crescimento dessa 
classe além desse limite se constitui numa mera 
fantasia, já que a descentralização nunca acont_ece
rá às custas dos investimentos dos brancos da Afri
ca do Sul, e consequentemente, às custas de em
pregos dos brancos. Isso é comprovado pelo fato 
de que entre 1960 e 1980, foram criados apenas 
150 mil empregos nos "bantustões" (populaça-o to
tal de 10,7 milhões de habitantes). Enquanto isso, 
em 1976, as corporações de desenvolvimento 
investiram nos "bantustões" apenas o equivalente 
a 2,6% do que foi aplicado pelas empresas estatais, 
na parte branca do país, onde vivem 2,7 milhões 
de descendentes de europeus. 



O governo sempre adotou uma posiç[o de que 
na África do Sul, o Estado exerce o papel de diri'. 
gente e coordenador do desenvolvimento nas cha
madas áreas negras, até o momento em que essa 
responsabilidade fosse transferida para a burguesia 
negra. Para estimular esse processo, o governo 
criou um sistema de agências nas quais os investi
dores privados (locais ou estrangeiros) sa-o obriga
dos a fazer dotações financeiras através do Estado. 

Mas, ao contrário do que teoricamente era pro
posto, os lucros da descentralização beneficiaram 
majoritariamente o próprio Estado, a burocracia e 
vários segmentos do capital branco. Das 21 corpo
rações de desenvolvimento criadas nas reservas e 
nos "bantustões" entre 1976 e 1979, apenas cinco 
renderam dividendos a empresários negros que, em 
média, detinham apenas 25% do capital dessas cor
porações. 

O monopólio empresarial branco 

Além disso , o capitalismo racial também é man
tido nas áreas urbanas. Enquanto o governo permi
te que a burguesia negra se desenvolva, ele está ao 
mesmo tempo comprometido com uma política 
que criará antagonismos com o capital privado 
branco, possuidor do monopólio de todo o merca
do nas áreas urbanas negras. 

A frustração da burguesia negra, que, no mo
mento, está empenhada numa batalha perdida pelo 
controle desses mercados consumidores e para ter 
direitos comerciais nas áreas "brancas", fica evi
dente no depoimento pessimista do presidente da 
Nafcoc, o sr. Motsuenyane. que prometeu manter 
os esforços veementes para se opor a todas as em
presas brancas nas áreas negras. se os africanos con
tinuarem proibidos de desenvolver atividades co
merciais nas áreas brancas. 

Tendo em vista essa situação . fica claro que a 
principal razão por trás do lento desenvolvimento 
econômico dos " bantustões" na-o deve ser procu
rada em outro setor, mas sim - e isto é importan
te - , dentro do processo existente, o qual favorece 
a concentração e centralização da riqueza em pou
cas mãos, tendência predominante na economia 
sul-africana atual. 

O objetivo de Pretória em industrializar os 
"bantustões", e a realidade de que essas áreas sa-o 
na verdade bolsões de mão-de-obra, entre outras 
coisas, continua como o paradoxo, cuja solução 
não é procurada, pelo menos no futuro imediato. 
Isso , no entanto, não sugere que inexista um cres
cimento nestas áreas . Ao contrário, o crescimento 
verificado é mais uma expressão da expansão da 
economia sul-africana do que resultado da ação da 
burguesia negra . O estudo de Marion Lacey, in
cluído no Survey of race relations in South Africa 
(1982, p. 410) mostra explicitamente que as indús-
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trias estão sendo realocadas por causa da posição 
monopolística dos sindicatos brancos nas áreas ur
banas, das reivindicações por aumentos salariais e 
da escassez de mão-de-obra especializada. 

Finalmente, a criação da burguesia negra ( mes
mo privada de oportunidades para se expandir) 
concebida pelos brancos como um elemento posi
tivo na perpetuação do apartheid, constitui, no en
tanto, um xeque-mate para a política oficial de le
gitimação. Esse impasse, no entanto, não represen
ta vantagens absolutas para o movimento de liber
tação nacional. Devido ao comportamento do go
verno, que conseguiu seduzir muitos colaborado
res através de incentivos e salários enormes. esta 
classe acabará surgindo. 

Mas o significado da burguesia negra e sua capa
cidade de desradicalizar a maioria negra pobre. de
pende em larga escala do sucesso que ela terá em 
conseguir direitos políticos para a grande massa 
dos oprimidos, bem como sua participação no po
der central do país. E isso parece improvável. 

Embora muitas pesquisas ainda devam ser feitas 
para dar conteúdo a essas análises, o certo é que a 
estratégia do governo não está voltada. mesmo a 
longo prazo. para atender às ambições de uma bur
guesia negra. mas sim com o objetivo de neutrali
zar o crescimento da consciência revolucionária 
que está tomando conta de todo o sistema sócio
político desse país. Isso. porque o compromisso de 
qualquer governo com um projeto de tal escala é 
conflitante com seus objetivos. • 
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Matéria de capa África do Sul 

Remoções: o pogro111 racista 
Até 1990, a minoria branca pretende remover cinco milhões de negros 

para regiões isoladas e improdutivas, repetindo 
os pogroms hitleristas 

I.aurine Plastsky* 

Desde 1960, 
três milhões 
e meio de sul

africanos foram re
movidos à força dos 
seus locais de resi
dência. Atualmente, 
outros dois milhões 
esta-o ameaçados de 
remoção nos termos 
da política governa
mental de redistri
buição da população. 
A história dessas 
transferências força
das data de antes 
da institucionaliza-
çã'o do racismo pela -~-----------
minoria branca em Dois milhões de negros estio atualmente ameaçados de remoção 
1948. O fato de a 
maioria negra ser obrigada a mudar-se resulta de 
um longo passado de segregação racial na África do 
_Sul. . _ .. 

Em 1913, a Lei da Terra consignou 13% do país 
para ocupação pela população africana Os restan-
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tes 87% foram entregues aos br~ncos. Hoje, 73% 
dos 30 milhões de habitantes da Africa do Sul têm 
de viver nesses 13% de terra. De início, esses pe-

• Pesquisadora e autora do livro Forced Removais. 



que nos territórios eram chamados "reservas"; mais 
tarde, passaram a ser conhecidos como "bantus
tões" (nos quais deveria viver a população de lín
gua bantu) ; depois, foram chamados de "pátriaf 
e, hoje, de "estados nacionais". Alguns desses "es
tados nacionais" tornaram-se "independentes", o 
que significa que os seus cidadãos perderam a cida
dania sul-africana e, consequentemente, todos os 
direitos e reivindicações no tocante à riqueza do 
país que eles ajudaram a constr!lir, Já mTo têm o 
direito de trabalhar ou morar na Africa do Sul; não 
recebem mais pensões por velhice nem recursç al
gum de assistência social. Só podem entrar na Afri
ca do Sul se lá houver um emprego e uma casa para 
eles. Em suma, foram despojados de sua própria 
terra e dos seus direitos na Africa do Sul. 

Os 13% de terra reservados para os africanos fo. 
ram ainda divididos em dez unidades étnicas. Qua
tro dessas unidades (Transkei, Venda, Bophutha
tswana e Ciskei) tornaram-se " independentes", ao 
passo que as outras seis encontram-se em vários es
tágios no caminho da "independência". Quando 
todas as dez forem "independentes", teoricamente 
"nã'o existirão mais sul-africanos negros", como 
disse em 1978, Connie Mulder, então ministro para 
Assuntos Africanos. Trata-se da forma mais exa
cerbada de apartheiq que se pode conceber. Nessa 
ocasião, quando a Africa do Sul precisar de mão
de-obra negra, poderá importá-la dos "estados vizi
nhos" sem arcar com a responsabilidade de alimen
tar, educar, alojar e cuidar desses trabalhadores e 
de suas famílias. Afinal, dizem os brancos, a Ale
manha não é responsável pela assistência social e 
alojamentos para os turcos na Turquia pelo sim
ples fato de existirem na Alemanha tantos traba
lhadores imigrantes turcos. 

Até agora, houve um acentuado progresso na 
transferência de pessoas para os "bantustões". Em 
1960, somente 39% dos africanos viviam lá. Em 
1980, 54% de sul-africanos negros viviam em um 
dos dez estados étnicos. Um rigoroso sistema de 
controle de migração impede, por um lado, que as 
pessoas se transfiram para as cidades dos brancos; 
por outro lado , um processo brutal de realoc~ção 
expulsa-as das áreas brancas urbanas e rurais para 
os "bantustões". Assim, juntamente com o aumen
to natural da população , a realocação é responsá
vel pelo aumento da percentagem de africanos nos 
"bantustões". Em números absolutos, porém, a po
lítica do governo não vem tendo sucesso: segundo 
o economista Charles Simkins, 9,9 milhões de afri
canos viviam na África do Sul "branca" em 1980, 
ao passo que esse número era de 5,2 milhões em 
1950. Portanto, embora a proporção que habita 
os "bantustões" seja maior, o número crescente de 
africanos na África do Sul "branca" continua sen
do um motivo de preocupação para o governo. 
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O número crescente de africanos na África 
do Sul "branca" preocupa as autoridades de Pretória 

O papel dos mestiços 

Para manter o poder e a riqueza nas mãos dos 
brancos, o governo conserva a maioria da popula
ção o mais dividida possível. Não só os africanos 
são divididos em dez grupos étnicos, como tam
bém os "mestiços" e indianos {descendentes de 
trabalhadores e negociantes indianos contratados 
no passado), que antes eram mantidos separados e 
destituídos de direitos, foram agora admitidos 
num Parlamento tricameral juntamente com os 
brancos. Somente 17% dos "mestiços" e indianos 
exerceram o seu direito de voto, o que indica que 
se recusam a serem assimilados pelos brancos a fim 
de formar uma frente contra a maioria negra 

Embora os "mestiços" e indianos estejam sendo 
incorporados ao sistema parlamentar dos brancos, 
não como iguais mas como inferiores, são ainda su
jeitos a todas as leis discriminatórias. Não escapam 
de serem removidos das áreas ocupadas pelos bran
cos nas cidades e vilas. Sã'o enviados para suas pró
prias Áreas Grupais, localizadas à margem das co
munidades urbanas. Ao invés de poderem ir a pé 
ao trabalho ou fazer urna curta viagem de ônibus 
ou de trem, sã'o forçados a gastar grande parte do 
tempo e do dinheiro que ganham em transporte, 
mas seus salários não foram aumentados para fazer 
face a esses custos. 
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De 1960 até hoje, mais de 850 mil pessoas fo
ram transferidas em decorrência da lei que insti
tuiu as Áreas Grupais. Quase todas as famüias 
"mestiças" e indianas do país foram submetidas a 
esta forma de controle residencial. E a Lei das 
Áreas Grupais não foi abolida embora as pessoas 
que mais sofrem com ela estejam supostamente in
corporadas ao governo. 

chances de se oporem à transferência são nulas. 
Tendo vivido nas fazendas há gerações, a maioria 
deles nlfo conhece outra forma de vida; muito sa-o 
analfabetos, de modo que suas chances de encon
trar trabalho nas cidades através do sistema estatal 
de emprego também slfo nulas. Muitos deles tive
ram acesso a um pequeno pedaço de terra onde 
criavam uma vaca ou um porco; ao serem transfe
ridos para o 'bantustão", porém, são impedidos de 
levar os animais. Em outras palavras, tiram-lhes a 
possibilidade de ganhar um salário e a possibilidade 
de sustentarem-se lavrando a terra ou criando ani
mais domésticos. 

Isoladamente, a maior categoria de remoções é 
a de pessoas que foram evacuadas de fazendas de 
propriedade de brancos. Nos últimos _Q anos mais 
de 1, 1 milhão de pessoas foram forçadas a mudar
se das fazendas em decorrência de presSOes econô
micas e políticas. Devido à maior mecanização e 
concentração das terras agrícolas, os trabalhadores Os "setores negros" 
do campo ficaram sem emprego. Por isso, são eva- . 
cuados das fazendas e só lhes resta ir para os "ban- Em posição um pouco melhor estão agueles 
tustões". Em outros paí_ses, eles emigrariam para ameaçados de evacuação nos núcleos negros (black 
áreas urbanas. mas, na frica do Sul, as leis que spots). Esses núcleos são pedaços isolados de terra 

de propriedade de negros numa área que foi decla
~ rada "branca". Plantações compradas antes da 
0 aprovação da Lei da Terra de 1913, bem como as 

áreas declaradas fora dos limites dos "bantustões" 
em decorrência de vários planos de "consolidação': 
estiro agora ameaçadas de desapropriação, se já não 
foram desapropriadas. Muitas delas pertenceram às 
mesmas fam11ias durante anos. Muitos membros 
dessas fam11ias que trabalhavam nas cidades retor
navam às suas terras quando aposentados, pois to
dos têm fortes vínculos com a terra. Muitos pro
prietários admitiram rendeiros que dependem da 
agricultura para sobreviver. Em nenhuma outra 
parte conseguiriam terra para cultivar. 

Nos núcleos negros, os proprietários de terras 
com mais de 17 hectares cada, têm direito a compen
sação sob a forma de um pedaço de terra no "ban-

- .....,.. '\. 

Na província de Natal está o "black !l[)Ot" de 
Umbulwana (foto). Ele provavelmente 

será removido à força, como ocorreu com tantos outros 

- tustão" após a transferência. Os que possuíam me
nos de 17 hectares, bem como os rendeiros, só têm 
direito a um terreno de 1 Smx30m numa área de 
transferência ou num "bantustão". O Estado for-

controlam as transferências populacionais protôem 
isso. Sua única opção é procurar os "bantustões", 
onde precisam implorar que o chefe lhes conceda 
um pedaço de terra onde possam construir uma ca-, 
bana. Como a terra já está superpovoada e super
cultivada, é possível que tenham de subornar o 
chefe para que ele lhes entregue parte da terra per
tencente a outra pessoa. Esses trabalhadores expul
sos não recebem do governo nem o transporte ne
cessário para a transferência, nem qualquer espécie 
de alojamento, por mais barato que seja, como 
acontece com outras categorias de pessoas trans
feridas. São obrigados a pagar pelo transporte e 
alojamento. 

Geralmente, são evacuados como unidades 
familiares, de sorte que não há uma comunidade à 
qual possam pedir apoio; o resultado é que suas 
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nece transporte gratuito, para eles e seus bens fa. 
miliares, mas não permite que levem animais por
que não têm direitos de pastagem. Uma das táticas 
mais frequentemente usadas pelas autoridades para 
persuadi-los a mudarem-se "voluntariamente" é 
prometer-lhes terra gratuita no "bantustão". A 
promessa nunca é cumprida. Embora os rendeiros 
pagassem um aluguel, era uma quantia mínima e, 
pelo menos, tinham algum acesso à terra; depois 
de transferidos, não terão terra alguma Mas, por 
nlfo conhecerem seus direitos, caem na armadilha 
e deixam-se transferir. 

Os proprietários desses pequenos núcleos negros 
estlfQ também em melhores condições de se opo
rem à remoção, uma vez que têm direito moral à 
terra. Conseguem atrair maior simpatia da opi
nilfo pública pelo fato de suas famílias terem sido 
donas da terra há tanto tempo. (No sistema sócio· 



econômico da África do Sul, os que viveram e tra
balharam durante gerações em fazendas de proprie
dade de brancos têm menos direito moral de per
manecer na terra pelo fato de na-o serem donos 
dela.) 

Somente na província de Natal, existem 189 
propriedades negras aguardando "remoçã:o" nos 
termos dos últimos planos do governo. Muitas ou
tras já foram removidas. Em algumas delas, funcio
nam lucrativas operações de mineraçã:o, enquanto 
seus antigos proprietários negros recebem pouca 
ou nenhuma compensação pela terra ou pelas ri
quezas minerais que eram suas. 

Parte da populaç[o também é removida por mo
tivos estratégicos ou de infra-estrutura, tais como 
construç[o de açudes, estradas ou criação de reser
vas de caça. No mundo inteiro, há quem seja tr_ans
ferido por motivos de infra-estrutura; mas, na Afri
ca do Sul, essas pessoas jamais recebem qualquer 

nas. Numa tentativa de controlar a urbanização, os 
africanos que residem sem autorizaçlfo em áreas ur
banas brancas s[o obrigados a retirar-se. Na:o che
gam necessariamente a sair das cidades, mas trans
ferem-sé para outros locais dentro da mesma 
área. Em várias ocasiões, nos últimos 20 anos, as 
autoridades embarcaram pessoas em ônibus e trens 
e transferiram-nas para os "bantustões". Nas fave
las da Cidade do Cabo, muitas mulheres contam 
como saltaram do trem na primeira estaçlfo para vi
verem como posseiras no mato, no desespero de 
apegarem-se à cidade na qual podem ganhar algum 
dinheiro para manutençà-o da fami1ia. As favelas 
sa-o periodicamente invadidas e destruídas, mas os 
moradores as reconstrõem, decididos a permanece
rem onde têm alguma possibilidade d~ emprego. 

Em várias cidades menores da Africa do Sul 
"branca", as famílias africanas foram proibidas de 
viver próximo ao local de trabalho, o que signifi-

Somente na província de Natal (foto à esquerda), existem 189 propriedades ne&!'.as 
aguardando "remoção". No mundo inteiro há transferências de população, porém na África do 

Sul essas pessoas jamais recebem qualquer ajuda 

benefício em decorrência das novas obras. Os açu
des slfo construídos para atender às cidades e ao 
forte setor da agroindústria . 

Diversas reservas de caça foram criadas nas fron
teiras da África do Sul. Um dos motivos é que 
qualquer pessoa qüe seja vista andando ou cor
rendo em tais áreas protegidas pode ser considera
da como caçador clandestino e fuzilada na hora. 
Dada a crescente atividade guerrilheira, a força de 
defesa da África do Sul precisa tomar todas as pre
cauções para defender as fronteiras do país e o sis
tema de apartheid. 

O problema nas áreas urbanas 

Mas nlfo é só nas áreas rurais que as pessoas 
slfo transferidas ; o mesmo acontece nas áreas urba-
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ca que somente os trabalhadores poderão permane
cer. Sera:o alojados em hospedarias somente para 
homens ou mulheres, enquanto suas famílias serão 
transferidas para os "bantustões". Se a cidade ficar 
a 100km de distância do "bantustão" mais próxi
mo, os trabalhadores têm que ir ao trabalho de 
trem diariamente. Isso causa enormes transtornos, 
e muitas vezes os' trabalhadores perdem o emprego, 
sendo substituídos por homens e mulheres soltei
ros, que podem viver mais facilmente numa hospe
daria. Exemplo disso é Onverwacht, a 50km de 
Bloemfontein: Onverwacht começou no inverno de 
1979, quando o governo mandou despejar grande 
número de pessoas em pleno veld (campo aberto), 
expostas a grande frio, tendo como abrigo somen
te uma tenda por família. As únicas instalações 
que receberam foram fossas sanitárias e bicas de 
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água. Hoje, moram lá mais de 250 mil pessoas. 
Muitas ainda vivem nas condições originais, mas al
gumas casas-modelos foram construídas em locais 
de onde podem ser vistas por quem passar pela es
trada asfaltada . 

As pessoas expulsas não 
podem morar nas vizinhanças das cidades 

. Onverwacht permanece escondida da maioria da 
·Africa do Sul. Fica oculta atrás de uma colina e, 
da estrada, ninguém avista a grande favela rural. Os 
poucos trabalhadores que encontraram emprego 
têm de viajar uma hora de trem para ir a Bloem-
fontein. Hoje, existem algumas escolas e clínicas, 
mas absolutamente insuficientes para atender às 
necessidades de uma população tlfo vasta e tlfo po
bre. Brevemente, a área será entregue ao QwaQwa, 
o menor de todos os " bantustões", o qual deverá 
fornecer, se puder, todas as instalações necessárias. 

É assim que o governo de Pretória cuida da ur-

Na verdade, o métodos empregados pelo go
verno ui-africano para a tran ferência de pessoas 
vão de d a sutileza até a violência pura e simples. 
Caso o emprego mais sutil de divisões, pressões e 
intimidações não der resultado , pas a-se a empre
gar violência cada vez maior a cada etapa As es
tratégia de tinada a_ fazer com que as pessoas se 
mudem ' voluntariamente" incluem o fechamento 
de escola , clínicas e agências de aposentadoria por 
velhice, o corte ou envenenamento do abasteci
mento de água. a uspensã"o do serviço de ônibus e 
circulação dos mesmos son:,iente entre o local de 
trabalho e a área onde as pessoas deveriam estar 
depois de' transferidas, bem como divisões da lide
rança de grupos e entre pessoas. 

A África do Sul nlfo é dividida somente entre 
brancos e negros, mas também entre operários e 
patrões, entre os que trabalham e os que não traba
lham, entre proprietários e arrendatários de terra, 
entre homens e mulheres, jovens e velhos , alfabeti
zados e analfabetos, entre organizações tradicio
nais e democráticas etc. Sempre que as autoridades 
encontram uma oportunidade de dividir as pessoas, 
exploram-na. Por exemplo, se há possibilidade de 
subornar um membro de -um conselho tribal, ofe
recendo-lhe uma casa ou carro novos para que se 
mude, o governo procura suborná-lo para que ele, 
por sua vez, convença sua gente a mudar-se tam
bém. As comunidades gastam grande parte do seu 
tempo procurando evitar essas divisões e informan
do as pessoas quanto aos seus direitos e quanto ao 

"Eu não sei onde 
estou" 

banização: as pessoas expulsas das fazendas n[o Maria Zotwana não sabe quando nasceu. Ela 
podem morar nas vizinhanças das cidades, e a ur- acha que foi durante a guerra dos boers, há 
banização é deslocada para os "bantustões". A iro- quase 90 anos. Não sabe ler nem escrever. 
nia de tudo isso é que muitas pessoas d:ro graças a Está muito velha, a face vincada de rugas profun
Deus por morarem nos "bantustões". Dizem t~ das, o corpo curvado, as mãos trêmulas, mas ainda 
rem-se livrado do controle brutal dos boers (agri- está muito lúcida, apesar dos sofrimentos. Ela sem
cultores brancos) que lhes pagavam um salário bai- pre viveu na localidade de Tsitsikama e a cidade 
xo - quase sempre um rand (meio dólar) por dia - mais longínqua que conhece é Humansdorp, dis
e controlavam rigorosamente tudo o que elas tante não mais de 50 quilômetros. Hoje, Maria vive 
faziam. só em Elukhanywnt , muito longe de Tsitsikama, 

Durante uma entrevista à imprensa em Berna, numa área onde estão sendo jogadas famílias ne
na Suíça, em junho de 1984, o presidente Pieter gras consideradas "supérfluas" pelo aparthetl. 
W. Botha disse que o seu governo não forçava nin- Maria Zotwana está virtualmente paralisada pelo 
guém a abandonar seu lar. Afirmou que o governo medo e pela incerteza, num lugar que n[o conhece. 
"coagia" e, depois, apressou-se em corrigir tal de- Ela contou a sua história para os autores do livro 
claração, dizendo que o governo "convencia" as Forced Removais ("Remoções Forçadas"): 
pessoas a mudarem de residência. "Eu nasci em Tsitsik:ama . Nós morávamos numa 
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que podem esperar se forem transferidas. Isso, às ~ 
vezes, leva anos. Para o governo, no entanto, é 0 

mais vantajoso transferir logo as pessoas, sem dar 
tempo para que a comunidade se organize. 

Por na-o estar ao lado do povo, a lei na-o consti
tui proteça-o alguma. Vez por outra, o fato de se 
apelar para a justiça pode retardar a remoça-o gra
ças a algum recurso legal, mas o povo tem de 
aprender que na-o pode contar com a lei: tem de 
contar consigo mesmo para a organizaç:ro da resis
tência. Pode ter o apoio de grupos externos em ter
mos de publicidade e acesso a informações mas, 
em última análise, a vitória depende da própria 
comunidade. 

Algumas vitórias têm sido registradas: em alguns 
casos, o governo voltou atrás em sua decisa-o de 
transferir pessoas. Muitas dessas vitórias, porém, 
na-o sã'o claras. Às vezes, o governo admite na-o 
transferir parte das pessoas, tais como aquelas que 
estiro "legalmente" em determinada área (nos ter
mos das leis de controle de influxos populacio
nais). Isso provoca novas divisões, pois as pessoas 
que têm de transferir-se perdem o apoio dos que 
estão em posiça-o "legal" mais vantajosa. Um claro 
exemplo dessa estratégia é a favela de Crossroads, 
próxima à Cidade do Cabo. De 1975 a 1979, essa 
comunidade de mais de 30 mil pessoas uniu-se para 
lutar contra a transferência para os "bantustões". 
Ao contrário de outros favelados, eles estavam 
bem organizados e tinham grande apoio, inclusive 
internacional. Na época, Carter era o presidente 

fazenda. Meu pai trabalhava na terra. Nós tínha
mos nossa terra. Esta terra tinha sido antes de 
meus ancestrais. Nós plantávamos tomates, bata
tas. Quando eu era criança eu nã'o conhecia nada. 
Eu agora sou de novo uma criança porque nã'o 
conheço nada aí fora. Eu casei com 15 anos. Eu 
gostava do meu homem, mas ele já morreu há mui
to tempo. Ele trabalhava no campo e cortava lenha 
para os brancos. Eu ficava em casa. Eu tive três 
meninas, que também já morreram .. Sobrou apenas 
uma neta. 

"Aí eles vieram. Tudo aconteceu tã'o rápido que 
eu nem sei dizer como. Eles vieram com armas. 
Não falaram nada. Nã'o disseram porque estavam 
nos levando. Nem para onde. Nós tínhamos uma 
plantaçã'o, tínhamos uma vaca, cachorro e gali
nhas. Aqui nã'o temos nada. Não podemos fazer 
nada. Eu só conheço a areia em frente da casa. Eu 
n:ro sei onde estou. O que é este lugar, a senhora 
pode me dizer? 

''Eles jogaram as minhas coisas aqui. Elas ainda 
estão aí. O que eu posso fazer? Eu não conheço 
este lugar. Eu nã'o posso fazer nada. Eu nã'o posso 
fazer nada. Este é um lugar triste. As pessoas nã'o 

1985 - Fevereiro - no. 75 

Na época de Carter, os favelados de 
Crossroad forçaram o governo a retroceder 

na sua decisão de expulsá-los 

dos EUA e Margaret Thatcher ainda nã'o tinha 
chegado ao poder no Reino Unido, de sorte que 
Pretória foi obrigada a fazer uma concessã'o. A 
maioria dos favelados de Crossroads foi informada 
de que podia permanecer na Cidade do Cabo e que 
receberia casas para morar. Hoje, cinco anos de
pois, esta-o novamente ameaçados de remoção, jun
tamente com o resto dos africanos da Cidade do 
Cabo - num total de 250 mil. O governo pretende 
transferir todos eles. Os "legais" (68%) irão para 
Khayelitsha ("Novo Lar"), a 35km do centro da 
cidade, e os "ilegais" sera-o removidos da área ur
bana para os "bantustões" de Ciskei e Transkei • 

vivem aqui. Eu nã'o sei quem me trouxe. Devem ter 
sido os boers. Podem ser também os zeloes. Eu não 
sei, talvez o governo. A única coisa que eu sei é 
que este nã'o é o meu lugar. O lugar da minha 
gente. Aqui só tem pedra e poeira. Aqui só tem 
morte. Eu gostava de ver o mar, mas aqui nã'o tem 
mar. Até os bichos morrem. 

"Aqui n:ro tem comida. Eu vou todo o dia para 
a cama sem comer. Eu estou com fome agora. Eu 
não tenho dinheiro e ninguém me dá, porque aqui 
ninguém tem. Eu vejo a morte por perto. Todo 
mundo fica cansado de você. Todos já morreram. 
Meu homem, minhas filhas, meus animais, meus 
amigos. Até o Senhor me deixou. Ele nã'o gosta 
deste lugar. Este lugar só tem pedras. As crianças 
na-o conseguem viver. Elas acordam, depois ficam 
doentes e, à noite, muitas morrem. Eu também 
vou morrer nesta terra estranha. Eu não entendo. 
Eu nã'o entendo nada. Eu estou só." 

Maria não fala inglês e se expressa num dialeto 
rústico de afrikaaner. Ela estava assustada e confusa, 
demais para fazer um relato ordenado. Mais do que 
as palavras, vale o impacto emocional de seus senti
mentos. • 
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Matéria de capa África do Sul 

O esporte como arma política 
Em nenhum país do mundo, o esporte tem tantas conotações políticas 

e propagandísticas como na África do Sul 

Sam Ramsamy • 

A situaça-o dos 
<:,Sportes na 
Africa do Sul 

é atualmente ta-o di
fícil e complexa que 
desafia a compreen
são até mesmo de 
um sul-africano bem 
informado. Toda a 
sua estrutura está 
cheia de contradi
çÕeS, justificativas, 
insinuações e menti
ras deslavadas. Uma 
coisa é absoluta, cla
ra e certa: na África 
do Sul, o esporte está 
de tal forma emara- ---A segregação racial também chega ao esporte, que se vê assim muito atingido 
nhado na complica- no seu desenvolvimento 
da teia da situação 
política do país que dela na-o pode separar-se de 
forma alguma. 

Quem quiser começar a entender a situação es
portiva sul-africana deve, antes de mais nada, com
preender o significado de termos usados no país, 
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cuja conotação é inteiramente diferente da que 
prevalece no resto do mundo. Em todos os outros 

* Presidente do Comitê Olímpico Não-Racista da Áfri
ca do Sul 



países, o adjetivo "multinacional" aplica-se a even
tos como os Jogos Olímpicos, os Jogos Europeus 
ou a Copa do Mundo de futebol, os quais sa-o even
tos internacionais e envolvem necessariamente 
equipes de diferentes nações. Na África do Sul, 
uma competiça-o multinacional é um evento que 
reúne somente sul-africanos, definidos como gru
pos étnicos ou raciais segundo a classificação racis-
ta da Lei de Registro da Populaça-o. _ 

Assim, um evento "multinacional" na Africa do 
Sul pode consistir meramente no confronto de 
equipes ou jogadores sul-africanos brancos, sul-afri
canos africanos, sul-africanos mestiços ou sul-afri
canos indianos. Os sul-africanos mestiços, indianos 
e africanos sa-o pessoas que nasceram e foram cria
das na África do Sul e cuja ascendência determina 
sua classificação étnica ou racial específica. Os sul
africanos brancos sll'o identificados pela cor da pe
le - não importa que os seus pais sejam residentes 
ou originários da Inglaterra, Espanha, Portugal, 
Alemanha, Holanda ou J apa-o. O imigrante branco 
que assina os papéis de naturalização ao chegar à 
Africa do Sul torna-se imediatamente parte do es
tablishment e pode receber um passaporte sul-afri
cano. Tem o direito e o privilégio de votar e servo
tado nos mais altos foros administrativos do país. 
Tanto esse direito como esse privilégio sll'o especi
ficamente negados a qualquer sul-africano que não 
sejJI branco e não tenha outro país de origem senão 
a Africa do Sul. 

'É um fato historicamente comprovado que ne
nhum sul-africano branco pode alegar linhagem 
que indique raízes de origem sul-africana. O país 
era originariamente habitado por sul-africanos ne
gros, ou seja, somente pelos povos khoi-khoin e 
san. Em termos de verdade histórica, portanto, os 
estrangeiros da África do Sul s!to os brancos, e não 
os negros, que foram transformados em estrangei
ros através de manobras políticas. 

A racionalização "multinacional" 

O conceito de "multinacional" no esporte sul
africano foi inventado inicialmente em benefício 
do chamado congraçamento internacional dos sul
africanos brancos, que vinham sendo excluídos do 
esporte mundial. A nível parlamentar, raciocinava
se que as "regiões negras independentes, os bantus
tões", sa-o de fato "estados independentes e sobera
nos" e que, portanto, quando havia um encontro 
esportivo entre "sul-africanos brancos" e esses "es
tados-regiões", a competiça-o equivalia a um legíti
mo "encontro esportivo internacional". 

O grande problema que se opunha a essa mano
bra política era o fato de a maioria dos negros fisi
camente capazes desses "estados-regiões" trabalha
rem na chamada "África do Sul branca" como 
operários contratados. O problema foi resolvido 
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com a criação de entidades esportivas "centrais" 
como o Conselho Sul-Africano de Futebol, do qual 
George Thabe é presidente. A esse Conselho espor
tivo "central" pertencem a Associaçlío Nacional 
Sul-Africana de Futebol (Sanfa, negra), a Associa
çlío Sul-Africana de Futebol (Fasa, branca), a 
Unilío Sul-Africana Mestiça de Futebol (Sacfu) e a 
Unilío Sul-Africana Indiana de Futebol (Saifu). 
Até hoje, as associações mestiça e indiana existem 
só no papel. 

A situaçlío do rugby "multinacional" é um pou
co mais complexa. A entidade "central" é conheci
da como a Diretoria Sul-Africana de Rugby, a qual 
é, de fato, uma diretoria de brancos, sob a presi
dência de Danie Craven. A Federaça-o Sul-Africana 
de Rugby (Sarf, mestiça), dirigida por Cuthbert 
Loriston, e a Associação Sul-Africana de Rugby 
(africana), dirigida por Curnick Mdyesha, são 
membros associados na Diretoria Sul-Africana de 
Rugby e têm o mesmo poder de voto de uma uni
dade provincial branca na entidade nacional. 

Tanto Loriston como Mdyesha foram designa
dos, e não eleitos, para seus cargos no comitê de 
seleção da Diretoria Sul-Africana de Rugby, que 
foi ampliado para incluir sete membros, um deles 
mestiço e um outro africano. Estes dois também 
ocupam cargos "protegidos" por nomeação dire
ta, nlío tendo sido democraticamente eleitos à base 
de seus conhecimentos e capacidade para julgar as 
competições e os atletas. O que se deduz é claro: 
as entidades multinacionais de esportes usam opor
tunistas e colaboradores negros e mestiços para 
dar-lhes certo ar de respeitabilidade, aceitação in
ternacional e credibilidade. Por seus méritos e co
nhecimentos esportivos, esses "não-brancos" não 
merecem os cargos que ocupam ... mas eram os úni
cos dispostos a aceitá-los. 

Confusão "multinacional" 

Esta situação, tal como prevalece a nível admi
nistrativo, revela toda a tragédia do esporte "mul
tinacional" sul-africano a nível de competição. A 
Federaçlío Mestiça de Rugby concentra-se em áreas 
distritais do interior, na parte oeste do Cabo, e não 
é absolutamente de natureza ou estrutura "nacio
nal". A fim de dar à Federação um pouco de subs
tância e amor próprio, algumas das chamadas uni
dades provinciais foram incluídas na competição 
Town Chal/enge da Unia-o de Rugby da Província 
Ocidental (branca). Ao mesmo tempo, isso foi uma 
concessão especial - permitir que as "unidades 
provinciais" jogassem numa competição de clubes 
brancos de segunda categoria. A anomalia que cau
sa confusa-o à maioria das pessoas, especialmente 
estrangeiros, é que, embora os jogadores mestiços 
de rugby atuem em suas próprias competições mes
tiças a níveis de clube, de província e nacional, 
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qualquer um deles pode ser convocado pelos times 
brancos das regiões nas quais jogam ou 
residem. De fato. dois desses jogadores - Avril Wil
liams e Wilfred Cupido - foram convocados pela 
Província Ocidental no decorrer da última tempo
rada. Digno de nota é o fato de que o mais famoso 
jogador negro, Erro) Tobias não foi convocado 
por nenhum dos times brancos regionais nessa 
temporada ou na anterior. Tobias é usado quase 
exclusivamente para jogos de "e ibição in_ternacio
nal". Por isso, a maioria das pessoas na Africa do 
Sul acredita que ele não é selecionado à base de 
mérito, e sim pelo fato de que sua negritude é in
confundível. de sorte que. com ele, fica também cla
ra a natureza "multinacional da equipe. 

É esta. precisamente, a tragédia do sistema 
esportivo multinacional ou multi-racial. Para gran
jear a credibilidade internacional e apaziguar seus 
satélites mestiços e africanos a Diretoria Sul-Afri
cana de Rugby. composta de brancos, precisa esco
lher pelo menos um jogador mestiço ou negro, in
dependentemente do seu mérito individual como 
jogador na posição em questão, em detrimento cli
reto de inúmeros jogadores brancos, que poderiam 
ser selecionados simplesmente à base de mérito na 
mesma posição. 

O esporte não-racista não tem dessas coisas. 
Raça cor, etnia ou crença religiosa não s:ro levadas 
em conta na seleção de times ou posições. É exata
mente isso que o Conselho Sul-Africano de Espor
tes (Sacos) 9efende, e é isso que procura promover 
em toda a Africa do Sul. E por isso , o Sacos é im
placavelmente perseguido pelas entidades esporti
vas sul-africanas "reconhecidas" , bem como por 
porta-vozes e órglfos do governo. 

Decreto do Departamento de Prisões 

Há pouco tempo, o Comissário de Poücia do De
partamento de Prisões decretou que todo o pes-
soal das prisões (ou seja, os guardas) deve praticar 
esportes em entidades esportivas "reconhecidas". 
Os times do Departamento de Prisões que eram 
filiados à Unia:o Sul-Africana de Rugby (Saru, não
racista) foram forçados a pedirem afastamento e 
ingressar na Federação Mestiça de Rugby - coisa 
que deixou muito contrariado o próprio Cuthbert 
Loriston. 

Já em 1976, os times policiais e militares eram 
entidades esportivas "reconhecidas". Os membros 
dessas entidades "multinacionais reconhecidas" 
que sejam funcionários públicos recebem licença 
especial para treinar, praticar e jogar esp')rtes sem 
prejuízo do salário que recebem do Estado. Os 
membros de entidades esportivas na-o-racistas sa:o 
vítimas de cliscriminação específica - n:ro têm 
oportunidade de praticar e treinar. As autoridades 
dos serviços públicos procuram comprometer os 
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membros de entidades esportivas niro-racistas, for
çando-os a participar dos chamados eventos espor
tivos "multinacionais" ou "normais", como repre
sentantes das equipes dos serviços públicos. A re
cusa em participar de tais eventos é considerada re
cusa de cumprimento do "dever", ficando o dissi
dente sujeito a demiss:ro. 

Hostilidades 

Na municipalidade da Cidade do Cabo, que con
trola a maioria das instalações esportivas "abertas" 
da Península do Cabo e vizinhanças, J an Brand, en
genheiro municipal, declarou num relatório ao Co
mitê Executivo que as instalações da Municipalida
de na:o devem ser colocadas à disposiçlfo de mem
bros e filiados do comitê não-racista de esportes 
(Sacos). O relatório foi reação a declarações feitas, 
no mesmo teor, pelo ministro do Desenvolvimento 
Constitucional, de Pretória, e pelo administrador 
da província do Cabo, Eugene l.ouw. 

A discriminaçlfo contra esportistas e organiza
ções na-o-racistas nlfo é novidade. Já nos anos 60, 
quando Dave Marais, ex-presidente da Fasa (fede
ração esportiva de brancos) e ex-membro do Parla
mento pelo Partido Uhido, era prefeito de Joanes
burgo, as instalações de todo o oeste (West Rand) 
eram negadas a esportistas na-o-racistas de várias 
modalidades. 

O governo de minoria branca e seus satélites 
têm criado tremendos obstãculos artificiais e físi
cos, a fim de impedir o esporte não-racista. 

Os esportistas negros do chamado "estado inde
pendente" de Ciskei têm sido submetidos a um 
tipo especial de vexame. Nlfo têm acesso a instala
ções esportivas e recebem ordens de cancelar jogos 
contra os chamados "nlfo-negros" vindos de fora 
do Ciskei; nlfo têm acesso a verbas ou mordomias, 
e os altos administradores esportivos que desafia
ram as autoridades, levando avante suas atividades 
esportivas sem caráter racista, foram presos pela 
polícia e deportados do Ciskei. Outros, ainda, fo
ram suspensos ou demitidos de empregos que ti
nham ocupado durante toda a vida. Até recente
mente, o autor dessa represslfo era o major-general 
Charles Sebe, irmlfo de Lennox Sebe, presidente 
do Ciskei. O major-general Sebe foi treinado pela 
polícia de segurança sul-africana. 

Verbas para esporte nas escolas 

Uma estatística muito importante foi revelada 
no decorrer da atual sesslfo do Parlamento sul
africano . Trata-se do montante das verbas destina
das a promover o esporte nas escolas, e foi clivul
gado pelo próprio ministro da Educação, que é res
ponsável pelos esportes, Gerrit Viljoen. (Se as 
crianças nlfo puderem desenvolver-se naturalmente, 



aceitando todas as outras como iguais na sala de 
aula e no pátio de recreio, jamais se pode esperar 
que se aceitem como iguais quando adultas. Na 
Africa do Sul, o preconceito e o ressentimento sa:o 
inculcados nas crianças durante seus anos de for
maça:o, em escolas do sistema educacional com se
paraça:o racial que é a pedra angular indispensável à 

ça:o de visitas de jogadores de criquet de outros 
países à África do Sul. Até mesmo jogadores de fa. 
ma, como Geoff Boycott e Graham Gooch, confes
sam que va:o para lá atraídos pelo dinheiro, e na:o 
por amor ao criquet sul-africano ou ao sistema do 
apartheid. 

política de apartheid do regime sul-africano.) ~ 
O desdobramento desse orçamento, feito por ~ 

membros da oposiça:o no Parlamento, indicou que 0 

a verba para esporte nas escolas sul-africanas é de 
9,93 rands por criança branca e 0,32 rands por 
criança negra - ou seja, menos de um-terço de 
10% do que se gasta com uma criança branca. 

Nos últimos anos, missões esportivas que visita
ram a África do Sul tentaram justificar a situaça:o 
sul-africana apontando aquilo que vêem como na
tureza inteiramente "na:o-racista" da Liga Nacional 
de Futebol Profissional (NPSL), dirigida por Geor
ge Thabe. Além de já termos mostrado o papel de 
Thabe como presidente da entidade "central", gos
taríamos de acrescentar que a NPSL tem uma pri
meira divisa:o de cerca de 20 times que incluem 
cerca de 300 jogadores profissionais de futebol. 
Isso representa aproximadamente um décimo-milé
simo de 1 % da populaça:o total de 30 milhões de 
pessoas. 

Porém, qual é a situaça:o de milhares, talvez de 
milhões, de jogadores amadores de futebol do 
país? Teriam as missões esportivas internacionais 
investigado as condições e instala~es oferecidas 
a jogadores amadores de futebol na África do Sul? 
Investigaram as organizações populares esportivas 
em todas as modalidades de esporte, sua adminis
traça:o e suas instalações para a prática de espor
tes? Se tivessem investigado, as conclusões seriam 
as mais reveladoras. O fator mais indicativo de to
dos teria sido o montante fornecido pelos patroci
nadores comerciais à NPSL - entidade "reconhe
cida" - em comparaça:o com a política de isola
mento adotada contra a Liga Profissional, que na:o 
é racista. 

Os pesquisadores ficariam totalmente espanta
dos com as informações detalhadas, que lhes po
deriam dar as organizações esportivas na:o-racistas, 
sobre apelos a casas comerciais para o patrocínio 
de jogos e sobre o tipo de desculpas apresentadas 
pelas mesmas para na:o os patrocinarem - quando, 
meses mais tarde, as mesmas empresas anunciam 
terem patrocinado a alto preço entidades racistas 
de esporte "multinacional" de uma modalidade ou 
outra. 
~ graças a esse patrocínio e apoio de empresas 

comerciais que a Unia:o Sul-Africana de Criquet 
(Sacu, "multinacional"), chefiada por Joe Pamens
ky, tem conseguido ignorar completamente o boi
cote internacional dos esportes sul-africanos. A 
Sacu é uma das principais responsáveis pela promo-
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Pela aplicação da segregação racial no e~orte, a África 
do Sul foi expulsa do movimento ohmpico em 

1970 e, fOSteriormente, muitas federações 
esportivas mtemacionais como a Fifa tomaram 

a mesma atitude 

Para os jogadores de criquet de Sri Lanka e das 
fndias Ocidentais, a atraça:o do dinheiro é ainda 
mais irresistível. O dinheiro é usado para comprar 
creqibilidade esportiva internacional para o regime 
da Africa do Sul - nlío indica mudanças sociais ou 
po!íticas no país. Os esportistas negros que visitam 
a Africa do Sul recebem o título de "brancos ho
norários" _e nlío sa:o tratados como os negros locais. 

Se a Africa do Sul pode realmente dar-se ao 
luxo de oferecer milhões a esportistas internacio
nais para visitarem o país, enta:o como explicar o 
fato, comprovado e pesquisado, de que pelo menos 
quatro crianças sul-africanas - crianças negras, cla
ro - morrem de desnutriça:o ou doenças correlatas 
a cada hora de cada dia de cada semana de cada 
mês, o ano inteiro? • 
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Matéria de capa África do Sul 

A dupla 
segregação da mulher negra 

Elas são as maiores vítimas do racismo. Além de discriminadas pela 
cor da pele, são segregadas sexualmente, de f arma implacável 

Guiomar Belo Marques 

A mulher negra 
é duplamente 
vítima do 

apartheid. Discri- -
minada racialmente, 
também o é na sua 
condição de mulher, 
quer a nível de cos
tumes e valores pre
dominantes, quer da 
própria lei ~acista em 
vigor na Africa do 
Sul. 

O caso mais fla
grante é o das mulhe
res que vivem em re
servas. Os homens, 
quando atingem a ................... _ ..... .LL __ __.=-"'--.-.;....-.-
idade adulta, partem No contexto da economia branca e do apartheid, as mulheres negras 

para nunca mais vol-
praticamente não têm lugar 

tar, deixando-as lado a lado com os velhos, as 
crianças e os doentes. A maior parte da força de 
trabalho africana nas áreas urbanas é constituída 
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por imigrantes. No contexto da economia branca 
e do grande projeto do apartheid, as mulheres não 
têm praticamente lugar. Procriam novas forças de 



trabalho, quando, até isso, não lhes é impedido pe- Soweto uma tênue classe-média negra, com profis
las circunstâncias. sões liberais, mas a quem é igualmente vedado o es-

A emigração constante destrói totalmente a vi- paço dos brancos-, a esmagadora maioria das mu
da familiar da população negra. Marido e mulper lheres negras não partilhou de tal situação que, 
vivem separados: ela não tem o direito de acampa- juntamente com os maridos e filhos, ajudaram a 
nhá-lo até os subúrbios da cidade de brancos, a não criar com o seu trabalho. Essa grande maioria co
ser em casos excepcionais. Muitas vezes, o matri- nhece apenas a miséria, os salários inadequados, ca
mônio não chega sequer a consubstanciar-se e a an- sas pobres sem água, eletricidade ou privacidade, 
liga tradição cultural da sociedade tribal, em que cuidados médicos consideravelmente insuficientes 
a mulher partilhava da categoria do pai ou marido, e todas as outras subcondições e carências ineren
já foi apagada pela lei do apartheid. Segundo esta, tes à pobreza. 
às mulheres é vedado o direito de possuírem pro- ::, 
priedades ou de herdarem. Não podem assinar con- ~ 
tratos, processar ou serem processadas sem a ajuda 
dos seus mentores masculinos. Independentemen-
te da idade ou condição matrimonial, a sua vida é 
uma permanente sujeição à autoridade masculina. 
No entanto, apesar da lei, o trabalho migratório e 
os regulamentos de controle de entrada forçam
nas a tornarem-se chefes de família, tendo muitas 
vezes que agir igualmente como assalariadas, exis
tindo por todo o país viúvas, divorciadas, mulheres 
cujos maridos desapareceram e mães solteiras. 

Ser mulher, ser só 

Entre as mulheres que vivem nas reservas, aque
las que se podem considerar mais afortunadas são 
as que têm um marido que trabalha na cidade. 
Contudo, também essas têm a sua contrapartida: a 
solidão permanente. Uma sul-africana escreveu um 
dia sobre as mulheres das reservas: "A vida das sul
africanas que vivem em reservas é uma trágica his
tória de milhares de mulheres jovens que se tornam 
viúvas muito antes de atingirem os 30 anos. Jo
vens casadas que nunca foram mães; jovens cuja vi
da se tornou um longo lamento, enterrando um fi
lho atrás de outro e, por fim, enterrando o marido, 
aquele amante que ela nunca conheceu como mari
do nem como pai. Para eles - homem e mulher -
a vida adulta significa o fim da vida; significa soli
dão, amargura, lágrimas e morte; significa uma vi
da sem' futuro, simplesmente porque _não há pre
sente". 

Algumas poucas mulheres são bafejadas pela 
sorte e conseguem levar uma vida familiar razoável 
numa área urbana, como é o caso de Soweto. Essas 
situações acontecem quando à mulher é dada auto
rização para ali viver com o seu marido, trabalha
dor migrante. Mas se a migrante é ela, e casa com 
um homem não " qualificado" para viver na mesma 
área, é imediatamente reenviada para a reserva. Se, 
por outro lado, tem a infelicidade de enviuvar ou 
de se divorciar, perde o direito à casa e tem de par
tir. 

Apesar de o boom econômico dos últimos anos 
ter permitido a um restrito número de negros sul
africanos uma certa prosperidade - que criou no 
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A vida da mulher sul-africana negra é trágica: 
vive na solidão, sem nenhum apoio material ou moral 

Emprego versus maternidade 

Para a mulher negra, emprego e filhos são prati
camente incompatíveis. Em cada 100 crianças ne
gras que nascem, entre 30 e 70 não são legais, por
que não são registradas. Es.sa situação origina uma 
descendência de filhos ilegais, já que o filho de pais 
não registrados também não pode sê-lo. Por outro 
lado, as crianças que vivem com as mães nas áreas 
urbanas só podem iniciar os estudos primários 
quando atingem os sete anos de idade, tendo, na 
maior parte dos casos, que prosseguir os estudos 
secundários fora da área, pois a política governa
mental orienta-se no sentido de reduzir ao máxi
mo o acesso dos filhos dos negros das áreas urba
nas ao ginásio. Além das dificuldades que atraves
sam para prosseguir os estudos, os jovens ao atin
girem os 16 anos confrontam-se com uma outra 
dificuldade: para continuarem na cidade terão que 
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Cada vez maior 
número de 

mulheres negras 
se emprega nas 

tarefas 
domésticas ou 
na agricultura. 
Cerca de 25% 

delas trabalham 
fora de casa 

ser registrados na autorização de residência dos 
pais. Só que os que nem sequer têm registro de 
nascimento, tampouco poderão ter o de residência. 
Por outro lado, grande parte das vezes, a autoriza
ção é recusada ou, prua e simplesmente, as mães 
não conseguem provar que os seus filhos nasceram 
na área. 

Essa quase incompatibilidade que o apartheid 
impôs, entre maternidade e vida profissional, não 
tem impedido, contudo, que cada vez um maior 
número de mulheres negras se empregue. Um cen
so efetuado em 1970 demonstrava que 25% das 
mulheres negras sul-africanas eram economicamen
te ativas, tendo aumentado naquela época 10% em 
comparação a 1960. A maioria delas trabalhava 
como empregadas domésticas, seguindo-se, em me
nor número, a agricultura. Apenas 4% das mulhe
res então empregadas se encontravam nos setores 
de manufaturas e transportes, contra 16% dos tra
balhadores negros. 

A dupla discriminação racial e sexual exclui es
sas mulheres de inúmeras profissões. Em 1973, elas 
eram totalmente inexistentes em profissões como a 
advocacia, magistratura, engenharia, arquitetura, 
cirurgia veterinária, química e farmácia. As biblio
tecárias, médicas· e professoras universitárias eram 
raridade. As únicas ocupações que detêm mais mu
lheres do que homens são o magistério primário e a 
enfermagem. 

Maior coragem e perseverança 

Quando o ANC lançou o seu apelo à resistência 
maciça, encontrou nas primeiras fileiras da luta 
uma razoável quantidade de mulheres. Além da 
quantidade, elas demonstraram qualidades maiores 
do que as dos homens: maior coragem, maior per-
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severança, maior criatividade nas formas de luta 
adotadas. Além dessas características, uma outra se 
tornou constante: o canto na luta, seja esta uma 
mapifestação, um protesto ou uma prisão. 

A primeira gr_ilnde luta desenvolvida pelas mu
lheres negras na Africa do Sul, centrou-se em torno 
da recusa em aceitar o passe de livre trânsito, im
posto em 1950.1 Em outubro de 1955, duas mil 
mulheres (principalmente negras, mas também de 
outras raças) saíram à rua e protestaram. No ano 
seguinte, a 9 de agosto, Pretória assistiu a uma ma
nifestação de mulheres, já não de duas mil, mas 
sim de 20 mil. Essa data ficaria conhecida com a 
designação de "Dia da Mulher Sul-Africana". 

Os protestos contra o passe sucederam-se e as 
formas de luta foram variadas. No entanto, a exi
gência de apresentação dos documentos por parte 
do governo acabou por impedir que o objetivo fos
se atingido. As mulheres idosas que pretendiam re
ceber suas pensões não as obtinham a não ser me
diante o passe, as mães não podiam registrar os 
seus filhos etc, etc. Assim, progressivamente, as 
mulheres viram-se coagidas a aceitar. 

As lutas para tentar impedir o funcionamento 
dos passes foram seguidas por outras campanhas. 
Hoje, são em número de várias centenas as mulhe
res que se encontram nas prisões do apartheid, su
jeitas a todo o tipo de maus-tratos. Muitas outras 
resistem na clandestinidade, protestando e comba
tendo, integrando e engrossando a resistência co
tidiana e combativa que o povo sul-africano vem 
travando ativamente há várias décadas. • 

1 O "passe" ê um documento emitido pelo governo ra· 
cista, que limita o movimento dos negros dentro das zonas 
reservadas aos brancos. 



Matéria de capa África do Sul/Europa 

Uma teia de 
interesses e cumplicidades 

A estreita cooperação dos países europeus e dos Estados Unidos 
com o regime do apartheid é a responsável pelo f abulasa 

desenvolvimento tecnológico e militar de Pretória, 

A tualmente, 
~peram na 
Africa do Sul 

1.200 empresas bri
tânicas, 375 norte
americanas e 350 
alemãs ocidentais. 
O total do investi
mento estrange!ro na 
República da Africa 
do Sul é avaliado em 
30 bilhões de dóla
res, tendo nos últi
mos anos crescido a 
uma taxa de 14% ao 
ano. 

Os dados acima 
citados, retirados da 
P.Ublicação "A nova 
Africa do Sul - opor-
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por mais que se pretenda negar 

Baptista, da Silva 

A ·Alemanha Federal tem cooperado com o regime de Pretória na 
transferência de tecnologia nuclear 
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umidade única", editada pela embaixada sul-afri
cana em Portugal (março de 1983), sintetizam bem 
o volume de interesses em que se baseia 9 relacio
namento entre o chamado Ocidente - e, em parti
cular, a Europa - e o país do apartheid. 

Se, por um lado, as autoridades de Pretória são 
diligentes em propagandear essa evidência, políti
cos e homens de negócios ocidentais mostram-se 
normalmente aborrecidos quando esse fato lhes é 
relatado. Incapazes de esconder essa relação ínti
ma - as estatísticas, por mais manipuladas, logo se 
encarregariam de mostrar isso - procuram "descul
pabilizar" ou defender um relacionamento político 
e econômico que a comunidade internacional hã 
muito condena. 

Mudança gradual ... ou o recurso à cosmética? 

Os argumentos invocados pelos detentores do 
poder político e homens de negócios, de um e de 
outro lado do Atlântico não são muito variados 
nem particularmente convincentes, mesmo para os 
menos avisados. 

Nos Estados Unidos por exemplo, a antiga 
administração Carter defendia que "o aumento do 
comércio e dos investimentos na Africa do Sul ten
deriam - a um certo prazo - a liberalizar as insti-

Desmond Tutu: 
"Os EUA podem acabar 

com o apartheid" 

D Para o Prêmio Nobel da Paz de 1984, o bispo 
sul-africano da igreja anglicana, Desmond 

Tutu, os Estados Unidos têm o poder de acabar 
"amanhã mesmo" com o sistema do apartheid 
em seu país, substituindo o atual "compromisso 
construtivo" por uma política decidida a termi
nar com essa injusta situação. 

O bispo sul-africano instou os norte-america
nos de boa vontade a "criarem nessa terra o clima 
moral que tome impossível a qualquer governo a 
cooperação com um sistema tão pérfido como é 
a política sul-africana de segregação racial". 

Em relação à política de Reagan com respeito 
à África do Sul, Desmond Tutu declarou: "Não 
sei quanto tempo mais nós, os negros sul-africa-

tuições". No fundo, a tornar a sociedade racista 
"mais habitável para os negros ... " 

Do lado da Europa, conservadores e mesmo so
cial-democratas, sempre que a ocasião se apresen
ta afirmam que a influência das empresas estran
geiras "no tecido social da República da África do 
Sul poderia ser positiva e provocar uma mudança 
gradual ... " 

Os dirigentes alemã"es ocidentais são os que dão 
mostras de maior frieza e "pragmatismo". Con
frontados com as críticas ao espetacular ii:icremen
to que as relações entre o seu país e a Africa do 
Sul apresentaram nos últimos anos, postulam que a 
República Federal da Alemanha "guia-se pelo prin
cípio da nã"o-intervenção e é contra qualquer for
ma de discriminação racial ou segregação" mas, 
para que nã"o restem dúvidas, acrescentam que "a 
RFA defende a separação entre a política e a eco
nomia", segundo declaraçã"o do ex-chanceler Hel
mut Schmidt. 

Com a chegada da administração Reagan à Ca
sa Branca, surge uma expressão nova. Passa-se a fa. 
lar em "compromisso construtivo" (construtive e~ 
gagement). A primeira-ministra britânica, Margaret 
Thatcher, que se tem mostrado sempre permissiva 
às terminologias reaganianas, defende-a com algum 
entusiasmo. 

nos, poderemos sobreviver. Se acontecer uma o prêmio Nobel da Paz de 1984, Desmond Tutu 
explosão agora, eu não me surpreenderia. Uma 
vez, eu disse que faltavam cinco minutos para a país, em conseqüência da constante opressão 
meia-noite. Agora, eu acho que só falta um", dis- que o regime de minoria branca exerce sobre a 
se Tutu, referindo-se à escalada de tensão no maioria negra do país. 
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A economia sul-africana não teria chegado ao atual estágio de desenvolvimento sem a colaboração européia 

Fortes razõe_s tinha o órgão de propaganda da 
embaixada da Africa do Sul em Lisboa, já citado, 
quando concluía: "Mui!os países, embora criti
quem agressivamente a Africa do Sul - e até vo
tem a favor de sanções e boicotes contra ela -, 
continuam a aumentar o volume do seu comércio 
com Pretória". 

É isso que tem acontecido. A economia da Áfri
ca do Sul não teria chegado ao estágio de desenvol
vimento a que chegou nem o regime sul-africano 
teria atingido o poderio repressivo e militar que 
possui, se nlio fosse a colaboração que os países 
ocidentais e, em particular, os europeus lhe pres
tam. 

Transnacionais como "cogumelos" 

Há praticamente 100 anos que a África do Sul 
atrai o investimento estrangeiro. É esse poder de 
captação do investimento estrangeiro, ao lado da 
capacidade de exploração de uma força de traba
lho barata, que constituem as vigas-mestras do re
gime sul-africano. 

O investimento estrangeiro voltou-se do setor 
mineiro - basicamente realizado pelos ingleses no 
início do século - para o da indústria de transfor
mação após o término da 2\1 guerra mundial. Nes
sa desenfreada competição, os investidores da Ale
manha Federal têm-se mostrado particularmente 
ativos durante os últimos anos, vindo a suplantar 
progressivamente o tradicional investimento britâ
nico. 

Atualmente, sã'o as indústrias "de ponta" - pe
troquímicas, computadores, eletrônica etc .. - que 
têm atraído maiores investimentos estrangeiros. 
Ressalte-se, no entanto, que foram os investimen-
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tos norte-americanos os que mais cresceram nesses 
últimos anos: entre 1966 e 1981, os investimentos 
dos Estados Unidos na África do Sul viram-se mul-
tiplicados por cinco.1 

' 

Em quase todos os setores da vida econômica 
sul-africana, as mais importantes empresas existen
tes são filiais ou subsidiárias de transnacionais eu
ropéias ou norte-americanas, ou então são empre
sas criadas pela associação de capitais locais e 
transnacionais. 

Três das cinc~ principais sociedades petrolíferas 
que operam na Africa do Sul são européias. Trata
se da Shell (britânico-holandesa), British Petro
leum (britânica) e Total (francesa). Juntas, essas 
três sociedàdes controlam cerca da metade do mer
cado do petróleo na África do Sul. No setor quí
mico, por exemplo, a Aeci (subsidiária da /C/, in
glesa), juntamente com a subsidiária local da trans
nacional alemã ocidental Hoechst und Sentrachem 
dominam um ramo da indústria, que contribui 
com 5% do Produto Nacional Bruto (PNB), que 
emprega mais de 100 mil trabalhadores e se apre
senta como estrategicamente vital para a econo
mia~ 

O panorama não se altera substancialmente se 
analisarmos o peso das transnacionais - principal
mente as de origem européia - em qualquer outro 
ramo da indústria sul-africana, seja no setor auto
mobilístico, seja da extração mineral. 

Em 1970, uma comissão encarregada de estudar 
a questão concluía que as transnacionais seriam 
responsáveis por cerca de 40% do valor acrescenta-

l "Apartheid e colaboração econômica", de Chris 
Child, autor inglês e membro do Partido Trabalhista. 

2/dem. 
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Armamento: 
importação e produção interna 

D Em contravenção à decisão de embargo de
cretada pelo Conselho de Segurança das Na

ções Unidas de 4 de novembro de 1977 - Reso
lução nQ 418 -, a maioria dos produtores de ar
l!lamento europeus continua a fornecer armas à 
Africa do Sul. A forma como eles fazem isso vem 
sendo revelada por um grande número de órgãos 
de informação internacionais, entre os quais o 
New York Times. O esquema montado é relativa
mente simples: os maiores produtores europeus 
vendem as armas, inclusive das mais sofisticadas, 
por inteiro ou em partes a intermediários não-go
vernamentais - normalmente grandes traficantes 
- que, por sua vez, se encarregam de fazer a mer
cadoria chegar secretamente através de portos e 
aeroportos onde os inspetores de alfândega são 
previamente "comprados'~. 

Os gastos militares da Africa do Sul não param 
de crescer. Segundo relatórios publicados pelo 
Centro das Nações Unidas contra o Apartheid, 
entre 1970 e 1979, a percentagem dos gastos 
militares no orçamento geral do Es!ado duplicou. 
Durante o mesmo período, a Africa do Sul 
importou um bilhão e 452 milhões de dólares de 
armamentos, tendo sido a França o seu principal 
fornecedor, contribuindo com 52% do forneci-

mento (760 milhões de dólares). Cabe assinalar 
que após a subida de François Mitterrand ao po
der, a França continuou a fornecer armas à Áfri
ca do Sul, o governo socialista invocando os acor
dos realizados pelos governos anteriores. 

No campo da pesquisa nuclear, é a República 
Federal da Alemanha, juntamente com os Esta
dos Unidos e o Canadá, quem mais intensa cola
boração tem desenvolvido com o regime de Pre
tória. Uma fábrica de enriquecimento de urânio 
foi construída na África d<> Sul em colaboração 
com empresas alemãs ocidentais, principalmen
te com a empresa estatal Gese/lschaft fuer Kern
forschung - GFK e com a Steag, de Essen, com o 
consentimento do governo federal alemão. 

Na opinião dos observadores especialistas no 
assunto, a construção da fábrica de enriqueci
mento de urânio apenas poderá ser explicada 
para fins militares (ver cadernos, nQ 30 - "A 
misteriosa explosão no Atlântico Sul"). Segundo 
dados coletados pela ONU, a construção foi ava
liada em um bilhão e 400 milhões de dólares, ten
do sido necessária a implantação prévia de uma 
central de energia que custou 800 milhões de 
dólares. 

Atualmente, a África do Sul fabrica muitas 
das armas que possui. A extensão do complexo 
industrial-militar ( com peso e intervenção decisi
vos) é cada vez maior, mas a sua liberdade de 
ação se acha subordinada às patentes estrangeiras. 
Segundo informações veiculadas pelo Centro da 
ONU contra o apartheid, mesmo as armas produ
zidas internamente no país necessitam de 80% 
dos componentes fabricados no exterior. 

PRODUÇÃO DE ARMAMENTO SOB LICENÇA ESTRANGEIRA 

Armamento (designação sul-africana) 

Cactus (carro blindado equipado com míssil antiaéreo) 
Eland 2 (carro ligeiro) 
Ratei (blindado) 
lmpala II (possui 75 desses aviões) 
Impala I (possui mais de 160 aviões desse tipo) 
Cactus AA (míssil terra-ar) 
R. 4 (fuzil de assalto) 
MG. 4 (autometralhadora) 
C. 4M Kudu (possui mais de 30 aviões desse tipo) 
Whisplash (míssil) 
Corvetas Aviso 69 

Fonte; Military Balance 
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País 

França 
França 
Grã-Bretanha 
Itália 
Itália 
França 
Bélgica 
RFA 
Itália 
França 
França 

Nome original 

Panhard 60/90 

Saracen 
MB. 326K 
MB. 326M 
Crotale 
FAL 
MAG7'26mm 
AM3C 
MatraMagic 
(fabricadas 
sem licença) 



do na República da África do Sul. Desde então, o 
papel e o peso das transnacionais no tecido produ
tivo da África do Sul reforçou-se ainda mais. 

Como se fabricam "as dependências" 

Um argumento insistentemente invocado pelos 
diferentes órgãos de propaganda do regime do 
apartheid é o da pretensa dependência do Ocidente 
- em particular, os países europeus - das riquezas 
mi_nerais sul-africanas. Da argumentação ~ ameaça 
vai apenas um pequeno passo: "Perdida a Africa do 
Sul como fonte segura de matérias-primas estraté
gicas - afirmam - só a União Soviética está em 
condições de substituí-la ... " 

As análises das capacidades e riquezas naturais 
existentes na África do Sul, bem como do comér
cio que mantém com o exterior - em particular, 
com a Comunidade Econômica Européia (CEE) -
levam os economistas à conclusão de que essa pre
tensa "dependência" da Europa · tem sido hábil e 
laboriosamente "tecida" ao longo dos anos. Na 
maior parte dos casos, ela é criada de forma artifi
cial. Segundo esses especialistas, são as t~ansnacio
nais que importam para a Europa - ao fl!esmo 
tempo que detêm poderosos interesses na Africa 
do Sul - quem tem fabricado essa dependência, 
que, na quase generalidade das matérias-primas ou 
minerais estratégicos, não se justifica pelas poten
cialidades de reservas existentes na África do Sul 
nem pela sua importância no mercado mundial. 

Por parte das autoridades de Pretória, esse es
forço para convencer sobre a fatalista dependência 
da Europa das fontes de abastecimento sul-africa
nas é de tal forma obsessivo que as leva, inclusive, 
a falsificar as estatísticas nacionais, nelas incluindo 
- como se de exportações sul-africanas se tratasse 
- os minérios do Lesoto, Botsuana, Suazilândia, 
Zâmbia (até mesmo algum cobre proveniente das 
minas do Zaire), embarcados para a Europa nos 
portos sul-africanos. 

No caso do urânio, aceita-se internacionalmente 
como. cabendo à África do Sul 12% da produção 
mundial (não se sabe até que ponto o minério ex
traído da Namíbia sai com etiqueta sul-africana ... ). 
No entanto, 40% das necessidades desse minério 
por parte da Alemanha Federal são satisfeitas com 
importações da África do Sul, sendo de 50% no ca
so da_ Grã-Bretanha. No que diz respeito ao cromo, 
a Áfnca do Sul detém 26% da produção mundial, 
mas ela abastece 49% das necessidades da CEE e, 
concretamente, 60% da RFA, 63% da Grã-Breta
nha e 99% da Holanda. 

Quanto ao carvão, a situação é a seguinte: em
bor~ detendo apenas 2% da produção mundial, a 
Áfnca do Sul é responsável pelo abastecimento de 
19% das necessidades da Comunidade Econômica 
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Grande parte das necessidades de minerais 
estratégicos dos J!ªÍ~s europeus é suprida pela 

Afnca do Sul 

Européia, ~2~ da RF A e 18% dá França~ Cabe ci
tar que a Afnca do Sul, como fonte de abasteci
~ento de carvão, tem sido nos últimos meses par
ticularmente solicitada pelo governo da sra That
cher. Efetivamente, grandes quantidades de carvão 
sul-africano têm sido embarcadas com destino à 
Grã-~re_tanha através dos portos da Holanda, com 
o obJehvo de quebrar a determinação dos mineiros 
britânicos, em luta há longos meses minorando os 
efeitos de uma das mais longas gre;es na Grã-Bre
tanha. 

Os exemplos não acabariam. Sintetizando, po
de-se afirmar que três fatores explicam a situação: 

1) A estratégia coletiva e consensual das trans
nacionais e suas subsidiárias na África do Sul. (O 
móvel_ é muito mais os lucros dos negócios do que 
propnamente as solidariedades políticas com o re
gime do apartheid.) 

2) Os preços fortemente competitivos com que 
as matérias-primas e os produtos sul-africanos sur
gem no mercado mundial (apesar dos elevados cus
tos de transporte derivados da distância que a sepa
ra do Norte), explicados em grande parte pela su
perexploração da mão-de-obra negra. 

3) Práticas de dumping por parte do governo de 
Pretória. (O dumping é exercido através de "expe
dientes" que fazem com que os produtos sejam 
vendidos abaixo dos custos reais de exploração ou 
produção.) Práticas estas condenadas pelos organis
mos internacionais de comércio, particularmente o 
Gatt (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio). 

Para se poder avaliar facilmente até que ponto a 
Europa é importante - se não até mesmo decisiva 
- para a economia sul-africana (e, por tabela, parà 
o regime), basta dizer que 80% das_ exportações 
de minerais e produtos agrícolas da Africa do Sul 
têm por destino os dez países que atualmente inte
gram a Comunidade Econômica Européia. • 

3"Sanctions against South Africa''. 
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América Latina 
Brasil 

O complexo 
caminho da Democracia 

A ditadura acaba e o povo está feliz. 
Mas o país enfrenta graves problemas e os conservadores de ontem, 

enquistados no novo governo, são uma ameaça às conquistas democráticas 

E m julho de 1964, disse a 
amigos, antes de seguir para 

o exfüo boliviano, que esperava 
regressar logo. O golpe seria co
mo as tempestades de verão, vio
lentas mas passageiras. Mais tar
de, já no Uruguai, soube que o 
presidente João Goulart e outros 
líderes exilados, também pensa
vam assim. Todos estávamos 
equivocados. 

Já em La Paz comecei a en
tender que havia algo diferente 
e inovador detrás da deposição 
do presidente Goulart. 

Os acontecimentos na Bolívia 
se complicavam. Golpe nesse 
pais nunca foi novidade, mas, 
aquele, que se gestava ostensiva
mente, não era como os ante
riores. Estava marcado por pe
culiaridades que o assemelhavam 
muito com o que acabava de 
ocorrer no Brasil. 

Intermináveis procissões, a 
marcha da família pela liberda
de, estavam nas ruas, só que, nes
te caso, suprimiam o nome do 
Deus cristão porque pouco sig
nificava para os aimarás ou os 
quêchuas apegados aos seus mi
tos tradicionais. 

Nos quartéis, circulavam bole
tins sediciosos que eram quase a 
cópia dos que no Brasil eram dis
tribuídos nas guarnições milita
res, no bojo da chamada "ques-

1985 - Fevereiro - no. 75 

Neiva Moreira 

tão dos sargentos". Ainda hoje, 
apesar de muitas indagações fei
tas, ninguém conseguiu descobrir 
de onde saíam os panfletos. Tam
bém na Bolívia foi assim. Ofi
ciais e sargentos apareciam em 
público se desligando de qual
quer responsabilidade na distri
buição dos mesmos. 

Hoje, há poucas dúvidas sobre 
a origem de ambos, os do Brasil e 
os da Bolívia. Eram "made in 
USA" e tinham a marca da CIA. 

Mais tarde, os golpes no Uni
guai e no Chile e a preparação da 

quartelada na Argentina recorre
ram a outros métodos, mas a ori
gem era a mesma. Qualquer his
toriador que haja pesquisado nos 
arquivos norte-americanos essa 
época tumultuosa do processo 
político latino-americano encon
trou a "marca do Zorro". 

O que menos pode restar, ho
je, é a dúvida de que os Estados 
Unidos são os responsáveis dire
tos pela deposição e assassinato 
de Salvador Allende, pela implan
tação das ditaduras na Argentina 
e no Chile, do mesmo modo co-

O presidente João Goulart (de gravata) reunido com suboficiais 
na véspera de sua queda 
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mo estiveram na base da prepa
ração do golpe de 1964 no Brasil. 

O irredentismo dos anos 60 

Por que essa estratégia de Wa
shington? Para entendê-lo é im
portante darmos uma olhada no 
que ocorria nos anos 60 e na 
primeira metade da década de 70 
quando a dominação nos países 
do Terceiro Mundo estava sendo 
varrida por uma onda de liberta
ção e irredentismos. 

para formar a atual República 
Unida de Tanzânia. No Quênia 
o poderoso Movimento Mau-Mau, 
encabeçado por Jomo Kenyatta, 
obriga os ingleses a aceitar a in
dependência, em 1963. Pouco 
antes terminava a formidãvel 
epopéia da libertação de Argélia, 
com mais de um milhão de víti
mas. 

Os acontecimentos na Améri
ca Latina também não eram 
tranquilizadores para os Estados 
Unidos. Guerra de guerrilhas na 

Nasser (esq.) e Nehru (dir.): precursores do não-alinhamento 

O Movimento dos Não-Ali
nhados se consolidava sob a lide
rança de Nass_er, Nehru, Tito e 
Sukamo. Na Africa, dezenas de 
países alcançavam sua indepen
dência enquanto outros, como as 
então colônias portuguesas, tra
vavam duras guerras de liberta
ção. Alto Volta, Congo-Brazavil
le, Costa do Marfim, Congo Bel
ga, Mali, Mauritânia, Nigéria, To
go, Serra Leoa, Somãlia, Níger, 
Chade, Gabão, Camarões, Gâm
bia, Senegal, República Centro
Africana, chegavam à indepen
dência, embora em muitos as
pectos ainda com fortes víncu
los coloniais. 

Em Chipre, monsenhor Ma
karios preside o primeiro gover
no livre. Tanganica se torna in
dependente em 1962, dirigida 
por um dos ideólog9s do proces
so de libertação da Africa, Julius 
Nyerere, e dois anos mais tar
de se une com a ilha de Zanzibar 
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Colômbia, na Venezuela, no Ca
ribe e no Peru, onde a interven
ção das forças armadas no ano 
68 teve características comple
tamente diferentes da tradição 
dos golpes militares no continen
te. O exército peruano, sob a 
chefia do general Velasco Alvara
do, depôs o governo conservador 
de Belaúnde Terry e implantou 
um regime progressista e sociali
zante, de forte conotação cam
ponesa. 

A Bolívia avançava sob o go
verno progressista do Movimento 
Nacionalista Revolucionário, que 
voltava ao poder com Paz Estens
soro, enquanto culminava em 
1966 a luta de Cheddi Jagan e 
do seu poderoso Partido Popular 
Progressista pela independência 
da Guiana. No Chile, a Unidade 
Popular preparava o grande 
triunfo de 1970, que levou à pre
sidência o líder socialista Salva
dor Allende. No Uruguai, se am-

pliava o movimento armado, e 
um poderoso agrupamento de 
forças oposicionistas confluía 
para a Frente Ampla, sob a lide
rança de um general patriota, Li
ber Seregni. E o velho dirigente 
Juan Domingo Perón ganhava es
petacularmente em 1973 as elei
ções na Argentina. 

A década trazia, assim, um 
panorama alentador e os ventos 
de liberdade sopravam a favor 
dos oprimidos. 

A ofensiva norte-americana 

Os Estados Unidos encararam 
com determinação esse quadro e 
procuraram revertê-lo, seja atra
vés de bem-sucedidas manobras 
políticas ou de golpes militares. 
Em plena "guerra fria" com o 
bloco socialista, era fundamental 
abrir caminho, nas ãreas sob in
fluência ou domínio dos Estados 
Unidos, à penetração do capital 
norte-americano. 

Apesar das resistências de De 
Gaulle, as empresas transnacio
nais se instalaram na Europa e 
se converteram na terceira potên
cia industrial do mundo, (hoje 
seguramente empurradas para o 
quarto lugar pelo crescimento es
petacular do Japão), logo depois 
dos Estados Unidos e da URSS. 
Já em 1969 eram dominados pe
las empresas norte-americanas 
29% da produção de automóveis 
do Mercado Comum Europeu, 
15% da borracha sintética, 20% 
das empresas elétricas, 55 a 60% 
da produção de carvão, 80% da 
fabricação de computadores 
( essa cifra foi alcançada quando 
a General E/ectric adquiriu o 
controle da Buli francesa e da 
Olivetti italiana) e 95% da pro
dução de circuitos integrados 
(Dados de J. J. Servan-Schreiber). 

A Aliança para o Progresso e, 
sobretudo, o Plano Marshall fo. 
ram os grandes instrumentos 
propulsores dessa penetração. 

O domínio militar 

Ao mesmo tempo, Washing-



ton construía uma poderosa 
aliança militar que auspiciava a 
penetração de suas empresas 
mui tinacionais, não apenas na 
Europa e Japão, como no Tercei
ro Mundo - a "integração eco
nômica do Mundo Livre", como 
a definia o então presidente Har
ry Truman. 

Analisando esse problema, es
crevemos em um livro publicado 
em Montevidéu em 1971 ("El 
Nasserismo y la Revolución dei 
Tercer Mundo"), o seguinte: 
"Para manter esse tentacular Im
pério, - o mais vasto e poderoso 
da história - a diplomacia dos 
Estados Unidos impôs, com o ar
gumento dos dólares e múltiplos 
tipos de pressão, uma série de. 
pactos militares. Esses instru
mentos imperiais representavam 
e representam um papel decisivo 
na manutenção das conquistas 
ianques e propiciaram a inter
venção, cada vez mais ostensiva, 
dos setores reacionários das for
ças armadas nacionais na politica 
dos seus respectivos paises. O 
Tratado do Atlilntico Sul, a Sea
to (Organização do Tratado de 
Defesa Coletiva do Sudeste Asiá
tico ), o Cento (Organização do 
Tratado Central), substituto do 
Pacto de Bagdá, que fora torpe
deado pelo Iraque em 1959, reu
nindo a Turquia, o Irã e outros 
paises asiáticos; o Tratado Inte
ramericano de Defesa e os acor
dos militares na América Latina, 
além de outras alianças regionais, 
como as do Japão-Coréia do Sul, 
Estados Unidos-Espanha, são to
dos, no seu conjunto, instrumen
tos dessa dominação. Se conse
guiu armar uma recJe de compro
missos que sempre terminam no 
Pentágono, transformando os 
'aliados' em clientes obrigatórios 
da indústria bélica dos Estados 
Unidos. Mais de 2. 300 bases es
palhadas por todo o mundo, a 
CIA, o FBI, a A/D, os Corpos de 
Paz, as Missões Militares, os pr<r 
gramas de intercilmbio e até a es
pionagem espacial dão validez 
efetiva ao grande esquema de der 
minação". " 
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Com os pactos militares, os Estados Unidos expandiram o seu 
esquema de dominação 

Fidel Castro repeliu a agressão 
norte-americana definindo o caráter 

socialista do seu regime 

A derrubada 
dos governos progressistas 

D_e lá para cá, registraram-se 
algumas modificações. Os inte
resses de mercado da nascente 
indústria bélica brasileira e os in
teresses do Brasil na África im
pediram a celebração do Pacto 
do Atlântico Sul (Estados Uni
dos, Brasil, África do Sul, Ar
gentina, Uruguai), que deveria 
complementar o Tratado do 
Atlântico Norte. Os franceses se 
tornaram menos engajados no 
confronto Estados Unidos-URSS 
e a Europa, mais cuidadosa em re-

lação à guerra nuclear. A Grécia se 
tornou socialista e reduziu suas 
ligações com Washington, o Irã 
substituiu o regime do xá Reza 
Pahlevj. No conjunto, alterações 
localizadas não modificaram a 
essência da "Doutrina Truman" 
(nem reduziram o poderio bélico 
dos Estados Unidos no mundo). 

Para limpar o caminho na 
área que eles consideram "o seu 
quintal", o governo de Washing
ton auspiciou ou dirigil' direta
mente manobras políticas ou 
golpes que derrubaram os gover
nos que resistiam à sua domina
ção. 

Caem governos que resistem 

A experiência progressista de 
Salomão Bandaranaike em Sri 
Lanka, foi interrompida com o 
seu assassinato, em 1959. Em 
1961, foi a tentativa de ocupa
ção de Cuba na operação de 
Praia Girón e da baía dos Porcos. 
A revolução cubana repeliu a 
agressão e Fidel Castro respon
deu ao ataque definindo o cará
ter socialista do regime. 

A 14 de fevereiro desse ano, 
Palrice Lumumba do Zaire, pre
cursor do socialismo africano, 
era assassinado. Em 1963, o regi
me anti-imperialista do presiden
te Juan Bosch era derrubado na 
República Dominicana. Em 

terceiro mundo - 57 



1965 o povo dominicano, sob o 
comando do coronel Caamaiío 
Deíió, se levanta em armas pelo 
retorno à democracia. Os Esta
dos Unidos desembarcam os seus 
marines e, com apoio de tropas 
do Brasil, do Paraguai de Stroess
ner e da Nicarázua de Somoza 
(vejam em que companhia andá
vamos), domina a revolução. 

Na África, em 1964, um gene
ral pró-ianque, Seglo, toma o po
der no Daomé (atual Benin) e no 
Mali é esmagada a revolução na
cionalista liderada por um grupo 
de oficiais patriotas. 

O presidente norte-americano 
Lyndon J ohnson força, na Amé
rica Latina, o rompimento diplo
mático com Cuba. Só o México 
resiste. Golpe no Brasil, em abril 
e em novembro na Bolívia, onde 
o general Barrientos toma o po
der. 

Como outros exilados, estáva
mos então em La Paz. Oficiais 
norte-americanos de origem por
to-riquenha, já muito bêbados, 
em uma reunião social, avisavam 
aos gritos: "O Paz Estenssoro 
hão emplaca dezembro e o ho
mem é Barrientos". Estavam por 
dentro. 

A dança dos golpes continua
va. Na Argentina, Ongaiíía depõe 
o governo democrático do presi
dente Arturo Illia. Em 1966, 
chegou a vez de Sukarno, na In
donésia, e de N1<.ruma, em Ga
na, ambos chefiando governo de 
tendência nacionalista e popular. 
Na Birmânia, o general U Nu foi 
derrubado quando publicou o 
programa do seu governo chama
do o "caminho birmanês para o 
socialismo" e, na iminência de 
um governo democrata, um gru
po de coronéis gregos assumiu o 
poder em 1967 e deportou o rei. 

Enfim, uma lista interminá
vel que continua com o Chile e o 
Uruguai e ainda não terminou. O 
governo de Granada foí, mais re
centemente, deposto pelos pára
quedistas norte-americanos, para 
liquidar pela força uma interes
sante experiência progressista. 
Cuba continua cercada e os Esta-
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dos Unidos atacam a Nicarágua e 
participam diretamente da guer
ra em El Salvador, Honduras e 
Guatemala. 

O golpe no Brasil 

O Brasil foi uma espécie de 
cobaia nesse dramático processo 
da derrubada de governos com 
apoio dos Estados Unidos.. Nlfo é 
mais segredo para ninguém a par
ticipação diplomática de Wa
shington na preparação do golpe. 
Se houvesse necessidade de uma 
intervenção militar, a esquadra já 
estava nas costas do Espírito 
Santo para desembarcar os mari
nes para dominar a resistência. 

Antes mesmo que o presiden
te Goulart deixasse o território 
nacional, já o presidente dos Es
tados Unidos, Lindon Johnson, 
reconhecia o governo de Castelo 
Branco, apesar de que o primei
ro era um mandatário eleito de
mocraticamente e o segundo um 
golpista imposto pela força. 

Nos Estados Unidos foi enor
me a euforia nos meios oficiais 
e de comunicação. O jornal In
dianopolis Star escreveu que no 
Brasil "os interesses norte-ameri
canos só podem ser atendidos 

plenamente por um governo mi
litar". Um comentarista do Eve
ning Star de Washington, William 
J. White, não ocultava o seu en
tusiasmo: "A eliminação de Gou
lart confzrma plenamente a sabe
doria da nova política de Wa
shington, que une a finneza à ge
nerosidade na América Latina". 

O vice-governador do estado 
do Rio de Janeiro, prof. Darcy 
Ribeiro disse, com precisão, que 
"o governo de João Goulart foi 
derrubado não pelos seus erros 
mas pelos seus acertos". . 

Os brasflianists norte-ameri
canos falam muito em "golpe 
preventivo" e foi isso mesmo. O 
Brasil estava despertando para 
uma nova tomada de consciência 
dos seus direitos e o povo, atra
vés de uma crescente participa
ção, marcava sua presença na vi
da pública. O governo elaborara 
uma série_ de reformas de base e 
lutava por sua aprovação no 
Congresso. 

No seu livro sobre "As refor
mas de base e a política naciona
lista de desenvolvimento", o 
prof. Cibilis da Rocha Viana, 
que participou do governo Gou
lart como secretário do Planeja
mento da Presidência da Repú-

Dar~y Ribeiro (à esquerda na véspera do golpe, ao lado de Arraes, 
o presidente Goulart e o general Castelo Branco): o governo trabalhista 

não foi deposto pelos seus erros e sim pelos seus acertos 



blica, acentuava que se impunha ~ 
um novo "pacto social", não o i3 o 
que se fala agora, para conter as °' 
reivindicações dos trabalhadores, ~ 
mas um "que identificasse as as- i 
pirações dos agricultores sem ter- ! 
ra e assalariados, especialmente ; 
trabalhadores de um lado e pe- ~ 
quenos e médios comerciantes, 
agricultores e industriais de ou
tro" , para "sustentar uma políti
ca de desenvolvimento com justi
ça social e uma sociedade demo
crática em que todos, e não só 
uma pequena minoria, usufruís
sem os benefícios do desenvolvi
mento econômico". 

Quais eram essas reformas? 
Cibilis as enumera: "nova estru
tura agrária, estatuto do traba
lhador rural, desapropriação ( das 
te"as) por interesse social, abas
tecimento, expansão da produ
ção agropecuária, intervenção no 
domínio econômico para regula
rizar a comercialização dos gêne
ros alimentícios; repressão ao 
uso do poder econômico, a dis
ciplinação do capital estrangeiro 
e da remessa de lucros para o ex
terior; o estabelecimento do mo
nopólio da União à importação 
de petróleo e seus derivados; a 
política nacional da energia nu
clear e a instituição do monopó
lio da União à pesquisa, lavra, 
produção, industrialização e co
mércio de minerais e materiais 
nucleares; a regulamentação de 
recursos minerais e hidráulicos; o 
estabelecimento do monopólio 
da União à produção e comércio 
de minerais em geral, bem como 
de minerais preciosos e semi-pre
ciosos; a promulgação do Código 
de Telecomunicações, a reforma 
orçamentária, a reforma bancária 
e a regulamentação do direito de 
greve". 

Nada disso passou em um 
Congresso dominado por conser
vadores e liberais e apesar dos es
forços da Frente Parlamentar 
Nacionalista. Os fatos posterio
res demonstraram que se essas 
medidas tivessem sido aprovadas 
e não houvesse o golpe, a situa
ção do Brasil hoje seria outra. 
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Tancredo: complexos problemas políticos e o desafio da dívida 

Um panorama sombrio 

Um programa dessa ordem 
colidia com o projeto norte-ame
ricano, àquela época, confor
me documenta René Dreifuss 
("1964: A conquista do Esta
do"). As multinacionais já esta
vam de posse de grande parte da 
economia brasileira "A indus
trialização - escreveu Dreifuss -
seria integrada por corporações 
multinacionais de acordo com a 
estratégia de expansão do capital 
global, sublinhando os novos 
graus de internacionalização, 
centralização e concentração de 
capitaf'. 

O grau de dependência do 
Brasil frente ao sistema capitalis
ta internacional aumentou enor
memente, desde 1964. Um dí
vida superior a 100 bilhões de 
dólares, provocando uma infla
çã'o desenfreada, que toma an
gustiante a vida do povo. Supri
midas as liberdades, foi imposto 
um regime de profunda injusti
ça social, que pauperizou os tra
balhadores e empobreceu a clas
se média, que se acreditava a 
beneficiária da derrubada de 
Goulart. 

Uma estatística divulgada 
pelo presidente da Ordem dos 
Economistas, Miguel Colasuonno, 
que não pode ser acusado de ra
dical, revela que "entre 19 79 e 
1984, a classe média teve 30% 

de perda real no seu poder aqui
sitivo". 

Outras estatísticas são mais 
preocupantes. Mais de 40 milhões 
de brasileiros à margem da socie
dade de consumo - não com
pram e não vendem- recordes de 
mortalidade infantil, de analfa
betismo, de concentração de ri
queza, de latifúndio que já não é 
dos velhos "coronéis", mas das 
multinacionais, como ocorre na 
Amazônia. A ecologia destruída 
ou ameaçada, como em Tucuruí 
ou com a Alcoa em São Luís; ní
veis de desemprego alarmantes e 
uma juventude sem perspectivas, 
cedendo à atração do marginalis
mo, da droga ou da vida vazia. 

Seria injusto asseverar que o 
regime militar não fez nada, mas 
suas obras, quase sempre faraôni
cas, estão marcadas pela ausência 
ou o truncamento de planos e 
prioridades e pelo autoritarismo. 
Hidrelétricas imensas quando so
bra energia ou rodovias custosas 
desentrosadas de projetos econô
micos que as justificassem. No 
meio de tudo, uma corrupção 
quase generalizada, virtualmente 
impune, desde que os seus auto
res pudessem amparar-se na for
ça dos grandes do regime. 

Povo em luta 
1 

O povo brasileiro nunca acei
tou passivamente essa situação. 
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Os caminhos da resistência estão 
assinalados pelos sacrifícios e a 
fome de milhões, o exílio as pri
sões, as torturas, as mortes de 
milhares. 

Esse grande movimento de in
conformismo, que transbordou 
dos partidos e se projetou como 
um pronunciamento de toda a 
sociedade civil , desembocou na 
exigência nacional de eleições di
retas para presidente da Repúbli
ca. Mais de 20 milhões de pes
soas em milhares de grandes e 
pequenas cidades foram às ruas 
reclamar o voto direto e conde
nar o Colégio Eleitoral. 

Quando, como consequência 
de múltiplas dissidências e cisões 
no oficialismo resultantes da 
candidatura de Paulo Maluf 
foi possível esperar a vitória de 
Tancredo Neves no Colégio o 
povo manifestou o seu consenso 
à participação dos delegados da 
oposição. Se generalizou, no en
tanto, uma condição: que o can
didato eleito homologasse sua 
eleição com o voto popular. 

Este é, hoje, um problema 
fundamental na pauta do presi
dente Tancredo Neves. Ele está 
submetido a muitas pressões, não 
apenas dos dissidentes do siste
ma, que não querem saber de 
eleição presidencial agora nem 
em 1986, mas, também, de con
tingentes do PMDB, que não 
querem renunciar a qualquer 
parcela de poder nem se subme
ter a um desafio eleitoral antes 
de implantar-se na máquina bu
rocrática. 

A legitimação do mandato 
obtido no Colégio Eleitoral é um 
problema importante, e que, 
com o correr do tempo, pode 
tornar-se urgente. Há ainda mui
tos outros, de natureza política, 
que exigem decisões corajosas, 
sem as quais a reivindicação na
cional de mudanças será mero 
item de um programa não cum
prido. 

A coligação que apóia organi
camente Tancredo Neves (o PDT 
e os votos do PT não importa
ram em outros compromissos 
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que não fossem os de derrotar 
Maluf e exigir eleições diretas-já), 
o Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro (PMDB) e o 
Partido da Frente Liberal (PFL), 
enfrenta grandes dificuldades in
ternas. São evidentes as contradi
ções de natureza ideológica, en
tre os setores progressistas do 
PMDB de um lado, e do outro 
os conservadores do partido, em 
geral oriundos do velho Partido 
Popular (PP) e o Partido Liberal, 
que tendem a unir-se numa po
derosa frente parlamentar de 
centro-direita resistente às mu
danças que o país reclama 

O projeto dos conservadores 

Nesse campo, o epicentro da 
controvérsia é o esquema de pa
gamento da dívida externa, o 
programa para reativar a econo
mia e a distribuição da carga tri
butária. Tancredo Neves e o gru
po conservador de sua coliga
ção se movem com as maiores 
cautelas, na esperança de sensi
bilizar cerca de mil bancos aos 
quais o país deve. Ora, quem vai 
esperar que banqueiros aceitem 
outro argumento senão o do pa
gamento das dívidas, mesmo que 
estejam estas inchadas por juros 
impostos arbitrariamente? 

Outro ponto de conflito é o 
destino das grandes empresas es
tatais: a Petrobrás, com mais de 
500 mil barris diários de petró
leo, a Eletrobrás e a Vale do Rio 
Doce, gigantescos conglomera
dos e que, com erros e distorções, 
conseguiram armar o país de ele
mentos para resistir à crise e 
avançar. 

Liberais e conservadores que
rem desativar ou mesmo acabar 
com as empresas estatais e isso 
seria um projeto utópico, jamais 
permitido pelo povo brasileiro, e 
seguramente rejeitado pelo pró
prio Tancredo Neves. 

De qualquer maneira, é um 
tema em debate, com o presiden
te eleito navegando entre ten
dências conflitantes. 

Essas divergências se refletem 
no campo externo. Há os que 
empurram o país à maior depen
dência dos Estados Unidos e os 
que apoiados na opinião nacio
nal e igem que a atual política 
externa - o lado menos negativo 
do regime findante - seja conso
lidada e ampliada. As prioridades 
do Brasil, segundo esses setores, 
teriam que ser _para com a Amé
rica Latina, a Africa e o Oriente 
Médio, enfim, o Terceiro Mun
do. Causas como as da Nicarágua 
e dos países da África Austral 
que enfrentam o apartheid de
vem ser um ponto essencial da 
nossa política externa. 

Nosso país deve ter, sobera
namente, relações com todas as 
nações do hemisfério, Cuba in
clusive. 

Mas se essa luta ideológica já 
está demarcando os campos e de
finindo a nova oposição, há ou
tro enfrentamento menor, mas 
igualmente severo, entre os gru
pos e subtendências, no ajunta
mento conservador, disputando 
ministérios e cargos secundários. 
Os governadores do PFL eram os 
governadores do PDS de ontem e 
detinham o controle das máqui
nas burocráticas nos seus esta
dos. Tendo imposto o seu candi
dato à vice-presidência, o sena
dor José Sarney, até à véspera 
presidente do PDS, e se assegu
rado outras posições chaves na 
coligação, resistem a entregar 
qualquer fatia do bolo ao PMDB, 
provocando as primeiras crises 
que Tancredo Neves terá de 
administrar. 

O grato e alentador em tudo 
isso é que tais discrepâncias se 
projetam a partir da reconquista 
da democracia. O autoritarismo 
se vai e com ele um dos maiores 
e mais dramáticos fracassos polí
ticos, econômicos, sociais e 
administrativos que o Brasil já 
conheceu. 

O povo brasileiro reconquis
tou o seu direito a opinar e deci
dir. Daqui por diante, sua opinião 
terá que ser levada em conta, e 
respeitada. • 



Honduras 

General Alvarez 
acusado de 
narcotraficante 
O FBI decreta a prisão do ex-comandante do 
exército hondurenho, hoje exilado na Costa Rica 

Gregorio Se/ser 

A 31 de março de 1984, o ge
neral de divislfo Gustavo Al

varez Martínez, comandante-em
chefe das forças armadas de 
Honduras, foi exonerado do car
go sob a mira das armas de seus 
próprios companheiros do exér
cito , em uma operaçlfo de tipo 
comando realizada no aeroporto 

os tipos de disposições regula
mentares militares. A ascenção 
na hierarquia militar, inclusive a 
:eassagem de chefe da Fusep 
(Força de Segurança Pública) pa
ra o de comandante-em-chefe do 
exército , somente ia se explicar 
por acontecimentos subsequen
tes, entre eles os acordos secre
tos com o Pentágono, em virtu
de dos quais Honduras passou a 

de San Pedro Sule. Em seguida, 
foi levado algemado em um 
avilfo para Tegucigalpa, de onde 
foi conduzido para um exílio J 
forçado na Costa Rica. -:í: 

O presidente Roberto Suazo ~ 
Córdova só se inteirou do ocor
rido com seu íntimo colaborador 
quando toda a operaçlfo já esta
va consumada. Ao tentar uma 
gesta-o em favor do chefe militar 
destituído , pedindo aos que o 
prenderam que ao menos o dei
xassem residir no país, um coro
nel notificou-lhe taxativamente: 
" Senhor presidente, no avião , 
ainda há uma poltrona vazia jun
to à de Alvarez" . Suazo não fez 
o menor esforço por sentar-se 
junto do seu amigo . 

( .. 

se converter, a partir de 1982, 
em um enclave militar e vasto 
acampamento operativo dos Es
tados Unidos no istmo centro
americano. 

Em outras palavras, Alvarez 
Martínez, formado nas escolas 
militares dos Estados Unidos e 
da Argentina na ideologia e nas 
práticas da chamada "doutrina 
de segurança nacional", era a pe
ça escolhida pela administração 
Reagan para seus objetivos estra
tégico-políticos na América Cen-· 
trai, vinculados com a desesta
bilizaçlfo do governo revolucio
nário da Nicarágua e com o con
trole da guerra civil em El Salva
dor. O mais chocante dessa in
cestuosa relação foi um convênio 
clandestino entre Alvarez Martí
nez e o Pentágono. Graças a ele 
e sem conhecimento prévio do 
Congresso hondurenho - único 
organismo constitucional autori
zado para decretar semelhante 
concessão - tropas dos Estados 
Unidos se instalaram em Puerto 
Castilla e estabeleceram ali o 
Centro Regional de Treinamento 
Militar (Crem), virtual base pilo-

/ 

Alvarez Martínez teve uma 
carreira meteórica, apoiado pelo 
Departamento de Defesa dos Es
tados Unidos. Assim passou, em 
menos de dois anos, do grau de 
coronel ao de general-de-brigada 
e, quase sem transição , ao de ge
neral de divisão , violando todos 

Com a destituição do general Alvarez, 
os EUA perderam o "padrinho" de sua ação em Honduras 
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.; contra-senso de que se ressen
f tiam os oficiais hondurenhos. 
~ Somados a isso, surgiram ru
~ mores de negócios pessoais escu-

Honduras dispõe, em termos reh1tivos, do maior número 
de aeroportos e pistas de aterrissagem de todo o mundo 

sos de Alvarez Martínez, conver
tido surpreendentemente em 
presidente da muito empreende
dora Associaç[o para o Progresso 
de Honduras (Aproh), um orga
nismo de pressa-o patronal fman
ciado, entre outros, pela seita 
Moon. Por outra parte, a instau
raç[o das práticas de "desapare
cimento" de pessoas por motivos 
políticos e sociais - que Alvarez 
Martínez importou de seus cur
sos de aprendizagem na Argenti
na -, um fenômeno nunca antes 
registrado no país, e, também, a 
concentraça-o nas ma-os desse 
chefe das atribuições de condu
Ç[o militar compartilhada pelo 
Conselho Superior das Forças 
Armadas (Cosuffa) nos 15 anos 

to para tudo que sobreviria em 
seguida. 

Um grave problema militar 

O que realmente ocorreu foi 
que os Estados Unidos, sob pre
texto da realizaÇ[o de manobras 
e/ou exercícios militares inicia
dos em agosto de 1983 e con
cluídos em meados de fevereiro 
de 1984 com o nome em código 
de Big Pine II, forneceram a 
Honduras grande quantidade de 
armamento leve e pesado e cons
truíram, modernizaram ou am
pliaram 14 aeroportos, com fi. 
nanciamento autorizado pelo 
Congresso dos Estados Unidos. 
O Pentágono enganou os parla
mentares com subterfúgios de 
caráter aceitável, fazendo com 
que as obras e instalações passas
sem por parte da contribuiç[o 
logística aos exercícios conjun
tos hondurenho-norte-america
nos. 

A magnitude desse problema 
militar aparentemente provisório 
fez com que o senador democra
ta James Sasser, de Tennessee, 
afirmasse no seu regresso de uma 
viagem de inspeÇ[o a Honduras, 
que esse país dispunha, em ter
mos relativos, do maior número 
de aeroportos e pistas de aterris
sagem de todo o mundo, aten-
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dendo à sua superfície e popula
ça-o. A natureza dessas conces
sões e, sobretudo o fato de no 
Crem serem adestrados militar
mente três salvadorenhos para 
cada hondurenho, despertou em 
setores nacionalistas da oficiali
dade jovem, uma apreensa-o e 
descontentamento nã'o dissimu
lados. Essa apreensa-o geraria, 
por sua vez, a oposiç[o à orienta
ç[o do general Alvarez Martínez. 

A explicaça-o reside em que, 
por razões históricas, Honduras 
vê El Salvador como seu inimigo 
tácito mais do que a Nicarágua. 
Foi El Salvador que, em julho de 
1969, invadiu Honduras militar
mente, naquela que ficou conhe
cida como a "Guerra das Cem 
Horas", com bombardeios aéreos 
e um custo de nã'o menos de três 
mil vítimas. Embora, em princí
pio, tenha sido estabelecida a 
paz 11 anos depois - em 1980 
-, graças à pressa-o que o i,resi
dente James Carter exerceu so
bre os dois países, continua pen
dente o acordo de proprieda
de e soberania sobre seis áreas 
territoriais, num total de 412km~ 
historicamente hondurenhas mas 
que El Salvador reivindica como 
suas. Nesse contexto, o fato de 
que o exército dos Estados Uni
dos instruísse em Puerto Castilla 
(Honduras) recrutas de El Salva
dor, na-o podia deixar de ser um 

anteriores, foram motivo sufi
ciente para que fossem os pró
prios camaradas do todo-pode-
roso comandante os que resol
vessem sua intempestiva desti
tuiça-o. 

Sucessão de escândalos 

Poucos dias depois de seu exí
lio na Costa Rica, Alvarez Martí
nez se transferiu para Miami, Es
tados Unidos, envolvido em uma 
atmosfera de acusações escanda
losas sobre mais de uma centena 
de presos "desaparecidos" e seus 
negócios milionários à margem 
da profissã'o militar. O mais di
vulgado até agora é seu convê
nio ilícito com a "Valentin Flo
res & Cia", concessionária das 
importações dos automóveis ja
poneses Toyota, empresa da qual 
as forças armadas de Honduras 
compraram mais de 300 veículos 
a um custo de várias dezenas de 
milhões de dólares, por coinci
dência, na época em que Alvarez 
Martínez era comandante-em· 
chefe. Outro escândalo é o de 
um cheque de 300 mil lempiras 
(150 mil dólares) da conta das 
forças armadas, passado em seu 
nome e assinado por ele mesmo, 



com fins ignorados. E, entre ou
tros escândalos da mesma natu
reza, a propriedade em San Pedro 
Sule de uma residência campes
tre que vendeu por 350 mil dóla
res, enquanto que na prefeitura 
local estava taxada em 10 mil. 

De acordo com notícias tele
gráficas recentes, as autoridades 
do FBI ordenaram sua prisã'o, as
sim como & de seu antigo subor
dinado e igualmente destituído a 
31 de março de 1984, general 
Abdenego Bueso Rosa. Ambos 
estariam envolvidos em uma con
juração para a derrubada do pre
sidente Suazo Córdova, e para 
isso contavam com financiamen
to procedente do narcotráfico. 
Bueso Rosa estava acreditado 
como adido militar na embaixa
da de Honduras no Chile, e ao 
que parece, em tã'o afastadas la
titudes austrais, era um dos pó
los do complô, junto com em
presários e comerciantes da cha
mada "máfia árabe", de muito 
poder e influência econômica em 
Honduras. 

Já que a administraçã'o Rea
gan está empenhada, nos meses 
recentes, em "provar" ao mundo 
que existe uma estreita vincula
çã'o entre o que ele chama de 
"terrorismo internacional" e o 
narcotráfico, esse escândalo que 
acontece em uma das mecas dos 
negócios internacionais da droga, 
a cidade de Miami, pode ser uma 
trama com dois objetivos, inde
pendentemente do fato de Alva
rez Martínez e Bueso Rosa te
rem dado novos passos em sua 
carreira de delinquentes : impedir 
a possível derrubada do governo 
civil (mais propriamente, títere) 
de Suazo Córdova e, no momen
to determinado, apresentar certo 
grau de credibilidade para quan
do Washington decidir agir, por 
conta própria, nos cenários inter
nacionais classificados de "sede 
do terrorismo internacional". 
Nesse sentido , Shultz e Reagan 
continuam insistindo com seus 
pressâgios agourentos embora in
definidos, preparando o clima 
adequado para essas operações. • 
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Colômbia 

A luta contra 
a máfia das drogas 
O combate ao narcotráfico depois do assassinato 
do ministro da Justiça e o diálogo com a guerrilha, 
analisados pelo atual ministro, Parejo González 

Ana Maria Urbina 

P arejo González sucedeu a 
Rodrigo Lara Bonilla, no 

Ministério da Justiça da Colôm
bia, após o assassinato de Lara 
pela máfia ligada ao narcotráfi
co. A extradição de cidadãos co
mo parte das soluções do gover
no colombiano para terminar 
com o contrabando de drogas, os 
acordos de diálogo assinados 
com a guerrilha, a existência de 
cerca de 200 desaparecidos por 
motivos políticos e os esforços 
desenvolvidos pela Procuradoria 
Geral da Rep6blica colombiana 
no sentido de resolver essa situa
ção e apurar responsabilidades, 
são alguns dos assuntos em des
taque, nesta entrevista concedi
da com exclusividade aos cader
nos do terceiro mundo. 

O assassinato do ex-ministro 
da Justiça da Colômbia, Rodrigo 
Lara Bonilla, determinou, de al
guma forma, a suagestão? 

- Sim, uma vez que nós, os 

Lara Bonilla (ao alto), assassinado por traficantes 
de drogas. Acima, 11m nagrante do enterro do ex-ministro da Justiça 

terceiro mundo · 63 



amigos de Bonilla, assumimos o 
compromisso de prosseguir o 
extraordinário trabalho que ele 
estava desenvolvendo à frente do 
Ministério. Especialmente no 
campo da luta contra o narcotrá
fico e das reformas que ele con
siderava necessárias e que nós 
acreditamos serem indispensáveis 
para agilizar a administração da 
Justiça no país. 

Que problemas o seu ministé
rio enfrenta atualmente? 

- O presidente da República 
prometeu, diante do cadáver de 
Lara Bonilla - que se presume 
tenha sido assassinado pelas má
fias do narcotráfico - que mo
dificaria o seu ponto de vista re
lativamente à extradição de cida
dãos colombianos. O governo de 
acordo com as suas convicÇÕes 
filosóficas, opusera-se até ent[o 
à extradição de colombianos. 
Mas, ao ver como os narcotrafi
cantes não se detinham diante de 
fatos tão reprováveis como o as
sassinato de um ministro, alterou 
a sua atitude. É indispensável lu
tar contra esse estado de coisas, 
com os instrumentos mais efica
zes, como é o caso deste qu.:: tem 
a ver com a extradição de cida
dãos. 

Mas as investigações realiza
das pelo seu antecessor, no terre
no do tráfico de drogas, ajuda
ram as iniciativas agora assumi
das pelo seu Ministério? Colabo
raram para desvendar a origem 
do assassinato? 

- O assassinato está sendo in
vestigado por um procurador da 
República e as provas a que o 
processo chegou conduzem, de 
certa forma, à responsabilidade 
de pessoas vinculadas ao narco
tráfico. Confiamos que, até o 
término do processo, isso ficará 
totalmente esclarecido. 

E quanto às investigações ini
ciadas pelo ministro assassinado, 
elas continuam? 

- As investigaÇÕes prosse
guem. Depois do assassinato de 
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Lara Bonilla, o governo ultrapas
sou as competências que os pro
curadores ordinários normalmen
te têm para investigarem esse ti
po de delito, passando-as para o 
âmbito da Justiça penal militar. 
Quanto às investigações do nar
cotráfico nos Estados Unidos, o 
Supremo Tribunal de Justiça da 
Colômbia acaba de emitir um pa
recer favorável à e ·tradição de 
três pessoas para esse paí , que 
podera-o ser julgadas lá. No en
tanto, o total de pedidos que es
ta-o esperando o parecer do tri
bunal - o que é indispensável 
antes do governo poder se pro
nunciar - é de aproximadamen
te _Q_ 

Propiciar um processo de paz 

Que repercussões teve a anis
tia politica e o acordo de paz 
com a guerrilha, efetuados pelo 
seu Ministério? 

- O presidente Belisario Be
tancur iniciou um processo de 
diálogo com a guerrilha e levou 
os dirigentes, que representam 
90% dos movimentos guerrilhei
ros, a sentarem-se à mesa do diá
logo para conversar sobre a paz. 
Até o momento, já se conseguiu 
a assinatura dos acordos de tré
gua. Ainda não é a paz, mas acre
ditamos que este seja um passo 
prévio em direçã'o a uma paz pie
na. No momento, os grupos ar
mados pararam as hostilidades. 
Não há, salvo alguns casos espo
rádicos, confrontos entre as for
ças regulares e os grupos guerri
lheiros. O Ministério da Justiça 
apóia, como é óbvio, esse proces
so. Desta vez, frente a uma atitu
de de luta aberta contra aguerri
lha, o Ministério da Justiça e to
do o governo esta-o, neste mo
mento, propiciando um processo 
de paz. 

Gostaria que explicasse como 
se processa essa dinâmica interna 
de um Ministério da Justiça, que 
tinha antecedentes de luta anti
guerrilheira, apoiar agora a anis
tia e a trégua. 

- O Ministério da Justiça faz 
parte de um Conselho Nacional 
de Segurança que tem orientado 
a política de pacificação no país. 
Se é verdade que, no passado, 
era um Conselho encarregado de 
traçar a política de luta contra 
os movimentos subversivos, 
atualmente encabeça todas as 
atividades que conduzam à paz. 

Que novidades o Ministério 
da Justiça colombiano teve que 
introduzir em relação ao comba
te do tráfico de droga e ao recen
te acordo de paz comaguem1ha? 

- As ferramentas de luta sa-o 
as mesmas. As mesmas que Lara 
Bonilla tinha a seu serviço e utili
zava. Existe um estatuto que es
pecifica as condutas relativas ao 
narcotráfico e que as sanciona de 
forma drástica. A única coisa 
que mudou foi que, com base na 
declaraç[o de estado de sítio, 
posterior à morte de Rodrigo La
ra Bonilla, se passou a competên
cia dos delitos do narcotráfico 
para o âmbito da Justiça penal 
militar. Mas os instrumentos le
gais acabam sendo os mesmos. 

Como a Justiça colombiana 
encarou a extradição de cidadãos 
do país? 

- Consideramos que o trata
do de extradição é uma arma efi
caz na luta contra o narcotráfi
co. E essa luta é uma luta a favor 
da democracia e da consolidaçlío 
do processo democráti~o na Co
lômbia. 

De que forma a Justiça do seu 
país prosseguirá a luta contra o 
narcotráfico, num futuro próxi
mo? 

- Vamos prosseguir a luta 
que temos desenvolvido até aqui. 
Todos os organismos de seguran
ça do país têm consciência da lu
ta pela erradicação do narcotrá
fico. Assim, quanto ao extermí
nio dos cultivas de marijuana, 
por exemplo, zonas da Sierra Ne
vada, de Perija e de outras re
giões esta-o sendo fumigadas. 



O líder guerrilheiro Manuel "Tiro Certo" Marulanda (à esq.) 
dialogando com o chefe da comissão de paz do governo colombiano 

Que tipo de herbicida está 
sendo empregado, uma vez que 
se fala da periculosidade ligada 
ao seu alto grau tóxico ? 

- Estamos utilizando um her
bicida inofensivo, nada tóxico, 
chamado Glifosato . Nós o esta
mos empregando depois de nu
merosas experiências, mediante 
as quais temos a certeza de que 
nã'o causam quaisquer danos, 
quer a nível de equilíbrio ecoló
gico , quer da saúde humana. 

Os desaparecidos 

Em meados do ano passado, 
chegou ao conhecimento da opi
nião pública colombiana, de for
ma mais clara e através de comu
nicados de imprensa, o problema 
com cidadãos desaparecidos no 
país. O que o seu Ministério está 
fazendo no sentido de esclarecer 
esses fatos? 

- A Procuradoria Geral da 
República tem desenvolvido in
vestigações em torno dos cerca 
de 200 desaparecidos na Colôm
bia. É um tema que nos preocu
pa muitíssimo. Numa democra
cia , n[o deveriam existir fatos 
tão graves que impliquem o de-
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saparecimento de pessoas. Mes
mo que a cifra dos nossos desa
parecidos esteja longe das exis
tentes em outros países da Amé
rica Latina , esse fato na-o deixa 
de nos preocupar tremendamen
te. A Procuradoria Geral da Re
pública anunciou que divulgará 
em breve um comunicado ao Mi
nistério da Justiça e à opini[o 
pública sobre os resultados das 
investigações que vem desenvol
vendo . 

E quanto à existência de vá
rios grupos paramilitares no país? 
Que medidas o seu Ministério 
tem tomado para esclarecer, im
pedir e punir a atividade desses 
grupos? 

- Estamos tomando medidas 
que têm a ver com a quest[o dos 
desaparecidos. É um trabalho 
realizado atraves da Procurado
ria, a qual já denunciou a exis
tência desses grupos, que existi
ram e que, provavelmente, exis
tem ainda. Esses grupos, tanto 
quanto já conseguimos apurar, 
sem particularizar ainda respon
sabilidades, foram organizados 
por empresários - principalmen
te do campo - para se defende-

rem da aÇ[o dos guerrilheiros, 
dos chamados "grupos subversi
vos". Era uma manifestaçã'o de 
desconfiança quanto à capacida
de do Estado para combater 
esses fenômenos. Mas o governo 
assumiu uma aÇ[o enérgica no 
sentido de desmantelar os ele
mentos que tentavam substituir, 
de forma incorreta e ilícita, a 
aÇ[o do Estado. Cabe apenas ao 
Estado a repressa-o de delitos e 
este n[o delegou essa incumbên
cia, nem o poderia ter feito, a 
grupos particulares. Esses siro, 
nlfo restam dúvidas, grupos que 
operam fora da Lei para fazer 
justiça por suas próprias rn[os. 

Os militares e os 
grupos paramilitares 

O que pode nos dizer sobre as 
denúncias que envolvem milita
res na promoção, constituição e 
apoio desses grupos? 

- A Procuradoria Geral da 
República já denunciou que há 
militares vinculados a grupos pa
ramilitares. Mas nlfo posso adian
tar muito mais, já que as conclu
sões definitivas da Procuradoria 
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não s!fo do meu conhecimento. 
Do que estou certo é que o exér
cito, enquanto instituição, nlro 
só não apóia este tipo de ações 
como as repudia persegue e 
quando consegue descobri-las 
reprime-as severamente. Existe a 
possibilidade, como aponta a 
Procuradoria, de que existam mi
litares na reserva e até no serviço 
ativo, envolvidos em ações de 
grupos paramilitares mas são ca
sos isolados. 

As pressões exercidas contra 
o diálogo com a guerrilha, por 
parte dos militares mais conser
vadores, atingem o seu Ministé
rio? 

- Eu não diria que existem 
pressões contra o processo de 
diálogo com a guerrilha. Pelo 
contrário, o exército-está apoian
do o governo no âmbito da 
Constituição e no sentido de le
var a bom termo este processo. 
Não houve, de fato , nenhuma 

' 

pressão contra esse processo de 
pacificação do país. 

Mas a remmcia do antigo mi
nistro da De[ esa, general Lan
deazáhal Reyes, contrário ao diá
logo com a gue"ilha, não signi
fica que existem militares colom
bianos contra esse diálogo ? 

- Eu explico o que estã acon
tecendo. alta hierarquia mili
tar apóia o proce o de paz e 
apóia o pre idente Belisario Be
tancur na ação que está levando 
adiante para con eguir a pacifi
cação. Quanto ao passado, não 
me parece que o general Landea-
zábal tenha se opo to, de qual
quer forma, a esse processo de 
paz. Prova disso é o fato dele 
continuar a colaborar com o go
verno no serviço exterior . Por 
outro lado, não se pode dizer 
que, em determinado momento, 
não tenham existido divergências 
nas altas esferas militares diante 
da ação do governo. Mas ne-
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nhuma se revestiu de confronto 
com o governo. Pelo contrário, 
vale a pena frisar a vocação civi
lista e constitucional das forças 
armadas. 

Existe algum plano conjunto 
da Justiça colombiana, quer a 
nível continental quer interna
cional, para acelerar o combate 
ao tráfico de drogas? 

- Sim, uma ação que se tra
duz na as:,inatura de tratados e 
de convênios na luta contra o 
narcotráfico. Anteriormente, is
so se tradµziu no tratado de ex
tradiçlro com os Estados Unidos, 
no Interamericano de 1981 so
bre o mesmo assunto , e nos di
versos tratados que a Colômbia 
desenvolveu com os países limí
trofes para incrementar esforços 
contra esse gravíssimo flagelo, 
que afeta todas as nossas popula
ções e compromete seriamente 
o processo democrático dos nos
sos povos. • 



Argentina 

A justiça civil 
assuine seu lugar 

Com a redemocratização do país, o Judiciário 
volta a deter o poder de julgar mesmo os 
atos repressivos de terrorismo do Estado 

U m homem alto, forte, de ca
ra agradável, de bigode bran

co e olhos muito vivos é o atual 
ministro da Justiça da Argentina. 
Seu nomé: Carlos Alconada 
Aramburu. Ele é, seguramente, o 
ministro do gabinete de Raúl Al
fonsín - juntamente com o da 
pasta da Economia - que mais 
preocupações tem. Membro do 
Partido Radical e político de 
longo passado, Carlos Afamada, 
já em 1964, havia ocupado o Mi
nistério da Justiça e Educação 
argentino. Foi durante o governo 
do presidente Arturo Illía, tam
bém radical. 

Em entrevista exclusiva a ca
dernos do terceiro mundo, o mi
nistro da Justiça argentino anali
sa os problemas que tem de en
frentar, as dificuldades e o futu
ro de uma administração que 
tem pela frente uma dolorosa he
rança deixada pela violência po
lítica. 

Como é encarado o Ministério 
da Justiça argentino no governo 
constitucional do presidente Al
fonsín? 

ramente a preparar toda uma sé
rie de leis que consagrassem a de
mocratização do poder político 
argentino e, em poucos meses, 
conseguiu ainda dar completa 
autonomia e independência ao 
Poder Judiciário que, até à nossa 
chegada, estava totalmente su
bordinado ao governo militar. 

Pode-se, portanto, afirmar 
que a justiça democrática - tan
to na sua prática legislativa como 
ministerial - está de volta à Ar
gentina ... 

- Sim, inteiramente·. Analisa
mos um a um todos os juízes, 
tanto do ponto de vista das suas 
aptidões técnicas como do seu 

comportamento ·no respeito à 
Constituiça-o, e enviamos o resul
tado desse trabalho ao Senado, 
órg[o em que o governo nacional 
não detém a maioria devido à 
forte representação da oposição 
justicialis,ta. 

Podemos, pois, afirmar que, 
desde esse momento, o Poder Ju
diciário foi reorganizado, con
tando os juízes com estabilidade 
constitucional. 

Se a estrutura da Justiça na 
Argentir.za já está totalmente 
reorganizada, o que falta então? 

- Faltam apenas alguns deta
lhes mínimos. Refiro-me, sobre
tudo, à situação existente em al
gumas províncias argentinas, on
de se deve equilibrar as situa
ções locais com as verificadas a 
nível nacional. 

A melhor prova da reorgani
zaça-o do Poder Judiciário reside 
na constatação de que nenhum 
cidadão argentino tem medo ou 
alimenta dúvidas, quanto ao res
peito pelos seus direitos. 

De que maneira o seu Minis
tério tem enfrentado o terrível 
problema dos desaparecidos, dos 
exilados, nesse retorno à demo
cracia no país? 

- Instalado o governo consti
tucional, foi promulgado um de-

- De volta à Constituição de 
53 , o Ministério da Justiça traba
lha em conjunto com o da Edu
caça-o, pois esta Constituiçã'o li
mita a atividade governamental a 
oito ministérios. Feita essa res
salva, posso afirmar que o Minis
tério da Justiça dedicou-se intei-

O novo governo democrático continua enfrentando 
as sequelas dos regimes militares passados 

1985 - Fevereiro - no. 75 terceiro mundo - 67 



ereto muito importante - elabo
rado com base num acordo ge
ral de ministros - no qual, obje
tivamente, os membros das três 
juntas militares e também alguns 
membros da guerrilha que atua
ram à margem da legalidade fo
ram responsabilizados. 

Além disso, o governo refor
mou o famoso código militar 
que dava poder exclusivo aos juí
zes militares e abriu a possibili
dade de recurso para os tribunais 
ordinários de sentenças dadas pe
los juízes militares. Sendo consa
grado , evidentemente, um pro
cedimento amplo , ou seja , um 
processo concreto com provas, 
apelações e a possibilidade de se 
recorrer ao Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Os tnõunais militares 

Em que fase se encontram os 
processos contra os militares e 
civis implicados nos crimes co
metidos durante os sete anos de 
juntas militares? 

- Bom, os tribunais militares 
começaram a funcionar, como 
dispunha a lei vigente na Argen
tina e que vem de longa data. Se
gundo esta , é reconhecida a juri
dicidade dos tribunais militares, 
que gozam não só de jurisdição· 
interpretativa como legal. 

Esses tribunais, porém, come
çaram a funcionar muito lenta
mente - talvez n!ro tanto lenta, 
mas arrastadamente - pois a 
acumulaç!ro de provas era enor
me, contando para este fim com 
o apoio da "Comiss!ro Nacional 
de Desaparecidos", presidida por 
Ernesto Sábato. 

Diante dessa acumulação de 
provas, o tribunal militar emitiu 
uma resolução onde constatava 
"não ter tempo para pronunciar 
sentenças" dentro do praw esta
belecido pela Assembléia federal. 
Isso fará com que o processo 
transite para os tribunais ordiná
rios que analisar!ro , julgar!ro e, 
eventualmente, condenarão os 
implicados nos atos repressivos 
do terrorismo de Estado. 
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Neste momento, a justiça ar
gentina enfrenta um fato inédito 
na América Latina: julgar os mi
litares que lançaram a Argentina 
num estado de total esgotamen
to social e econômico. Como o 
seu Ministério assume esse desa
fio ? 

- Num regime democrático, 
o desafio das instituições n!ro se 
dá ao nível do Poder Executivo 
mas do Judiciário . O Executivo 
cria as normas dentro da ordem 
institucional, envia os projetos 
aprovados para o Congresso a 
fim de serem ratificados mas o 
poder de julgar cabe exclusiva
mente ao Judiciário , em função 
do chamado princípio da legali
dade institucional. 

Mas não existem pressões, 
obstáculos " insuperáveis", silên
cios "insondáveis ' '. .. ? 

- Nenhum. Somos homens 
da democracia. N!ro aceitamos 
pressões, sugestões nem chanta
gens emocionais . Procedemos de 
acordo com o que tínhamos pro
metido . De acordo com a Lei ; e 
todo aquele que a transgredir se
rá punido. 

Até quando se prolongará a 
fase de investigações? 

- Nos governos totalitários, a 
fase de instrução é muito breve, 
pois a lei é o paredón ... Nas de
mocracias, o sistema é mais lento 
porque se faz através de provas, 
do princípio da defesa em tribu
nal e da legalidade. Ou seja, os 
tribunais levar!ro o tempo que 
necessitarem para condenarem 
os culpados e absolverem os que 
n!ro forem . 

Acha que ainda no governo 
do presidente Alfonsín se poderá 
ver terminada a maior parte des
ses processos ... ? 

- Assim esperamos. A expe
riência universal demonstra que 
os órg!ros jurisdicionais das de
mocracias siro mais lentos que os 
dos go"ernos totalitários, mas 
são mais seguros. 

O recente relatório da "Co
missão de Desaparecidos", bem 
como outros elaborados por di
ferentes associações humanitá
rias, ajudam de alguma forma o 
seu Ministério nesta fase por que 
passa a justiça argentina? 

- Nlfo tanto ao Ministério, já 
que na Argentina há uma total 
separaçl!'o de poderes. O relató
rio da "Comissl!'o de Desapareci
dos" foi ~evado ao Poder Execu
tivo e colocado num cofre-forte, 
mas esse documento nã'o será 
analisado pelo Executivo - pelo 
governo , 'portanto -, mas sim 
pelos órg!ros judiciais. 

Esses documentos constitui
rão peças incriminatórias para es
clarecimento da verdade? 

- Tudo serve. Mas cada fato 
vai ter que se ajustar ao regime 
legal que os procedimentos espe
ciais estabelecem. Esta é uma fa
se preliminar, de instrução, que 
nem sequer está ajustada aos 
princípios da legalidade . O rela
tório da referida comissão é um 
esforço enorme e, creio, muito 
ponderado, mas que será julgado 
pelos juízes e n!ro pelo Poder 
Executivo. 

Com a participação que os 
militares do Cone Sul têm tido 
na política de intervenção e re
pressão - e o caso da Argentina 
é apenas um exemplo - será 
realmente possível julgá-los sem 
obstáculos de tipo hierárquico, 
institucional, polz'tico? 

- Penso que sim. Desde 1930, 
os movimentos militares têm in
terferido sistematicamente na vi
da da Argentina . Mas pensamos
e temos quase certeza - que, de
pois do triunfo do presidente 
Raúl Alfonsín , teve início - e 
para sempre - a prát ica consti
tucional. Prática que teve o seu 
auge quando da aprovação da 
atual Constituiç!ro e, fundamen
talmente , durante o mandato do 
presidente lrigoyen, em 1916, 
quando nasceu a democracia na 
Argentina . • 



Igreja 
Nicarágua 

''A revolução 
sandinista tem um 
alto valor evangélico'' 
O depoimento de uma freira, irmã Luz Beatriz, 
fundadora de uma das primeiras 
comunidades de base no país 

Lígia Chaves 

"A mim, parece-me que esses 
rei5 magos deram cabo de tudo, 
quando chegaram à casa de 
Herodes e lhe perguntaram por 
um libertador. É como se alguém 
chegasse agora ao pé de Somoza 
e lhe pergunta~ onde é que está 
aquele que vai libertar a 
Nicarágua" - o episódio 
evangélico da matança dos 
inocentes, interpretado por 
Laureano, camponês da 
comunidade de Solentiname. 

O Centro Ecumênico Antonio 
Valdivieso é um ponto de 

passagem obrigatório em Maná
gua para todos aqueles que qui
serem informar-se sobre a com
ponente cristlí da revolução san
dinista e sobre a chamada "teo
logia da libertação". Dirigido pe
lo padre Uriel Molina (que foi 
excluído pela hierarquia eclesiás.. 
tica da tribuna onde deveriam es
tar todos os sacerdotes de Maná
gua, durante a missa papal de 4 

Padre Molina:•• Acompanhar os cristãos no processo de reflexão teológica'' 
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de março de 1983), é um dos 
centros ecumênicos que suscitam 
a reprovaç:ro do Vaticano e cons.. 
tituem o pesadelo dos conserva
dores que elaboraram em Santa 
Fé o documento-guia da política 
da administração Reagan para a 
América Latina. 

A própria denominação do 
Centro 'é um programa de ação. 
Antonio Valdivieso, 39 bispo da 
Nicarágua, assassinado no Paço 
Episcopal de León, pelos enco
menderos espanhóis em 1585, é 
considerado o primeiro mártir 
cristã:o da Nicarágua. Ele foi ví
tima da defesa intransigente que 
ousou fazer dos direitos dos in
dígenas. Recuperando a memó
ria desse primeiro mártir da 
"Igreja dos Pobres" da Nicará
gua, os fundadores do Centro 
destacam ainda outra alta figura 
da igreja daquele país: Monse
nhor Pereira y Castellón, arce
bispo de León, que, em 1921, 
em carta enviada ao cardeal dos 
EUA, denunciou o extremo rigor 
utilizado pela soldadesca yankee 
que ocupava a Nicarágua São 
objetivos do Centro, "acompa
nhar os crist:ros no processo de 
reflexão teológica", exprimir a 
fé de acordo com um processo 
de esperança da maioria do po
vo, que sa:o os pobres, além de 
outros, mais de ordem terrena: 
criar e formar quadros, publicar 
folhetos e livros de natureza teo
lógica e social, acompanhar seto
res específicos da população (co
mo as prostitutas), apoiar o tra
balho de camponeses. 

O Centro tem urna livraria 
anexa num edifício de um só an
dar, modesto mas confortável, e 
que deixa na nossa memória vi
sual, como elemento preponde
rante, a perfeita harmonia entre 
a vegetação tropical e as persia
nas finamente quadriculadas de 
madeira clara. Conversamos lon
gamente com a responsável pela 
secretaria de Solidariedade do 
Centro, irmã Luz Beatriz Arella-
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"Denunciar o pecado do fosso cada vez maior entre pobres e ricos'' 

no. O seu depoimento é wn tes
temunho vivo, pessoal do que 
foi o processo de reflexão dos 
cristãos na Nicarágua, depois do 
Concfüo Vaticano 29 e da reu
nia-o de Medellín, e daquilo que 
representa para esses mesmos 
cristãos a vitória da revolução 
sandinista. 

Hã pouco ma.ti de 20 anos 

"Os documentos do Vaticano 
2<? e da reunia-o de Medellín, a 
primeira do Episcopado l.atino
Americano, tiveram uma impor
tância crucial para a igreja da 
América Latina", diz-nos ela. "O 
nosso centro representa uma cor
rente de cristãos, surgida há pou
co mais de 20 anos com o Vati
cano 2<?, e que pôde exprimir as 
suas preocupações em Medellín. 
Ali se denunciou a situação de 
pecado prevalecente nos nossos 
países, o pecado do fosso cada 
vez mais abismal entre pobres e 
ricos. Era urgente denunciar esse 
pecado e trabalhar no sentido de 
lhe pôr fim, conquistando a jus
tiça para todos e procurando as 
raízes profundas dessa pobreza. 
Concluímos que elas residiam na 
organizaça-o da sociedade, na ex
ploração desenfreada que um pe
queno grupo, ligado a interesses 
estrangeiros e representado por 
Somoza, exercia sobre a esmaga
dora maioria. O desemprego nas 
zonas rurais era catastrófico e 
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possibilitava wna exploração fe
roz. Os camponeses deslocavam
se de terra para terra e, de vez 
em quando, conseguiam trabalho 
a troco de duas córdobas (moeda 
nicaraguense) por dia ou apenas 
de wn simples prato de feijão no 
almoço . A alta de preços, a mor
talidade infantil, a desnutrição 
atingiam níveis escandalosos. A 
corrupção era generalizada. Por 
exemplo, wn camponês chegava 
ao hospital. Diziam-lhe que tinha 
de ser operado. Ele queixava-se 
de que não tinha dinheiro. 'Mas 
não tem ao menos uma vaca ou 
um cavalo?' Se tinha, faziam-lhe 
a operação e ficavam com a úni
ca riqueza que o desgraçado pos
suía. 

''Diante dessa situação, se co
locava para nós um problema: 
qual a nossa missão como igreja 
no seio de wn povo a quem a 
Boa Nova nunca foi anunciada 
com profundidade? Quanta an
gústia nos assaltava, quando pas
sávamos por wn camponês e lhe 
perguntávamos: 'Como está?' e 
ele respondia: 'Como Deus quer', 
ou quando morria uma criança e 
ouvíamos a famfüa dizer : ·~ um 
anjinho. Deus assim o quis'. 

''Para nós, crist[os conscien
tes, isso significava que os pobres 
achavam que a sua situação era 
querida por Deus. A imagem de 
Deus estava distorcida na mente 
deste povo, profundamente reli
gioso. Na Páscoa, quando se cele-

bra a passagem da escravidiro à li
berdade, pensávamos que estáva
mos sendo hipócritas. Ali estáva
mos celebrando a libertação no 
meio de wn povo, reduzido à es
cravatura, empobrecido, esbulha
do de todos os direitos mais ele
mentares (casa, comida, saúde, 
educaç[o, livre expressão). E daí 
partimos para wn movimento 
muito rico de reflexã'o bíblica e 
teológic,a face a essa realidade. 
Começamos a procurar caminhos 
pastorais - ações evangelizado
ras conçretas, que traduzissem a 
Boa Nova (o Evangelho) aos po
bres." 

A leitura da Bíblia 

" Começamos a ler a Bíblia 
com novos olhos. Descobrimos 
em Gênesis, por exemplo, que a 
terra é entregue por Deus aos ho
mens para que a desfrutem e a 
submetam ao seu serviço. A cria
ção é para gozo de todos. Quem 
tinha a terra na Nicarágua? Uma 
minoria, que dela se tinha apode
rado, e que, por esse motivo, 
perpetuava uma situação de in
justiça e fome. Outro exemplo: o 
Exodo. A primeira experiência 
que o povo tem de Deus é uma 
mensagem de libertação - Deus 
ordena que o povo seja libertado 
da escravidã'o a que o faraó do 
Egito o tinha submetido. E 
quem liberta o povo? Deus não 
manda anjos para libertarem o 
povo . Deus ordena a alguém do 
povo que liberte o seu povo. 

" A imagem de Deus na Bíblia 
é a imagem de wn deus liberta
dor , um deus da vida. Os profe
tas denunciam fundamentalmen
te duas coisas: a injustiça e a fal
sa religião : Ai daquele que amon
toa casas sobre casas e campos 
sobre campos, diz o profeta 
Isaías. O jejum que Deus quer é 
o de livrar das cadeias injustas, é 
o de repartir o pão e o teto com 
o povo, enquanto vós cobris a 
cabeça com cinzas e louvais hi
pocritamente a Deus. Essa mes
ma idéia é reforçada em muitas 
passagens do Evangelho. Jesus 



"Muitos cristãos assumiram o compromisso pessoal, individual, eclesial, coletivo, de lutar pelos pobres" 

diz que veio para que todos te
nham urna vida abundante. Nós 
consideramos que a vida abun
dante na palavra de Jesus nã'o é 
uma vida espiritual. Deus nã'o 
criou espíritos, mas pessoas." 

O caso da Nicarágua 

''Olhando para a Nicarágua de 
então, concluímos que não po
díamos ser corno aquele que nos 
Evangelhos pretendeu enganar 
Deus e, por isso, foi castigado. 
Tínhamos de saber traduzir cor
retamente a nossa prática de fé. 

"Assim, surgiram em 1963 as 
{)rimeiras comunidades de base 
(note-se que os primeiros grupos 
da Frente Sandinista de Liberta
ção Nacional (FSLN) surgiram 
em 1961, mas as nossas comuni
dades desconheciam a existência 
desses grupos, e eles nada sabiam 
de nós). Começamos criando as 
comunidades nos bairros mais 
pobres de Manágua, com a con
tribuiçã'o poderosa dos jovens e 
de cristãos que haviam sido edu
cados na nova maneira de ver os 

1985 - Fevereiro - no. 75 

Evangelhos. As comunidades se 
expandiram depois ao campo. 
Não queríamos apoiar a revolu
çã'o, mas fazê-la. 

"Jesus diz muito claramente 
em São Mateus, quando afasta 
do reconhecimento, no Juízo Fi
nal, aquele que se limitou a lou
vá-lo: 'Afasta-te, porque quando 
tive fome, nada fizeste por mim'. 
Assim, os cristã'os foram levados 
a participar de todas as formas 
de luta. E evidente que nem to
dos os batizados aceitam esse 
compromisso. Mas há um núme
ro muito significativo de crista-os 
que assumiram o compromisso 
pessoal, índividual, eclesial, cole
tivo, de lutar pelos pobres." 

A virgem que chora 

"A Igreja dos Pobres ainda 
não está bem articulada e bem 
organizada. E do outro lado, si
tua-se o setor mais tradicional 
dos bispos que nã'o assimilaram 
bem os textos da igreja e que fo
ram muito manipulados, que so
freram um sequestro ideológico 

por parte das classes mais privi
legiadas", acrescenta a irmã Luz 
Beatriz. 

"O arcebispo de Manágua faz 
eco ãs reivíndicações e ao pensa
mento dos privilegiados", diz. 
nos Luz Beatriz. "O setor mais 
tradicional da igreja é a barricada 
da reação contra a revoluçã'o. 
Isso significa que esse setor de
fende interesses econômicos e 
políticos muito concretos, aco
bertado pela religiã'o. A fé ingê
nua do povo é explorada, como 
aconteceu com o caso de urna 
imagem da Virgem que 'chorava 
por causa dos pecados da revolu
ção'. Fizeram uma procissã:o 
com a imagem e levaram-na para 
a Cúria. Mas os jornalistas acaba
ram por descobrir o que se passa
va: tratava-se de uma estátua de 
gesso que tinha água, previamen
te congelada, por baixo. Com o 
calor, o gelo se derretia e... a 
imagem chorava ... Eis um exem
plo da manipulação religiosa que 
esses setores fazem. 

"Por outro lado, não pode
mos deixar passar em claro a ati-

terceiro mundo - 71 



Os camponeses voltam a ser donos da terra e 
sujeitos históricos de uma revolução que também é moral" 

tude desses setores face às agres
sões exteriores de que o nosso 
povo está sendo vítima. Foi do
loroso ouvir o monsenhor Oban
do declarar que neste país não se 
sofrem agressões, porque ele 
nunca as tinha visto noticiadas 
no jornal La Prensa." 

A visita do papa 

"Foi uma situaçã'o muito tris
te para o povo da Nicarágua O 
papa veio sem uma consciência 
clara da realidade do país. As 
pessoas que o aconselharam s[o 
responsáveis pela falta de enten
dimento que ele demonstrou. 
Havia um ambiente de festa e de 
esperança para acolher o papa. O 
povo cristão preparou-se com re
tiros, encontros, jornadas de ora
çlfo, para estudar a missa-o dopa
pa na igreja, à luz das viagens do 
·apóstolo Sa-o Paulo, sobretudo 
daquelas que o Santo realizou às 
comunidades nos seus momentos 
mais difíceis. Neste país gastou
se, em dois dias, a gasolina de 
doif meses para que todos os 
crist[os pudessem estar presen
tes. Os transportes foram gratui
tos. 

"O governo ofereceu posters 
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do papa, bandeiras do Vaticano, 
tudo fez para garantir o êxito da 
viagem. A visita foi preparada 
por uma comissão onde a igreja 
e o governo tomaram parte, e foi 
antecedida de visitas de delega
ções do Vaticano que fizeram 
exigências, respeitadas pelas au
toridades. O povo cristão multi
plicou-se em petições que foram 
entregues ao papa no sentido de 
ouvir da boca dele palavras sobre 
a paz. Na véspera da chegada do 
papa, 17 jovens que caíram na 
fronteira haviam sido enterrados. 
As mães chegaram com as fotos 
deles e pediram ao papa uma 
oraç[o por eles, uma oração pela 
paz. O papa não satisfez esse pe
dido. Jesus sempre saudou os po
bres com carinho. Mas o papa 
não fez nada disso . Veio aqui, 
apressadamente, zangado, mos
trou-se indiferente ao clamor do 
povo cristão. 'Papa, queremos a 
paz' - dizia-lhe o povo. E ele 
não respondeu. O povo quis falar 
com o papa, como acontecera no 
México e no Brasil. E ele recu
sou. Os jovens, que sã'o as princi
pais vítimas da guerra, ficaram 
indignados e céticos. Aqui, o pa
pa tratou o povo como cristão 
de terceira. Estamos esperanço
sos de que ele venha a ser um dia 

bem-informado e a rever a sua 
posiç[o." 

A revoluç!o sandinista 

" Os crist!fos de base estão 
com os sandinistas. É o povo que 
faz a revoluç[o . A vanguarda -
onde há católicos, protestantes e 
na-o-crentes - aceita a direç[o do 
povo e este reconhece na FSLN 
a sua vanguarda. O povo sabe 
que essa vanguarda não é como 
os políticos de antigamente, que 
essa vanguarda conheceu as ca
deias, !:steve na montanha, pas
sou fome, viveu grandes dificul
dades. Sabe que essa vanguarda 
foi a única que o ajudou a recu
perar a identidade, sabe que ela 
representa as aspirações mais no
bres dos nicaraguenses. Sabe que 
ela respondeu às suas necessida
des de saúde, de alfabetização, 
moradia . Esta revoluç[o é cheia 
de valores evangélicos. A primei
ra revolução da história que não 
leva os inimigos ai paredón, que 
perdoa, que educa os guardas so
mozistas, recuperando-os em cár
cere aberto com oficinas de 
reeducação . É uma revolução 
que não atende apenas às neces
sidades materiais mas também 
aos valores do progresso espiri
tual . Tem como centro os po
bres, que sã'o os privilegiados de 
Jesus. Esta revolução é, pois, a 
revolução dos cristãos e tem uma 
dimensão muito profunda para 
eles. 

"O conflito que aqui se vive 
não é o do Leste-Oeste, mas o do 
Norte-Sul. É uma revolução 
esperançosa: os camponeses vol
tam a ser donos das terras e su
jeitos históricos de uma revolu
ção que também é moral. Não é 
o reino de Deus. Mas há aqui ma
nifestações do reino de Deus. 
Nesta revolução, de democracia 
direta e popular, hã a possibilida
de de anunciar o Evangelho, não 
só por palavras, mas por atos, há 
a possibilidade real de transfor
mar os pobres em pessoas a 
quem se dá o gow das coisas 
criadas por Deus." • 



Igreja 
E/ Salvador 

O compromisso 
com o povo 
Um dos sacerdotes salvadorenhos que atuam 
no acompanhamento pastoral das populações 
nas frentés de combate fala da guerra em seu país 

Francesca Gargallo 

N a diocese de San Vicente, a 
mais reacionária de El Salva

dor, José David Rodríguez traba
lhou na paróquia de Santo Do
mingo e, depois, em El Pilar e 
Tecoluca, onde o movimento 
camponês começou a _se gerar. 
Hoje, dedica-se ao acompanha
mento pastoral nas frentes de 
luta e nas áreas sob controle po
lítico da Frente Farabundo Mar-
tí de Libertação Nacional 
(FMLN), dirigido pela Coordena
doria Nacional da Igreja Popular 
(Conip), da qual é um dos 30 ~ 
fundadores. ~ .... 

i 
Como sacerdote, como você ~ 

se relaciona com a gue"a que vl 
está acontecendo em seu país? 

- Temos que nos reportar ao 
Concílio Vaticano 2Q e a Medel
lín, para entender como e por 
que me relaciono com esta guer
ra. Em nosso país, é a partir de 
1963 que a igreja começa a se 
preocupar com a promoção da 
pessoa humana no sentido inte
gral. 

Nós , sacerdotes educados nes
sa época, fomos para nossas pa
róquias seguindo as duas linhas 
fundamentais do Concílio Vati
cano 2Q: a formaç:ro de agentes 
pastorais e a de comunidades 
eclesiais de base. Em 1971, deci-

1985 - Feverniro - no. 75 

dimos nos inserir mais na proble
mática do povo, deixando de nos 
interessar unicamente pelo seu 
lado espiritual. Costumávamos 
dizer "a igreja é uma ma-e e uma 
mlfe não se preocupa apenas com 
uma parte dos seus filhos". Acho 
que a igreja e o evangelho tam
bém contribuíram para o desper
tar de muita gente neste país. 
Fiz parte de um grupo em Iguil
co, do centro de promoção cam
ponesa de Los Naranjos, onde al-

fabetizávamos, evangelizávamos 
e demos cursos de primeiros so
corros, agricultura etc., a milha
res de camponeses. Diante de sua 
necessidade, o camponês se tor
na responsável pela sua própria 
história. Todos conhecem a his
tória política da Revolução. A 
açlfo da pastoral coincide com os 
avanços do nosso povo, que ago
ra luta por uma mudança na pró
pria estrutura da sociedade. 
Creio que o movimento revolu
cionário ajudou muito os religio
sos a serem consequentes com a 
sua fé. Ao mesmo tempo, po
rém, o próprio despertar do po
vo colocou em crise a igreja tra
dicional. 

Isso significou uma ruptura 
entre os diferentes setores da 
igreja? 

- No sentido prático, sim, 
embora nós, em termos espiri
tuais, sintamos que nlfo existe 
ruptura. Muitos sacerdotes tive
ram medo de se comprometer 
com os princípios do Vaticano 
2Q e ficaram naquilo que chama
mos de "espiritualismo". Nós, ao 
contrário, chegamos à conclusã'o 



que, se a igreja tinha contribuído 
para o despertar do povo, não 
podia abandonâ-lo na hora em 
que esse mesmo povo tomava 
seus destinos nas mãos. E o 
acompanhamos, assim como nos 
ensinou o monsenhor Romero. 

Mons. Romero: um modelo 

Em todas as frentes 

O que significa "acompanhar" 
um povo? 

- Quando, em 1981, depois 
da ofensiva, surgiram as áreas 
sob controle político-militar da 
FMLN, muitos párocos sentiram 
problemas de segurança ao fica
rem em suas próprias paróquias, 
já que o regime diz que quem for 
a essa área é comunista ou guer
rilheiro. Eles abandonaram suas 
paróquias; nós, pelo contrârio, 
decidimos deixar o campo legal e 
nos mudarmos para as frentes, a 
fim de acompanhar os cristã'os 
que moram nessas âreas. 

E essa igreja comprometida, 
como se organizou? 

- Ela não se encontra apenas 
nas áreas sob controle, mas em 
todos os lugares onde haja uma 
pastoral de acompanhamento. 
Em El Salvador, existem cinco 
dioceses: San Miguel, San Vicen
te, Santiago de María, San Salva
dor e Santa Ana. Nem toda a 
igreja oficial nos reconhece e o 
regime assassinou 11 sacerdotes 
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em quatro anos, entre eles o 
monsenhor Romero. 

Com a sua morte nos reuni
mos - entre 30 e 40 sacerdotes 
- e decidimos continuar apoian
do e colaborando com essa pas
toral de acompanhamento. For
mamos uma espécie de coorde
nação para encontrar formas 
concretas de levar adiante a nos
sa pastoral. À nossa se juntou 
uma coordenação de religiosas e, 
mais tarde a coordenação de co
munidades cristãs urbanas e a de 
comunidades crista-s rurais. 

Existem diferenças entre seu 
trabaOw na cidade e no campo? 

- Claro que sim. O jeito das 
pessoas, a sua problemâtica é di
ferente. O habitante dos barra
cos de San Salvador pensa dife
rente do camponês, vibra com 
coisas diferentes. 

Qual o trabalho que vocês es
tão fazendo? 

- Desde o assassinato do 
monsenhor Romero, nós, asco
munidades cristãs urbanas e ru
rais, sentimos que nos faltava 
quem nos unisse. Assim, a 25 de 
maio de 1980, organizamos uma 
plenária de sacerdotes e freiras e 
organizamos a Coordenadoria 
Nacional da Igreja Popular 
"Monsenhor Oscar Arnl:Jlfo Ro
mero" (Conip), que tem uma 
grande força e vitalidade. Ideolo
gicamente, não podíamos nos li
gar a nenhuma organização, mas 
sim ao projeto que, em conjun
to, o povo estâ levando. Foi as
sim que decidimos apoiar o pro
jeto da FMLN. Talvez em senti
do crítico, já que não o conside
ramos um projeto final, e sim 
um projeto em aprofundamento. 
Como cristãos, temos de partici
par da Juta do povo. Não pode
mos reformar só os coraçÕeS. 

Qual é o seu trabalho especí
fico nas áreas sob controle do 
movimento revolucionário? 

- Um trabalho pastoral int(}
gral. Nós acreditamos que a igre
ja não é um Estado nem uma 

."orça de pressão política, e sim o 
trabalho de todos os crista-os pa
ra a sua autodeterminação. No 
entanto, não somos artífices de 
outra alternativa, nosso trabalho 
é puramente pastoral. 

A maioria do povo salvadore
nho é cristã? 

- Sim. E nas âreas onde o tra
balho pastoral foi mais forte, 
mais forte é o movimento cam
ponês, cómo em Chalatenango e 
Morazán. :É natural, porque nos
sa pastoral chegou à raiz do pro
blema. Desde a sua tomada de 
consciência, o povo salvador(}
nho construiu seus instrumentos. 
Hoje, esses instrumentos se ma
nifestam por meio dos Poderes 
Populares locais, nos quais nossa 
igreja tem o papel de apoiar 
qualquer crente. 

Participar da produção 

Como vocês participam dos 
Poderes Populares? 

- Não como Conip, mas co
mo membros da comunidade em 
todas as tarefas que os Poderes 
Populares nos colocam: alfabeti
zaçlfo, saúde, produção, questões 
jurídicas, etc. Por exemplo, nos 
casamentos, nós nos encarrega
mos de dar . umas três palestras 
com o casal para que assuma seu 
papel de fortalecedor da disposi
ção de construção de uma nova 
sociedade. 

Quantas pessoas se casam pela 
igreja? 

- A maioria. Mas nossas pa
lestras servem também para de
monstrar que não vai haver dife
rença entre as tarefas dos ho
mens e das mulheres e que se ca
sar nas áreas sob controle é assu
mir um compromisso com a Re
volução. 

A igreja tradicional tentou 
cortar o crescimento da igreja 
popular? 

- Sim. Até nos acusaram de 
levar adiante uma igreja paralela. 
Mas nosso espírito é o do evan-



gelho , das primeiras comunida
des crista-s. Nós estamos dentro 
da igreja, impulsionados pelos 
princípios do Concílio Vaticano 
29 e Medellín. Achamos que sâ'o 
"bem-aventurados os que se
meiam a paz", como diz o evan
gelho. O monsenhor Romero en
frentou a morte por não estar de 
acordo com uma sociedade con
creta . Assim como Cristo, os ri
cos, os poderosos, os fariseus o 
perseguiram. 

Há protestantes na Conip? 
- Entre os protestantes, te

mos de diferenciar os luteranos e 
os batistas, que lutam como nós 
para uma sociedade melhor , dos 
espiritualistas, principalmente os 
evangelistas e Testemunhas de 
Jeová, que sa-o infiltrados pelo 
imperialismo para convencerem 
os pobres que tudo deve ficar 
igual como está agora. 

A igreja está segura de que o 
povo vai vencer? 

- Sim, está. E acreditamos 
nisso , uns porque vivemos aqui 

para o exterior 
da Frente Sandinista 
de Libertação Nacional 
-FSLN 

mesmo, outros porque esperam 
que assim seja. 

Qual é a posição da igreja po
pular diante do desenvolvimento 
da guerra? 

- A igreja popular é testemu
nha da seriedade das organiza
ções da FMLN, daquilo que lhe 
custou conseguir a possibilidade 
de obter uma garantia para o po
vo. Pois bem, até a igreja tradi
cional, e na-o apenas nós, sente a 

necessidade de apoiar a proposta 
da FMLN para um diálogo que 
garanta a vida e o bem-estar da 
população. Mas não se pode dia
logar no ar. Assim, o melhor pro
jeto é o de um governo de ampla 
participação, como a FMLN pro
pôs. Trata-se de um projeto sé
rio, de participação, dirigido ao 
povo pela sua própria vanguarda. 
Não é como os projetos de elei
ÇÕes viciadas com que nos enga
naram até agora. • 

Agora 
Assinaturas 
no Brasil: 
Trimestral (12 nQS) - Cr$ 6.000,00 
Semestral (24 nQS ) - Cr$ 12.000,00 

Nome; ________________________________ _ 
Endereço; __________________ CEP; _______ _ 
Bairro; _______________ Cidade; ______________ _ 
Estado: Pafs; ______________ _ 

Estou remetendo O vale postal O cheque nominal à Editora Terceiro Mundo Ltda., rua da 
Glória, 122 gr. 105/106, Rio de Janeiro (RJ) - CEP 20241, referente à minha assinatura O tri
mestral O semestral do Semanário Barricada Internacional. 

1985 - Fevereiro - no. 75 terceiro mundo - 75 



Norte/Sul 

Barreiras contra 
os novos industriais 
do petróleo 
Os países desenvolvidos reagem ao ingresso, 
nos seus mercados, dos produtos petroquímicos 
sauditas, provenientes de indústrias cuja 
aquisição foi incentivada pelo próprio Norte 

Pablo Piace-ntini 

A s potências industrializadas 
e, em particular, os países 

europeus observam com inquie
tação como um grupo de países 
exportadores de petróleo está 
progredindo na transformação 
industrial desse combustível e a 
forma como está penetrando em 
seus própnos mercados. 

os do golfo Árabe financiaram 
graças às altas do petróleo, au
mentam a preocupação e as pres
sões para deter essa concorrência. 

carbonetos é, como o da siderur
gia e dos têxteis, um dos poucos 
espaços industriais em que países 
do Terceiro Mundo conseguiram 
concorrer eficazmente com as 
nações desenvolvidas, aprovei
tando-se da abundância e do bai
xo custo de extraçlfo de sua ma
téria-prima ou do baixo custo da 
m[o-de-obra local. Os governos 
do Norte industrializado profes
sam oficialmente a doutrina do 
livre comércio e, consequente
mente, n:ro deveriam opor bar
reiras a essa concorrência. Con
tudo, em todos os exemplos 
mencionados, colocaram restri
ÇÕes alfandegárias e de o.utros ti
pos, pondo em perigo os esfor
ços e os investimentos realiza
dos pelos países terceiro-mundis
tas para superar o subdesenvolvi
mento através da industrializa
ção. 

Neste caso há um agravante, 
pois a realização dos investimen
tos efetuados pelos exportadores 
de petróleo foi incentivada pelos 
mesmos que agora procuram 
frustrar seus resultados. Na medida em que entram em 

operaçlfo as instalações petroquí
micas e as refinarias, que os paí
ses petrolíferos e especialmente 

Já em julho de 1984, a Comu
nidade Econômica Européia 
(CEE) colocou uma sobretaxa al
fandegária de 13,5% em prejuí
zo do metanol da Arábia Saudi
ta, mas há setores da indústria 
do Velho Continente que eiúgem 
novas restrições. As consequências 

O processamento dos hidro- da venda de tecnologia 

.. 

---.-~~.~-· A industrialização dos hidrocarbonetos é um dos poucos espaços em que 
o Terceiro Mundo conseguiu concorrer com os países desenvolvidos 
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Depois das grandes altas do 
preço do petróleo em 1973, os 
maiores exportadores se acharam 
com grandes excedentes em suas 
balanças comerciais bilaterais 
com os países industrializados. 
Em outras palavras, os rendimen
tos provenientes das vendas de 
hidrocarbonetos às nações do 
Norte foram muito superiores às 
exportaÇÕes que estas realizaram 
na área da Organizaça-o dos Paí
ses Exportadores de Petróleo 
(Opep). 

Um dos meios utilizados para 
se equilibrar a balança comercial 
consistiu em incentivar a venda 
de tecnologia e equipamentos 
para o desenvolvimento da in
dústria petrolífera. Assim, só a 



Arábia Saudita investiu dez bi
lhões de dólares em um progra
ma petroquímico decenal, que 
hoje começa a dar seus frutos. 

Na verdade, as fatias de mer
cado que os exportadores de pe
tróleo poderiam conquistar nos 
próximos anos nâ'o são desprezí
veis, mas também não sâ'o real
mente grandes. 

Um recente estudo, prepara
do em conjunto pela Qpaep (Or
ganizaçâ'o dos Países Arabes Ex
portadores de Petróleo) e a com
panhia estatal italiana (ENI), cal- a, 

culou que nos países da Opaep <g 
operavam, em 1980, 44 refina- a: 
rias com uma capacidade de des
tilaçâ'o primária de 144 milhões 
de toneladas. Os programas em 
execuçâ'o aumentaram essa capa
cidade para 239 milhões em 
1985 e para 279 milhões em 
1990. O crescimento é em si 
mesmo impressionante mas, se
gundo as avaliaçOes, as cifras de 
1990 significarão 9% do merca
do mundial da refinaçâ'o. 

Outra estimativa indica que, 
até fins desta década, as refina
rias e as instalações petroquími
cas do Oriente Médio transfor
marão produtos a partir de 1, 7 
milha-o de barris diários, o que 
fica em cerca de 10% da atual 
produçâ'o total da Opep e menos 
de 5% da produÇ[o mundial. E, 
ao terminar o plano decenal da 
Arábia Saudita - o gigante re
gional-, sua produÇ[o petroquí
mica equivalerá a 4% do total 
mundial. 

A transferência das refinarias 

Em consequência, o grosso da 
indústria continuará por· longo 
tempo sob o controle das naçOes 
desenvolvidas. 

Porém, uma das particularida
des desse mercado consiste em 
um excesso de capacidade insta
lada e na diminuiÇ[o contempo
rânea do mercado, fenômenos 
particularmente acentuados na 
Europa. 

Nos primórdios da indústria 
petrolífera, as refinarias eram 

1985 - Fevereiro - no. 75 

A Arábia Saudita é o gigante petrolífero da região. Na 
foto, o ministro saudita do petróleo, xeique Yamani 

construídas ao lado das jazidas. 
Assim aconteceu no país pionei
ro - os Estados Unidos - e, de
pois, no Terceiro Mundo. 

Após a 2l.l guerra mundial, 
passou-se a transferir as refina
rias para os centros consumido
res. Um dos motivos que induzi
ram à mudança foi de caráter 
econômico, pois o transporte do 
óleo cru é menos dispendioso 
que o transporte dos derivados 
mais volumosos. 

Houve também razões políti
cas, pois se considerou inconve
niente que todo o ciclo petrolí
fero se situasse em países que 
poderiam radicalizar suas posi
çOes e nacionalizar a indústria. 
Para alguns autores, a transfe
rência foi acelerada depois da na
cionalizaçâ'o do petróleo decidi
da pelo primeiro-ministro do Irã, 
Mohamed Mossadeg, em 1951. 

O centro da refinaçâ'o foi ins.. 
talado no principal importador e 
consumidor, a Europa Ocidental, 
sobretudo na Holanda e na Itá
lia. 

A capacidade das refinarias 
européias foi projetada com base 
na hipótese de um crescimento 
constante do consumo mundial, 
que se verificou até 1979. A par
tir desse ano e até o presente, a 
recessa-o mundial e uma série de 
fatores econômicos e setoriais, 
cuja longa descriçâ'o nlío cabe 
aqui, determinaram uma baixa 

demanda do petróleo e de seus 
derivados. Por outro lado, exis.. 
tem na Europa muitas refinarias 
obsoletas e, portanto, alheias a 
inovaçOes tecnológicas que apro
veitam com muito maior eficácia 
a matéria-prima além de serem 
mais rentáveis. Por último, os eu
ropeus devem adquirir o petró
leo aos preços do mercado inter
nacional. 

É nesse quadro que surgem os 
produtores de petróleo em vias 
de industrializaÇ[o. É óbvio que 
para eles é fundamental transfor
mar os hidrocarbonetos e captar 
para si o valor agregado do ciclo 
petrolífero completo. 

A tentação protecionista 

Como seus investimentos são 
recentes, em geral a tecnologia 
incorporada é moderna. Ao mes.. 
mo tempo, o custo da matéria
prima equivale para eles ao custo 
da extração, que é muito inferior 
ao preço do mercado internacio
nal. Logo, seus produtos sâ'o 
competitivos e podem tomar o 
lugar de seus homólogos euro
peus. 

É assim que - segundo dados 
referentes aos últimos meses de 
1984 - as refinarias européias 
trabalhavam com apenas 65% de 
sua capacidade instalada e a in
dústria em seu conjunto sofria 
grandes perdas, enquanto que 
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suas similares do Kuait e Arábia 
Saudita utilizavam entre 80 e 
85% de seu potencial. ' 

Essa situaça:o fez com que, 
nesses últimos anos, tenha se re
duzido a dimensã"o das refinarias 
européias, mas - como bem sa
bem os especialistas da CEE -, 
esse processo continuará e só res
tara-o as indústrias mais eficien
tes. A int[odução dos produtos 
do Norte da Africa e do golfo 
Árabe, cujos principais mercados 
naturais sa-o a Europa Ocidental 
e o Extremo Oriente acelerará 
esse processo . Daí a tentaça:o 
protecionista . 

Os competidores do Sul sa-o 
igualmente imbatíveis no campo 
petroquímico, porque aqui tam
bém o baixo custo da matéria
prima funciona a favor. Em con
traposição, a indústria européia 
se encontra superdimensionada 
entre 15 e 20%, segundo os es
pecialistas. 

O avanço progressivo dos no
vos industriais implicará uma 
perda proporcional de mercado 
se não impuserem restrições. 
Contudo, um aumento de barrei
ras por parte da CEE pode pro
vocar represálias, tanto ou mais 
custosas que a entrada dos deri
vados do petróleo na Comuni
dade. 

A Arábia Saudita realiza im
portações anuais em torno de 20 
bilhões de dólares, enquanto que 
o máximo de suas exportações 
petroquímicas não passará de 
três bilhões de dólares . Já que 
uma parte multimilionária de 
suas compras é efetuada nos dez 
países da Comunidade Européia, 
poderia - e ameaçou fazê-lo -
exercer represálias sobre os bens 
e equipamentos que os sauditas 
hoje adquirem nessa área e trans
ferir seus pedidos para o J aplfo , 
por exemplo. 

A Arábia Saudi~, Qatar, os 
Emirados Árabes Unidos, Bah
rein e Omã estão começando i 
coordenar suas políticas no qua
dro do C~nselho de Cooperaçlfo 
do golfo Arabe. Os cinco princi
pados formam um gigantesco 

78 - terceiro mundo 

mercado comprador e, nas agen
das de suas reuniões, está incluí
do, em termos precisos o assun
to da colocação de seus produtos 
e de uma política defensiva. 

~ com certeza, a perspectiva 
de um contra-golpe que até ago
ra dissuadiu a generalizaçlfo de 
medidas como a sobretaxa das 
tarifas alfandegárias instituídas 
sobre o metanol saudita e inspi
rou conversaçoes preliminares 
sobre comércio e cooperaça:o en
tre o Conselho do Golfo e a CEE. 

Romper o círculo vicioso 

O quadro é, portanto, com
plexo e ainda não há elementos 
para se saber qual será, em defi
nitivo, a atitude dos países euro
peus. 

Também nos Estados Unidos 
houve reações negativas nlfo só 
contra a indústria petroquímica 
do Oriente Médio como também 
contra a mexicana. 

Alegou-se que,. graças ao bai
xo custo da obtenção dos hidro
carbonetos, os países exportado
res podem declarar uma guerra 
de preços. O argumento é absur
do pois se refere a um recurso 
natural que, obviamente, conce
de vantagens econômicas aos que 
o possuem. Se se tivesse que le
var a sério esse raciocínio, ele te
ria que ser aplicado às férteis 
pradarias dos Estados Unidos, o 
maior exportador mundial de ali
mentos, para dar apenas um 
exemplo. Por outro lado, e devi
do às limitações próprias de seu 
subdesenvolvimento, os novos 
industriais têm custos de gerên
cia e de comercialização muito 
superiores aos dos velhos países 
industriais . 

Em linhas gerais, o caminho 
da ind ustrializaça:o empreendido 
pelos países produtores de petró
leo é nlfo só compreensível como 
forçado. Os hidrocarbonetos 
constituem um recurso não reno
vável e só o seu aproveitamento 
econômico máximo poderia per
mitir o desenvolvimento de no
vas fontes de rendimentos quan-

do os poços se esgotarem. 
Por outro lado, é o comércio 

desigual entre os países indus
trializados e os exportadores de 
matérias-primas, a relaça-o que 
perpetua o subdesenvolvimento · 
desses últimos . Isso se verifica 
através da deterioraça:o constan
te dos termos do intercâmbio en
tre as matérias-primas e os pro
dutos industriais. Os segundos 
têm alto valor agregado e mos
tram uma tendência constante 
ao encarecimento frente às maté
rias-primas. 

Só se sai dos círculos viciosos, 
rompendo-os e a única ferramen
ta para quebrar a deterioraça"o 
dos termos do intercâmbio inter
nacional consiste aa industriali
zaça-o. 

Os países petrolíferos conse
guiram frear e inverter os termos 
do intercâmbio desde 1973, atra
vés da Opep. Em escala nacional, 
o complemento seria, justamen
te, a industrializaç:ro dos hidro
carbonetos. 

Essas indústrias ocupam mão
de-obra local, embora necessitem 
de poucos trabalhadores. 

Em quase todos os países, tra
ta-se da primeira indústria mo
derna que instalam. Esperam que 
a capacitaça:o do pessoal e as ex
periências adquiridas nessa ino
vadora atividade possam servir
lhes para estendê-las a outros 
programas de desenvolvimento 
nacional. 

Por isso, e apesar do fato de 
que, em particular, os países do 
golfo Árabe estejam ligados por 
numerosos laços de dependência 
ao Norte (particularmente aos 
Estados Unidos), tudo permite 
supor que lutarão para impedir 
que os seus produtos sejam dis
criminados nos mercados das na
ções industrializadas. Armas não 
lhes faltam e se as empregassem 
a serviço da vontade política de 
nlfo aceitar restrições, poderiam 
ser os protagonistas de um dos 
raríssimos conflitos nos quais as 
nações industrializadas na-o es
magariam os países subdesenvol
vWoL • 



ARGENTINA: A INFLAÇÃO 
PODE CHEGAR A 700% 

Com o aumento de 18,3% 
nos preços ao consumidor na 
Argentina, a inflação calculada 
para os últimos 12 meses atingiu 
a cifra de 678% de janeiro a de
zembro. Segundo os especia-
1 istas econômicos argentinos os 
índices inflacionários devem ul
trapassar os 700% em fevereiro 
ou março, caso for mantida a 
atual tendência altista nos pre
ços dos principais produtos de 
consumo popular. 

Os alimentos básicos e as be
bidas passaram a custar 19% mais 
caro em dezembro, prevendo-se 
que neste in feio de ano, os au
mentos sejam ainda maiores, já 
que um grande número de comer
ciantes remarca seus preços com a 
passagem do ano. No final de 84 
foram eliminados os controles de 
preços exercidos pelo governo 
sobre alguns produtos de primei
ra necessidade. No comércio ata
cadista, os preços subiram 630% 
no ano passado na Argentina, ha
vendo a previsão de que nos pri
meiros meses de 85, os reajustes 
ultrapassem os 670% nos últimos 
12 meses. 

No mercado financeiro, a ten
dência das taxas de juros tam
bém é de alta. Em dezembro, a 
taxa mensal chegou a 40%, o que 
equivale a um juro de 1,5% diá
rio. Para os primeiros meses de 
85 a tendência altista deve conti
nuar, podendo passar dos 50% 
mensa is. A explosão dos juros 
foi determinada pela redução do 
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crédito oficial e pela falta de li
quidez do mercado financeiro. 
Muitas empresas já anunciaram 
que terão que repassar os cres
centes custos financeiros ao 
consumidor, o que certamente 
fortalecerá o aumento da infla
ção. 

• 
AM~RICA CENTRAL: ACORDO 
COM A CEE EM 1985 

Especialistas econômicos eu
ropeus afirmaram que, até o fi. 
nal do ano em curso, deverá ser 
assinado um acordo de coopera
ção econômica entre os países 
membros da Comunidade Eco
nômica Européia (CEE) e as na
ções centro-americanas. Em de
zembro, os ministros da econo
mia da Guatemala, EI Salvador, 
Nicarágua, Honduras e Costa 
Rica estiveram reunidos para ela
borar um projeto de acordo, que 
agora deverá ser discutido pelos 
ministros europeus até março. 

Os países centro-americanos 
querem que o acordo tenha cláu
sulas bastante específicas e deta
lhadas sobre ajuda, a exemplo 
do que a CEE já faz com os paí
ses membros da Convenção de 
Lomé (ver cadernos n9 74). Os 
europeus não se mostram muito 
inclinados a aceitar cláusulas fa
vorecidas no comércio com os 
centro-americanos, alegando que 
isso traria problemas para o in
tercâmbio com os países da ACP 
(África, Caribe e Pacífico, 1 iga
dos à Convenção de Lomé). Os 
europeus também afirmam que 
qualquer isenção tarifária con
cedida a produtos centro-ameri
canos ficaria drasticamente redu
zida pelo alto custo do transpor
te dos produtos entre o Caribe e 
a Europa. 

Essas dificuldades retardaram 
o avanço das negociações, uma 
vez que a CEE quer um acordo 
apenas com cláusulas gerais. Mas 
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os países da América Central 
acham que isso em nada vai aju
dar ao intercâmbio comercial en
tre as duas regiões. Apesar disso, 
fontes de San José da Costa Rica 
afirmaram que é possível um en
tendimento, principalmente de
pois que os países centro-ameri
canos tiverem aprimorado os me
canismos que regulam o mercado 
comum regional. Eles aumenta
rão o seu poder de negociação e 
podem arrancar da CEE maiores 
faci I idades, embora estas possi
velmente não venham a atingir as 
dimensões das isenções concedi
das aos membros da Convenção 
de Lomé. 

• 
ANGOLA: RESERVAS 
RECORDES DE PETRÓLEO 

A empresa estatal de petróleo 
de Angola, Sonangol, anunciou 
que as reservas conhecidas desse 
combustível do país atingiram o 
nível recorde de um bilhão de 
barris, o que representa prati
camente o dobro da quantidade 
registrada em 1979. Para desco
brir os novos lençóis petrol ífe
ros, a Sonangol investiu o equi
valente a 750 milhões de dóla
res ao longo dos últimos anos. 

As principais novas descober
tas foram feitas na província de 
Cabinda, ao norte de Angola, on-
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de o campo de Takula, um dos 
maiores do país, já produz 68 
mil barris diários de petróleo. No 
momento, a produção angolana 
está avaliada em 200 mil barris 
diários. Durante o ano de 84, fo
ram extraídos, no total, cerca de 
73 milhões de barris de petróleo, 
fornecendo uma receita de apro
ximadamente dois bilhões de dó
lares. 

No momento, o petróleo for
nece 90% das divisas externas de 
Angola. E a partir do in ício de 
85, vão ser intensificadas as pros
pecções nos três blocos já em 
operação. As autoridades angola
nas dividiram as reg iões petrolí
feras em blocos, onde a Sonan
gol atua junto com companhias 
estrangeiras como a Gulf, BP, Pe
trobrás, Total, entre outras. Para 
85, a empresa angolana, além de 
melhorar a capacidade de seus 
terminais de embarque, pretende 
negociar com empresas estrangei
ras a exploração de dois blocos 
(5 e 8), além de aumentar a pro
dução no campo de Takula. 

• 
ZÂMBIA: GOVERNO 
IMPÕE AUSTERIDADE 

O governo da Zâmbia impôs 
um rígido programa de austeri
dade para atender às exigências 
de credores externos e principal· 
mente do Fundo Monetário In
ternacional. A decisão governa
mental provocou altas de, em 
média, 70% nos preços dos pro
dutos básicos, gerando uma onda 
de protestos dos consumidores e 
sindicatos. Além dos aumentos, 
o presidente Kenneth Kaunda 
anunciou que serão extintos os 
subsídios a vários alimentos, 
bem como eliminada, até 1987, 
a importação de arroz, alimento 
básico da população. 

Dentro das medidas adotadas, 
está previsto o aumento das 
cooperativas estatais de produ
ção, sob pena de elas serem pri-
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vatizadas, caso não atinjam os 
níveis fixados pelo governo. A 
safra agrícola de 85 foi estimada 
em 300 milhões de dólares, a se
rem obtidos principalmente atra
vés das exportações de algodão, 
fumo, açúcar e frutas, além do 
café. Os alimentos que tiveram 
maiores aumentos foram os deri
vados do trigo, todo ele importa
do. 

As dificuldades econômicas 
da Zâmbia derivam da queda das 
cotações internacionais do preço 
do cobre, o principal produto de 
exportação do país. Apesar da 
população ter demonstrado o 
seu descontentamento por uma 
crise da qual ela não tem culpa, 
o governo se mostra disposto a 
manter o projeto de austeridade. 
Os únicos setores que apoiaram 
as medidas oficiais foram as em
presas transnacionais e os nego
ciantes ligados à exportação. 

• 
PESCA: ACORDO ENTRE 
MOÇAMBIQUE E ÃFRICA DO SUL 

Durante os próximos três 
anos, os barcos pesqueiros sul
africanos estão autorizados a 
operar dentro do limite de 200 
milhas de mar territorial de Mo
çambique, conforme um acordo 
pesqueiro assinado entre os dois 
países. Os sul-africanos estão au
torizados a pescar até 120 tone
ladas de camarões rosados, 100 

toneladas de lagostas e 30 tone
ladas de outros peixes de alto va
lor comercial. 

O acordo prevê também que a 
Corporação de Desenvolvimento 
1 ndustrial da África do Sul finan
ciará a recuperação de parte da 
frota pesqueira moçambicana. 
Todas os peixes capturados pelos 
barcos su )-africanos pagarão i m
postos a Moçambique, segundo 
preços que serão reajustados pe
riodicamente. Os pescadores sul
africanos afirmam que o contra· 
to terá como consequência ime
jiata uma queda dos preços do 
pescado no mercado interno de 
seu país, que nos últimos anos 
passou a enfrentar o esgotamen
to das reservas no litoral da Na
míbia. 

• 
FINANÇAS:O FUNDO 
MONET ÃRIO AFRICANO 

Os presidentes dos bancos 
centrais de países do sul e da 
parte oriental da África decidi· 
ram acelerar os estudos visando a 
criação de um Fundo Monetário 
Africano, com funções seme
lhantes e paralelas às do FMI, 
destinado a criar uma maior es
tabil idade das respectivas moe
das nacionais. O fundo em es
tudos visa também proteger os 
países africanos das medidas dra
conianas adotadas tradicional
mente pelo F M 1, que funciona 
como .J.Jm organismo de defesa 
dos interesses dos países indus
trializados. 

O projeto, que já tem algum 
tempo, foi novamente posto na 
ordem do d ia durante a reunião 
dos presidentes de bancos cen
trais em Nairóbi, Quênia, em de
zembro passado. Outros tópicos 
do mesmo projeto incluem a 
criação de zonas de preferências 
alfandegárias na África e uma câ
mara de compensação interna
cional para transações bancárias 
entre países membros. 



LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 
EXPRESSÃO DA LIBERDADE 
JQ Congresso dos Jornalistas 
Portugueses - Conclusões, Teses, 
Documentos. Edição da 
Comissão Executiva do JQ CIP. 
Lisboa, 1984. 496pp. 

Contendo todos os documen
tos e principais intervenções na
cionais e estrangeiras, finalmente 
foi publicado o livro do 19 Con
gresso dos Jornalistas Portugue
ses, que se realizou de 19 a 22 de 
janeiro de 1983, em Lisboa. 

Setenta e uma comunicações 
de jornalistas portugueses - en
tre as quais algumas da autoria 
de colaboradores da redacção de 
Lisboa de cadernos do terceiro 
mundo - consubstanciam os an
seios e o desejo de uma informa
ção devidamente enquadrada no 
processo democrático português. 
Questões gerais sobre o direito à 
informação e liberdade de infor
mar, o exercício do jornalismo 
em Portugal, questões sócio-pro
fissionais e formas espec íficas de 
jornalismo, foram os quatro 
grandes temas sobre os quais inci
diram as teses e documentos 
apresentados. 

Com a presença de delegações 
de todos os países de expressão 
portuguesa, o 19 CJP revestiu-se 
de particular significado relat iva
mente à cooperação e registrou, 
em declaração agora reproduzida 
no livro, a importância de uma 
futura realização de um encon
tro de jornalistas de todos os 
países de expressão oficial portu
guesa . Na decla ração final, igual
mente incluída neste volume, é 
destacada a importância de os 
jornalistas portugueses defende
rem uma Nova Ordem Informa
tiva Internacional (Noii), "que 
supere os desequilíbrios existen
tes nos fluxos da matéria infor
mativa" e de " fomentar as rela
ções internacionais, com parti
cular destaque para os países de 
língua oficial portuguesa e a 
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cooper,ação no campo profissio
nal". 

"Liberdade de Ex pressão, Ex
pressão da Liberdade" foi o lema 
adotado pelo 19 CJP e que ago
ra dá o nome a esta obra, regis
tro único da liberdade de impren
sa e da dignificação profissional 
que o fim do regime de censura 
prévia permitiu. 

• 
LA IRRUPCION DEL CARIBE 
Aggrey Brown (compilação). 
MexSur Editorial, México, 1984. 
276pp. 

Os artigos que compõem este 
1 ivro oferecem uma perspectiva 
cabal das origens do conflito nu
ma região marcada pelos traços 
impostos pelo colonial ismo -
pobreza e desemprego endêmi
cos, limitadas potencialidades 
econômicas e graves desajustes 
sócio-econômicos internos e re
gionais, obstáculos ideológico
culturais na formulação de pro
jetos societários autônomos -, 
cujo conhecimento é fundamen
tal para a compreensão da dinâ
mica geopolítica do hemisfério, 
acima das conjunturas críticas 
que acontecimentos como os de 
Granada despertam. Nesse senti
do, a presente compilação ofere
ce a possibilidade de uma primei
ra aproximação de uma região 
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em erupção, vista através das 
contribuições daqueles que são, 
ao mesmo tempo, pesquisadores 
e protagonistas de sua história 
política contemporânea. (Andrés 
Serbin) 

• 
BLACK POLITICS 1N SOUTH 
AFI_llCA (A política dos negros 
na Africa do Sul) 
Tom Lodge. Longman Books, 
Londres, 1983. 

Este livro faz uma análise da 
evolução das lutas e debates po-
1 íticos entre o movimento negro 
anti-racista desde o período ime
d iata mente posterior à 2ll guerra 
mundial até os anos 80. Farta
mente doeu mentado através de 
material recolhido junto ao Con
gresso Nacional Africano (ANC), 
o trabalho mostra a evolução do 
movimento desde a sua fase re
formista, anterior à guerra, até a 
radicalização política que suce
deu à ascenção dos afrikaaner~ 
racistas ao poder em 1948. um 
dos capítulos mais importantes e 
o que se refere ao surg i,nento da 
luta armada contra o apartheid, 
como uma consequência da radi
calização política das massas dis
criminadas. 

A evolução da consciência pa
i ítica negra, principalmente de
pois da revolta de Soweto em 
1976, evidencia a riqueza do 
processo de amadurecimento da 
luta contra a minoria branca. O 
livro de Tom Lodge é especial
mente valioso para acompanhar 
o debate ideológico e político 
entre os intelectuais, militantes 
e dirigentes do ANC no que se 
refere às definições estratégicas 
desse movimento, a maior orga
nização anti-racista da África do 
Sul. A longa polêmica se concen
tra principalmente nas questões 
da priorização do racismo sobre 
os conflitos de classe, ou vice
versa. Um tema que ainda não 
foi esgotado. 
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DE BAIXO PARA CIMA 
Carlos Aveline. Editora Vozes, 
Petrópolis ( RJ) J 9 4. J 20pp. 

Os mísseis sov iéticos e norte
americanos estão prontos. Em 
apenas 1 O minutos, Europa, 
EUA e URSS podem virar es
combros. Debaixo do precár io 
guarda-chuva aberto pela inviabi· 
1 idade da guerra atômica, é pre
ciso - e é possível - abrir um es
paço concreto para a paz mun
dial. É claro que enfrentamos 
também a ausência absoluta de 
uma estrutura econômica inter
nacional, o desemprego, o risco 
de uma desarticulação geral da 
sociedade. 

Porém, a proposta utópica da 
fraternidade é bem mais viável 
do que a prolongação indefinida 
da crise atual. Se de cima para 
baixo fluem a impotência e a pa
ralisia, de baixo para cima já sur
ge um tipo de prática social que, 
uma vez amadurecida, tornará 
inúteis os exércitos e os arsenais 
atômicos. Multiplicam-se, dentro 
e fora do Brasil, as experiências 
de participação popular, de edu
cação libertadora, as cooperati
vas autogestionárias, a economia 
"invisível", em escala familiar, 
os hortões comunitários, as hor
tas de fundo de quintal e ostra
balhos em mutirão. 

Este livro procura traçar uma 
vasta fotografia do surgimento 
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de um novo modelo econômico, 
político, social e cultural basea
do na participação. Mas provoca, 
ao mesmo tempo, uma reflexão 
positiva sobre o destino do ho
mem neste final de século. 

Carlos Avel ine, jornalista de 
32 anos, não possui qualquer tÍ· 
tulo acadêmico, e, a propósito, 
costuma citar Mark Twain: 
"nunca permiti que a escola atra
palhasse meus estudos". Aos 16 
anos, em 1968, era presidente de 
um grêmio estudantil fechado 
pelo Dops de São Paulo. Na dé
cada de 70 morou em Buenos 
Aires e Lima, onde escreveu so
bre política internacional en
quanto vivia a tentativa de socia
lização dos grandes jornais pe
ruanos (1974-76). Mais tarde, 
em Porto Alegre, foi revisor, re 
datar de televisão, repórter free
lancer e professor de inglês. 

• 
AMERICA CENTRAL 
Y LA ESTRATEGIA DE LA 
NUEV A DERECHA 
NORTEAMERICANA 
Humberto Garcia Bedoy & 
Ana Maria Ezcu"a. Cuadernos 
de Trabajo nQ 2, Centro de 
Investigación y Acción Social, 
México, 1984. 70pp. 

AMERICA CENffiMcc------. 

~RATEGIA OE lA 
NUEYA OERE9:~u 
NORTEAMERl\./'I ~ 

A reeleição de Ronald Reagan 
como presidente dos Estados 
Unidos coloca a necessidade de 

se conhecer o que é a "nova di
reita" norte-americana, c,uais são 
os interesses que se articulam em 
torno dela e como funciona sua 
"rede ideológica", expressa nu· 
ma extensa estrutura político· 
institucional, a mesma que, sem 
nenhuma dúvida, dará viabilida· 
de a um novo período de gover· 
no da administração republicana. 
Nesse sentido, o trabalho de 
Humberto García Bedoy se cons
titui numa importante contribui· 
ção para a reflexão e a discussão 
de aspectos tão relevantes da vi
da política atual dos Estados 
Unidos. 

Por outro lado, analisar a es
tratégia político-ideológica do 
setor neoconservador na Améri· 
ca Central implica, no presente, 
além do seu correlato para a di· 
nâmica político-militar e de diá· 
logo na região centro-americana, 
uma atenção especial às propos· 
tas, interpretações e sugestões 
que dão forma a um novo proje· 
to político diante do esgotamen
to das diversas alternativas. Sob 
essa perspectiva, o ensaio de Ana 
María Ezcurra representa uma 
aproximação inicial à análise das 
estratégias e planos de ação do 
pensamento neoconservador em 
EI Salvador e na América Central. 

A importância de ambos os 
trabalhos está definida, não ape
nas pelas consequéncias da ofen· 
siva reaganiana na região, como 
também pelo papel dos organis· 
mos financeiros internacionais -
como o FMI - que, no substan· 
cial, retomam o discurso neocon· 
servador e que se expressa no 
conjunto de "recomendações" 
de curto e longo prazos que de
verão ser implementados nos 
países centro-americanos. O pre· 
sente trabalho contribui, assim, 
para a difusão e o debate dos 
problemas fundamentais que ho· 
je condicionam não apenas a rea· 
!idade salvadorenha como tam· 
bém a de toda a América Latina. 



PRESERVAR O 
PATRIMÔNIO ISLAMICO 

O Conselho Mundial de Mes
quitas pediu a ajuda dos líderes 
de todos os países para impedir 
que os israelenses alterem o sta
tus da mesquita de AI Aqsa, na 
cidade ocupada de Jerusalém. 

Ao encerrar, no final de de
zembro passado, a sua 1 O~ ses
são, o Conselho recomendou que 
se dê todo o apoio possível para 
a reconstrução da mesquita de 
AI Aqsa e ou t ras situadas nos 
territórios ocupados e proporcio
nar urgente assistência às vítimas 
da fome e da seca em alguns paí
ses africanos. 

O Conselho também instou os 
governos islâmicos a estenderem 
a ajuda moral e material aos cen
tros islâmicos de todo o mundo 
para ajudar a criar novos centros 
que propaguem a sua doutrina 
(dahwa) . 

• 
MULTIDÃO ACOMPANHA O 
ENTERRO DA VIÚVA DE NERUDA 

Milhares de pessoas acompa
nharam o enterro de Matilde Ur
rutia, viúva do poeta chileno Pa
blo Neruda, prêmio Nobel de Li
teratura de 1971, falecida na ma
drugada do dia 5 de janeiro pas
sado, vítima de câncer. 
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Os restos mortais daquela que 
durante anos fora a musa do 
poeta, foram sepultados no dia 
seguinte, nas proximidades do 
túmulq de Neruda, no cemitério 
geral de Santiago. 

Uma multidão composta de 
jovens e trabalhadores, escrito
res, poetas e outros artistas, di
plomatas e amigos do , casal, 
acompanhou o cortejo que saiu 
da sua casa, conhecida carinhosa
mente como La Chascona. 

Milhares de outras pessoas se 
juntaram ao cortejo, no trajeto 
e nas proximidades do cemitério, 
muitas delas levando flores ver
melhas. 

O escritor e jornalista Luis 
Sánchez Latorre falou em nome 
da Sociedade de Escritores do 
Chile (Sech) . "O falecimento de 
Matilde - disse ele - nos parece 
uma segunda morte de nosso 
amado poeta Pablo Neruda". 

Matilde Urrutia acompanhou 
o poeta durante 27 anos, depois 
de tornar-se, em 1963, a sua ter
ceira esposa. Neruda a tinha co
mo sua musa preferida e ela o 
inspirou em muitas de suas mais 
famosas obras_ 1 iterárias. 

Por desejo expresso de Matil
de, o patrimônio I iterá rio e os 
bens do poeta deverão ser admi
nistrados por uma fundação que 
terá o seu nome. Esta foi uma 
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das maiores preocupações da fa
lecida, durante os últimos tem
pos. O objetivo básico da funda
ção é promover a cultura e a di
fusão das letras e das artes em 
geral. Estão incluídas no patri
mônio de Neruda a casa La Chas
cona e uma residência na ilha 
Negra, que deverá se transformar 
num museu do poeta. 

• 
UM CENTRO DE CULTURA 
POPULAR EM VOLTA REDONDA 

Já se acha em franca atividade 
o Centro de Cultura Popular, 
criado em Volta Redonda ( RJ) 
por iniciativa de um grupo de 
profissionais de diversas áreas, 
com o objetivo "de socializar as 
informações, o registro e a docu
mentação da história do povo e a 
formação de membros da comu
nidade local e regional que pos
sam intervir concretamente na 
realidade social". 

Para atingir esses objetivos, o 
Centro de Cultura Popular de 
Volta Redonda está organizando 
seminários, cursos e debates, 
além de realizar pesquisas e estu
dos para prestar assessoria direta 
a entidades de classe, sindicais e 
populares. 

O primeiro resultado concre
to do Centro foi a edição de um 
audiovisual intitulado "Pagou 
pra ver ... ", que resenha a greve 
dos metalúrgicos da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), com 
sede nessa cidade fluminense, o 
primeiro movimento de massa da 
história da usina estatal desde a 
sua fundação , em 1943. 

O CCP pret ende intercâmbio 
com outras entidades afins e 
com pessoas interessadas em pro
jetos desse t ipo. Os contatos po
dem ser feitos através do telefo
ne (0243) - 42-7770, com Cláu
dia. 
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Governador Leonel Brizola 

Esclarecendo a nonulação 

Coerência e lealdade 
ao povo brasileiro 

Hoje, 15 de janeiro de 1985, 
será um dia que vai ficar 
assinalado, indelevelmente, na 
História de nosso País. Reúne-se, 
em Brasília, o chamado Colégio 
Eleitoral, que, como todos sabem, 
tem sido o mecanismo 
antidemocrático utilizado pelo 
regime, para afastar o povo 
brasileiro das decisões, garantindo, 
assim, a sua permanência no 
Poder por mais de 20 anos. 

Desta vez, afortunadamente, 
graças à mobilização maciça do 
povo brasileiro, nas ruas e praças 
públicas, a Nação, impedida de 
votar, consegue se utilizar destes 
próprios instrumentos para 
encerrar o período discricionário e 
abrir perspectivas para o futuro. 
Realmente, são estes os 
verdadeiros sentimentos do povo 

bràsileiro neste momento. Admite 
o funcionamento desta instituição 
aviltante, porque só deseja pôr um 
fim a esta longa e interminável 
noite de regressão e 
obscurantismo. Sente o povo 
brasileiro que, a partir daí, poderá 
questionar e discutir todo este 
quadro de aflições e de crise que 
vem tornando a vida insuportável 
para grandes contingentes de 
nossa população. 

Está garantida, pela grande 
maioria do referido Colégio, a 
ascensão do eminente Sr. Tancredo 
Neves à Presidência da República. 
Trata-se da alternância no Poder, 
do candidato das Oposições, 
portador que é, em nome do povo 
brasileiro, de um programa de 
democratização elaborado 
tacitamente ao longo de mais de 



20 anos de lutas contra o 
autoritarismo. Alguns desses 
compromissos são de tal ordem 
que não precisam estar escritos e 
nem expressos numa folha de 
papel, como seja a restauração do 
voto universal e direto dos 
cidadãos, para eleições do 
Presidente da República e de uma 
Assembléia Constituinte, 
indispensáveis pontos de partida 
para a construção de instituições 
livres, estáveis e duradouras. 

Nesta hora grave, nada mais 
importante que as posições oficiais 
das diversas bancadas integrantes 
do Colégio Eleitoral. Acima de 
quaisquer preocupações de facção, 
transcrevemos o documento 
abaixo, cujo conteúdo reflete uma 
parte do cenário onde os rumos e 
destinos da Nação estão sendo 
definidos: 

''A representação do PDf no 
Colégio Eleitoral cumpre hoje a decisão 
tomada há mais de seis meses, quando o 
destino da candidatura oposicionista do 
Sr. Tancredo Neves era ainda incerta. 
Decisão assumida sem condições prévias 
e que contribuiu de maneira significativa 
para a consolidação dessa candidatura, 
agora vitoriosa. Decisão patriótica e 
coerente, fruto da meditação serena e da 
aplicação de nossos princípios 
partidários, na convicção de que o Sr. 

Tancredo Neves não deixará de 
corresponder aos anseios e direitos do 
povo brasileiro. 

O PDf comparece, pois, ao 
Colégio Eleitoral e vota no Dr. Tancredo 
Neves, reconhecendo neste eminente 
brasileiro todas as condições para 
exercer a histórica, difícil e grandiosa 
tarefa da transição do autoritarismo 
para a democracia em nosso País. 

Vota sem postular nada, a não ser 
o cumprimento dos compromissos com 
os justos reclamos do nosso povo e dos 
partidos de oposição, acumulados nos 
últimos vinte anos. Reclamos esses 
dentre os quais ressalta, pela sua 
importância e .pela força de mobilização 
que demonstrou, levando à rua 
recentemente milhões de brasileiros 
numa campanha sem precedentes, o 
restabelecimento das Eleições Diretas 
para a Presidência da República. 

Essa memorável campanha não 
pode ser esquecida, nem relegada. Seu 
pressuposto fundamental era e continua 
a ser para nós, o de que o mandato 
presidencial legítimo não se gera senão 
pelo voto popular. Foi o que todos 
afirmamos juntos durante 20 anos. E·o 
voto popular não se presume, nem se 
avalia em comícios, ou em pesquisas de 
opinião. O voto popular se apura através 
das urnas, em eleições livres e diretas. 

Aceitamos o Colégio Eleitoral 
como solução de emergência para prover 
o cargo de Presidente de Transição. 
Transição, contudo, é um período 
limitado entre duas etapas históricas; é 
algo que se deve encerrar no menor 
prazo possível. Transição é o tempo que 



se estende entre o fim de uma etapa e o 
início da outra. E a inauguração da nova 
etapa é a instalação da Assembléia 
Nacional Constituinte sob o signo da 
normalidade democrática. A Transição 
se esgota, pois, com essa instalação. 

Dado que a Constituinte de erá 
converter-se em Legislativo ordinário, 
uma vez finda a elaboração 
constitucional, a eleição do novo 
Presidente juntamente com a 
Constituinte é, na verdade, a eleição 
coincidente do Executivo e do 
Congresso, característica essencial do 
regime presidencialista, tendo em vista as 
exigências da sua própria estabilidade. 

A Constituinte, ademais, pede para 
a sua eleição uma intensa mobilização 
popular, com base na discussão dos 
problemas nacionais, a fim de que o 
povo se identifique com a sua 
Constituição, refletindo essa Carta não 
apenas a abalizada opinião de juristas 
respeitáveis, mas as grandes aspirações 
de toda a Nação. E essa mobilização, 
bem o sabemos, só atinge esse 
indispensável grau de intensidade 
durante as campanhas presidenciais. 

Por todas essas razões, para nós 
irrefutáveis, votamos no Dr. Tancredo 
Neves para realizar a Transição, 
sustentando que este seu Governo 
Provisório deve encerrar-se com a 
instalação da Constituinte a ser eleita, 
no máximo, até novembro de 1986. E 
proclamando o seu direito de 
candidatar-se à recondução pelo voto 
direto. Não impusemos nem mesmo essa 
magna condição ao nosso voto, com a 
certeza de que este grande brasileiro, no 
exercício de sua histórica missão, venha 

a comungar com o povo, inspirado em 
sua visão de estadista e em suas 
convicções democráticas, nunca 
desmentidas. 

Quanto à Vice-Presidência, foi 
uma questão encaminhada e decidida 
exclusivamente pelos dirigentes do 
PMDB. Nós, do PDT, não fomos 
ouvidos e não participamos dessa 
decisão. Lamentavelmente não será 
possível apreciar em separado as 
candidaturas, submetidos que estamos, 
ainda, aos casuísmos antidemocráticos 
do voto vinculado'.' (Sen. Saturnino 
Braga e Dep. Brandão Monteiro). 

Se vivemos estes momentos. 
de tantas esperanças com o 
advento de um Governo civil, 
cumpre inevitavelmente registrar 
também, neste dia, as grandes 
preocupações e incertezas que 
pesam sobre o nosso futuro. Pois a 
verdade é que, após estes longos e 
tormentosos tempos, apenas 
estamos avistando a terra firme. 
Graves problemas e desafios, 
grandes e importantes decisões nos 
aguardam. Que não nos faltem as 
advertências de nosso povo. 

Sem nenhuma dúvida o povo 
brasileiro sabe, como ninguém, 
onde estão os seus verdadeiros 
interesses. O que não pode faltar é 
a sua voz, e as_ manifestações de 



sua vontade. Que o tartufismo da 
política brasileira não venha elidir 
o seu legítimo direito de tomar 
decisões. No fundo, o povo 
brasileiro espera e conta que os 
seus intérpretes credenciados, que 
as suas vozes esclarecidas, não se 
deixem silenciar ou corromper, 
envolvidos pela ambição ou pelos 
interesses mesquinhos. 

A passagem pelo Colégio 
Eleitoral não substitui, de 
nenhuma forma, o direito do povo 
brasileiro de votar e decidir. O que 
se institui, neste momento, é um 
Governo Provisório. Foi assim 
também em 1930. Porque só o 
voto da cidadania é que pode 
instituir um Governo regular e 
legítimo, com um mandato de 
prazo certo e definido. Seria um 
absurdo afirmar ou admitir que o 
povo brasileiro se encontre 
conforme em que este Colégio 
Eleitoral venha substituí-lo, 
relegando a sua presença no 
campo das decisões, para daqui a 
4 ou 6 anos. Estaríamos diante de 
uma verdadeira iniquidade, se os 
quadros e dirigentes políticos 
viessem a impor tão triste e 
humilhante situação ao povo 
brasileiro, submetido assim, mais 
uma vez, à condição de povo 
proscrito, tutelado, cujo direito de 
votar representaria um perigo para 

suas elites. Que humilhação e 
vergonha, perante os povos de 
outras nações, particularmente de 
nossos vizinhos que já elegeram os 
seus Presidentes. 

Estas são apenas algumas 
reflexões. Verdad~iramente, seria 
inconcebível que as oposições 
brasileiras, depois de uma 
trajetória de autenticidade e 
competência, caíssem na tentação 
da ilegitimidade, enredando o 
nosso povo num emaranhado de 
novos casuísmos. Estaríamos 
procedendo exatamente como o 
regime: eleições diretas, sim, mas 
sempre para o período seguinte. 

Governador Leonel Brizola 
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Estratégia 

Os ''soldados 
da fortuna'' e a CIA 
Um ex-veterano do Vietnã e editor de uma revista 
sobre mercenários, Robert Brown, é condecorado 
pelo exército dos EUA e não sofre punições 
por violar a Lei de Neutralidade 

Ward Churchill * 

Existe uma lei nos EUA (Lei 
U. S. C. 18, Seça-o 959) po

pulannente conhecida como "Lei 
da Neutralidade". Diz, em parte: 
"Qualquer pessoa, nos · Estados 
Unidos ( ... ), que empregue ou
tra ( ... ) para sair do país a fim de 
alistar-se a serviço de qualquer 
soberano, estado, colônia, distri
to ou povo estrangeiro como sol
dado ou fuzileiro ( ... ), fica sujei
ta a multa de na-o mais de mil 
dólares ou pena de prisã'o de na-o 
mais de três anos ou ambos". 

Robert K. Brown, editor de 
uma revista intitulada "Soldado 
da Fortuna: a revista dos aventu
reiros profissionais", sediada em 
Boulder, no estado do Colorado, 
afirma na-o violar essa lei - nem 
outras, como a U. S. C. 22, Se
ça-o 611 et seq. Esta última esta
belece que qualquer pessoa em 
território norte-americano que 
represente diretamente os inte
resses de outros governos deve 

• Ward Churchill é membro 
atuante do Movimento Índio Ameri
cano e trabalha na Universidade do 
Colorado. Há alguns anos, conseguiu 
r.enetrar na "panelinha" da revista 
'Soldados da Fortuna". Sua expe

riência como redator da publicação e 
grande parte do que veio a descobrir 
são narrados em um artigo de 1980, 
intitulado "Mercenários norte-ame
ricanos na África: A rede de recruta
mento e a política dos Estados Uni· 
dos". 
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legalizar tal atividade, de modo 
claro e oficial, através de um 
processo formal de registro pú
blico. 

Em conjunto , a legislação re
presentada por esses dois instru
mentos legais destina-se a impe
dir atos particulares - bem co
mo a promoÇ[o e coordenação 
de tais atos - por indivíduos ou 
organizações dentro dos EUA 
que tendam a solapar ou suplan
tar as instituições formais de po
lítica externa, tais como o De-

partamento de Estado ou o Con
gresso. Na prática, o qu~ essa le
gislaça-o procura impedir é o cha
mado "mercenarismo" por parte 
de cidada-os norte-americanos ou 
de outras pessoas sujeitas à juris
diça-o dos EUA. 

Contudo, Brown vem publi
cando em sua revista, desde 
1975, anúncios classificados co
mo este: 

"VETERANO DO 
EXÉRCITO, Vietnã 

1965-66, 37 anos, procura 
emprego como 

mercenário ou agente de 
segurança. Experiência de 

combate. Bom físico. 
Pode viajar para qualquer 

parte do mundo, com 
despesas pagas." 

Bob Brown (de 
óculos) dando 
assessoria a um 
comandante do 
exército 
salvadorenho 

Além disso, publicou gratuita
mente anúncios de página inteira 
( contracapa, última capa, desta
que), durante a guerra de inde
pendência do Zimbábue, conten
do reproduções a cores de posters 
oficiais de recrutamento do Exér
cito Nacional da Rodésia, bem 
como entrevistas com indivíduos 
tais como o major Nick Lampre-
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Em seu escritório, reclinado 
na poltrona sob um poster com 
os dizeres " Mate a todos sem 
distinção : depois Deus separa os 
mortos" e vestindo uma camise
ta onde se vê uma caveira e a le
genda Ki/1 a Commiefor Mommie 
("Mate um Comunista para a 
Mama:e"), Bob Brown procura 
esconder os sinais de velhice que 
já se notam em seu rosto . Cospe 
fora um bolo de fumo de mas
car, franze a testa como Oint 
Eastwood nos filmes, tenta colo
car um brilho pálido nos olhi
nhos que piscam por trás dos 
óculos escuros de lentes grossas 
e "explica" a situação: "Eu não 
recruto gente. Apenas vendo in
formações . Se alguém decide ir 
para o exterior depois que rece
be um pacote de informações, 
bem ... " 

Deixa o resto da frase no ar, 
sorri complacentemente e conti
nua: "Parece que um sujeito do 
Departamento de Estado andou 
dizendo por aí que eu me man
tenho dentro da letra, mas na:o 
do espírito da lei. Paciência. 
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Reproduções de um poster ("Seja. um homem entre homens") 
do exército da ex-Rodésia e da capa de janeiro de 81 da revista 

"Soldados da Fortuna" 

Nunca fiz nada que fosse ilegal". 
A personalidade de Robert K. 

Brown - que transparece no seu 
rosto - é ta:o absurda que chega 
a provocar o desprezo de qual
quer pessoa séria . A própria idéia 
de um homem de meia-idade, 
portador de um defeito congêni
to de coluna e problemas de sur
dez, correndo de um lado para 
outro nas ruas de Boulder - cen
tro de uma das grandes regiões 
agrícolas dos EUA -, metido no 
mais moderno uniforme de ca
muflagem (para quê?) e de bone
zinho militar na cabeça, é sim
plesmente ridícula. Da mesma 
forma, sua tendência de aparecer 
em público - sempre que tem 
oportunidade -, carregando ar
mamentos esotéricos, costuma 
ser vista como mera piada de 
mau gosto especialmente 
quando se vem a saber, como 
acontece de vez em quando, que 
as armas foram fabricadas por 
uma firma de souvenirs. 

A própria revista traz a marca 
indelével da excentricidade do 
seu proprietário. Rica em fotos 
coloridas mostrando cenas de 
sangue e pobre de informações 
substanciais que possam ajudar 
uma pessoa a sobreviver em com
bate, "Soldados da Fortuna" po
de ser considerada , com justiça, 
leitura de gabinete e na:o uma 

publicação para combatentes. 
Como disse, recentemente, um 
veterano das guerras da Coréia e 
do Vietna:, onde ganhou muitas 
medalhas: "Na-o leio aquele tro
ço. Quem precisa de uma foto de 
uma mulher seminua para vender 
uma metralhadora obsoleta?" 

Mas há um outro lado de 
Brown e de sua revista que tende 
a ser ignorado quando é visto co
mo fenômeno inteiramente frí
volo , embora repulsivo . Para co
meçar, dois dos editores da revis
ta morreram no exercício de ati
vidades mercenárias em pleno 
campo de batalha. George W. Ba
con 111, editor de "Soldados da 
Fortuna", especializado em com
bate submarino, morreu em 
1976 durante uma emboscada -
lutando em Angola a favor da 
FNLA de Holden Roberto, orga
nizaça:o patrocinada pela CIA. 
Michael Echanis , redator especia
lizado em artes marciais, morreu 
em fins de 1978, quando uma 
bomba explodiu a bordo do 
avia:o em que viajava, na Nicará
gua , onde servia como assessor 
militar de Anastasio Somoza e 
como comandante tático da in
fame Guarda Nacional do dita
dor. 

Pouco depois da morte de Ba
con, e enquanto o Departamento 
de Estado dos EUA ainda negava 



que cidada-os norte-americanos 
estivessem servindo como merce
nários naquele país, outro norte
americano foi capturado pelas 
forças do MPLA. Daniel Gearhart 
foi julgado pelo novo governo 
angolano nos termos de convê
nios antimercenários da Organi
zaç[o da Unidade Africana 
(OUA), condenado e executado. 
Daniel tinha conseguido seu em
prego através de um anúncio pu
blicado em "Soldados da Fortu
na" no ver[o de 1975. 

A bomba sandinista que tirou 
a vida de Echanis matou também 

mente do grupo de terroristas 
cubanos anti-castristas, Omega 
Seven, envolvido no assassinato 
de Orlando Letelier, diplomata 
chileno do governo Allende, e de 
seu colega Ronnie Moffitt, em 
Washington. 

o seu assistente, um cidada-o nor
te-americano de nome Charles 
Sanders, e um vietnamita com 
passaporte verde especial de imi- ~ 
grante norte-americano, conheci- ,,: 
do eufemisticamente como t: 

"Nguyen Van Nguyen" (o que ~ 
equivale aproximadamente a 
"Silva J o[o Silva"). Apelidado 
de Bobby, ele trabalhava há mui
to tempo para a CIA e para as 
Forças Especiais, tendo acompa
nhado Echanis e Sanders na Ni
carágua para atuar junto à quar-

Brown e o Omega Group, in
clusíve Robert Himber, ex-mem
bro do serviço de inteligência do 
exército, adido ao programa 
Phoenix de assassinatos políti
cos, criado pela CIA para uso no 
Vietn[, publicaram artigos na re
vista sobre as mortes de Bacon e 
Echanis. Mas, por interferência 
do Departamento de Justiça dos 
EUA. o caso foi abafado. 

ta vítima da explosa-o, o general
brigadeiro José Ivan Allegrett Pé
rez, comandante da Guarda Na
cional. 

mostra que ele serviu, de 1954 a 
1957, como tenente do Corpo 
de Contra-Inteligência do exérci
to dos EUA, organizaçã'o alta
mente seletiva e muito secreta. O 
Corpo de Contra-Inteligência -
que não deve ser confundido 
com outras unidades de inteli
gência militar maiores e mais di
versificadas - sempre teve vín
culos extremamente fortes com 
a CIA (chegando, em certas 
áreas, à confundir-se com ela). 

Brown passou grande parte de 
sua vida mudando de um empre
go pará outro - guarda de carni
nhã'o da Brinks, madeireiro, em
pregado de fazenda - quase sem-

Na redaçã'o de "Soldados da 
Fortuna", eles tinham mostrado 
cópias de um telegrama de Cyrus 
Vance, secretário de Estado, diri
gido a Echanis, pedindo-lhe que 
ele tivesse cuidado no sentido de 
poupar a vida de pessoas n[o
combatentes no exercício de 
suas funções. Se Echanis respon
deu, e o que respondeu, n[o se 
sabe. 

·George Bacon ~'? com soldados hmong no Laos 

Como o caso foi abafado 

Esse conjunto de circunstân
cias foi suficiente para levar a de
putada Patrícia Schroeder, do 
Colorado, e outros a pedirem uma 
investigaç[o das atividades de 
Brown e daqueles ligados às suas 
publicações, todas elas subsidiá
rias de outra companhia chefia
da por Brown, o Omega Group 
Ltd. O nome deriva aparente-
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Brown mostra-se especialmen
te irascível quando se toca no 
assunto, qualificando-o de "pura 
papagaiada" e, geralmente, pon
do fim à conversa quando alguém 
pergunta sobre possíveis associa
ÇÕes entre sua organizaçã'o e a 
CIA. 

t verdade que tanto ele quan
to os círculos dos serviços secre
tos norte-americanos negam a 
existência de qualquer vínculo 
entre si, seja hoje ou no passado. 
Os fatos, porém, mostram outra 
coisa bem diferente. Por exem
plo, uma carta escrita por Brown 
em 1962 e recentemente obtida 
dos arquivos de uma instituiçã'o 
arquiconservadora da Califórnia, 

pre em Boulder e vizinhanças. 
Gaba-se de ter estabelecido cone
xões com o tráfico internacional 
de armas e, vez por outra, mete
se no comércio ilegal de diaman
tes da África do Sul e de metais 
preciosos. 

Terminado seu primeiro pe
ríodo de serviço no exército, 
Brown fez um curso de mestrado 
em ciência política na Universi
dade do Colorado, em Boulder. 
Os estudos levaram-no - natural
mente se aceitarmos sua versão 
dos fatos - a sentir uma profun
da e duradoura simpatia pela 
causa do Movimento 26 de Ju
lho, de Fidel Castro. Seja como 
for, ele foi para Cuba a fim de 
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fazer pesquisas para uma tese 
que, mais tarde, foi apresentada 
com o título "Penetração comu
nista e a tomada do poder pelo 
movimento trabalhista cubano '. 
Em Cuba, segundo afirma, ten
tou entrar em contato com os 
comandantes guerrilheiros Che 
Guevara e Camilo Cienfuegos. 

Os líderes da guerrilha cubana 
tinham, evidentemente, certas 
dúvidas quanto à sinceridade da
-iuele estudante e evitaram que 
ele se infiltrasse em seu meio ne
gando-lhe acesso às suas fileiras. 
(Vários jornalistas norte-america
nos tiveram permiss:ro de subir 
até as montanhas enquanto 
Brown ficava de fora.) O tempo 
mostrou que tais precauções 
eram bem justificadas pois pou
co depois da revolução Brown 
surgiu novamente em evidência. 
treinando grupos pró-Batista na 
Flórida, a fim de realizar incur
sões contra Cuba. 

Embora n!ío participasse de 
qualquer uma dessas incursões 
patrocinadas pela CIA no início 
da década de 1960 - Brown 
sempre arranjava um meio de es
tar doente ou de ser dispensado 
quando as missões partiam -, ele 
já estava tratando de investigar 
possibilidades de aplicar outros 
tipos de forças secretas norte
americanas em áreas nevrálgicas 
do mundo , tanto em seu país 
quanto no exterior. 

De capitão a tenente-coronel 

A carta que Brown escreveu 
em 1962 era dirigida a Marvin 
Leibman, na época chefe do 
"Comitê Americano para Ajuda 
aos Soldados da Liberdade de 
Catanga", sediado em Nova Ior
que - grupo de vanguarda da 
CIA encarregado de aliciar sim
patia e organizar o apoio mate
rial ao chamado "Comando Cin
co" de mercenários europeus 
que atuavam na guerra civil do 
Congo. Como parte das creden
ciais que apresentou a Leibman, 
Bro.wn revelou ter sido um agen
te secreto em território norte-
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americano, infiltrado em comi
tês de 'Tratamento Justo para 
Cuba· a serviço do Esquadr!ío 
Subversivo da polícia de Chi
cago. Na carta indagava se Leib
man tinha informações quanto 
à maneira pela qual cidad!l'os 
norte-americanos poderiam con
tornar a Lei da Neutralidade a 
fim de atuarem como combaten
tes mercenários em países como 
o Congo. 

Brown retornou ao exército 
na segunda metade da década de 
60 como capit!fo das Forças Es
peciais. Enviado à regi!ío de Plei
ku nos planaltos centrais do 
Vietn[ chefiou um destacamen
to de apoio a uma joint-venture 
das Forças Especiais e da CIA, 
cujo nome de código era "Co
mando de Assistência Militar, 
Vietn[, Grupo de Estudos e 
ObservaÇÕes". Na realidade, tra
tava-se de um Grupo de Opera
ções Especiais. Era responsável 
pela coleta direta de informaÇÕes 
e executava missões altamente 
secretas no Cambod ja (hoje, Cam
puchea ), Laos, Vietnã' do Norte 
e - segundo alguns - também 
no sul da China durante a guerra 
do Vietnã'. 

O destacamento de Brown es
tava também envolvido na iden
tificação de personalidades polí
ticas a serem liquidadas pelos as
sassinos da "Operação Phoenix" 
da CIA. O próprio capita-o, natu
ralmente, era responsável pelo 
trabalho de ligação com o pes
soal da CIA, dada a capacidade 
operacional de sua unidade. 

Outro vínculo entre Brown e 
os elementos mais sigilosos dos 
círculos oficiais norte-america
nos foi o tratamento que o exér
cito lhe dispensou desde que ele 
passou para a reserva. e axiomá
tico que uma investigação crimi
nal, ou uma investigação sobre 
qualquer conflito concreto com 
a política externa dos EUA, põe 
fim definitivo à carreira de qual
quer oficial do exército norte
americano. O caso do general 
Douglas MacArthur é talvez o 
exemplo mais famoso da aplica-

ção desse princípio. 
Brown, porém que era um 

simples capiuro quando se desli
gou do exército, foi promovido, 
n!ío uma vez mas duas - primei
ro a major, depois a tenente-co
ronel -, desde que começaram 
as investigações sobre suas viola
ções da Lei de Neutralidade. 
Além disso, ao invés de ser ba
nido pelo establishment militar, 
como aconteceu com oficiais co
mo o tenente-coronel Anthony 
Herbert ( cujo "crime" foi de
nunciar as atrocidades cometidas 
por militares no Vietna), Brown 
vem sendo repetidamente esco
lhido para receber a honra de 
pronunciar conferências no fa. 
moso War College do exército 
norte-americano. Seu tema sa-o 
os mercenários e suas implica
ções para a doutrina norte-ame
ricana de guerra irregular. 

Intensificação de atividades 

Desde que a rejeição das 
investigações da deputada 
Schroeder pelo Departamento de 
Justiça provou definitivamente 
que a crítica interna norte-ame
ricana pode ser contida, e que o 
potencial para processo nos ter
mos dos estatutos norte-ameri
canos (a la Edwin Wilson) pode 
ser frustrado, Brown e o Grupo 
Omega tomaram-se ainda mais 
atrevidos. A revista, por exem
plo, publicou um artigo assina
do pelo ex-editor executivo, Bob 
Poos, que descrevia como uma 
equipe de "jornalistas" de "Sol
dados da Fortuna" organizou 
uma patrulha de combate - "pa
r~ matar pelo menos alguns ter
roristas" - no Zimbábue, na vés
pera das eleiçaes que marcaram a 
transiç:ro do regime da minoria 
branca para o da maioria negra 
naquele país. 

Houve também uma série de 
artigos do tipo "Eu estive lá", as
sinados por cidada-os norte-ame
ricanos que serviram no Exército 
Nacional da Rodésia, apesar das 
simultâneas negativas "oficiais" 
do Departamento de Estado a 



respeito do envolvimento de ci
dada-os norte-americanos na luta 
do Zimbábue. Vários desses in
divíduos foram posteriormente 
incorporados à equipe de "Sol
dados da Fortuna" - entre eles, 
o major Mike Williams e o capi
tão John Early. 

Em 19 80, a revista passou a 
patrocinar uma série de conven
ções anuais, reunindo milhares 
dos seus seguidores. Realizada 
em Columbia, no estado de Mis
souri, a primeira convença-o con
cedeu um "Prêmio da Liberdade 
Buli Sirnons" a Yang Pao, ex
chefe do exército clandestino 
guerrilheiro hmong, da CIA, no 
Laos em fins da década de 1960. 
O falecido Arthur D. ("Buli") Si
mons chefiou a primeira miss!fo 
das Forças Especiais, patrocina-

tor de "Soldados da Fortuna". 
Outros títulos de novas revistas 
recém-lançadas no mesmo gê
nero s!fo New Breed, Eagle, 
Combat Illustrated, Special Wea
pons and Tactics e Combat Rea
dy. 

O.Grupo Omega mantém um 
ipteresse e presença ativos na 
Africa Austral. Por exemplo, o 
editor Jim Graves esteve em con
tato com os dois participantes 
norte-americanos - Charles Wi
lliam Dukes (ex-membro do Ser
viço Aéreo Especial, grupo de 
elite do Exército Nacional da 
Rodésia) e Barry Francis Briggon 
(ex-membro da Infantaria Ligei
ra rodesiana) - na fracassada 
tentativa de golpe de estado nas 
ilhas Seychelles em 19 81, por 
uma força mercenária. A força 
de ataque, chefiada pelo coronel 
Mike Hoare ( comandante do Co
mando Cinco do Congo, 20 anos 
antes), foi lançada a partir da 
África do Sul, onde, por acaso, 
Graves se encontrava de visita na 
ocasiã'o. Mais tarde, ele confes
sou que tinha tido conhecimento 
do golpe um mês antes de sua 
realizaç!fo. 

da pelas Forças Especiais da CIA 
naquele país, trabalhando depois 
como comandante do Grupo de 
Operações Especiais (GOE) e 
tendo chefiado o malogrado ata
que do GOE contra o campo de 
prisioneiros de guerra de Son 
Tay, no Vietna: do Norte, em 
1970. (A promoç!fo da busca e 
repatriaç!fo de imaginários "pri
sioneiros de guerra vivos" no 
Vietnã' é outra especialidade da § 
revista "Soldados da Fortuna".) ~ 

Bob Sipe, ativista da esquerda i 
do estado de Illinois, que compa- \'.l 
receu à primeira conferência, 
diz: "Foi como eu sempre pensei 
que seria estar numa reuniã'o da 
SS hitlerista, com a diferença de 
que os participantes eram mais 
jovens. A coisa era espantosa. Al
guns daqueles caras usavam até 
o totenkopf (a insígnia da cavei-
ra da SS) nas boinas". 

América Central e Granada 

A organizaçlfo tem também 
demonstrado vivo interesse e en
volvimento em relaçã'o ao Afega
nistão, ao sudeste asiático e ao 
Oriente Médio mas, na verdade, 
houve uma nítida mudança na 
direçã'o da América Central nos 
últimos dois anos. Em 1983, por 
exemplo, o Grupo Omega enviou 
uma equipe a El Salvador em 
duas ocasiões distintas. 

A finalidade das visitas era 
avaliar a possibilidade do envio 
de tropas do "setor privado" pa
ra El Salvador e treinar a ralé do 
Atlacatl, regimento excepcio
nalmente brutal daquele país. O 
treinamento incluiu as táticas de 
emboscada e patrulha, a utiliza
ç!fo correta de armas leves norte
americanas distribuídas às tropas 
salvadorenhas como equipamen
to-padrão, e os princípios usados 
nas operações terra-ar. 

Achando bem-sucedidos esses 
esforços pioneiros, Brown ofere
ceu-se publicamente para substi
tuir a ta:o controvertida presença 
de pessoal do exército norte
americano, na qualidade de as-

Uma equipe do 
Grupo Omega em 
El Salvador. A 
esquerda, em pé, o 
tenente-coronel 

Outro indício da nova liber
dade de açã'o da revista tem sido 
uma verdadeira epidemia de imi
tações de "Soldados da Fortu
na" em todos os escalões da pro
duç!fo jornalística norte-america
na. O Grupo Omega lançou um 
novo mensário ilustrado com o 
título de Survive. Há também 
Gung Ho ! , publicado ( e, segun
do consta, quase inteiramente 
escrito) por Jirn Shultz, ex-reda- --~-_..;;;_;_..,. _ __._ ;.._ _______ Robert Brown 
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sessores junto a El Salvador, por ~ 
grupos profissionais escolhidos Jl 
por ele mesmo. Roberto D Au- "' 
buisson, líder da ultra-direita de ! 
El Salvador aceitou a oferta de 
maneira igualmente pública. 

Ambas as partes concordam 
em que o financiamento de tal 
empresa não constituirá proble
ma difícil. Sem dúvida o dinhei
ro será fornecido pela direita sal
vadorenha e também, com toda 
certeza, pelo mesmo tipo de fi. 
nancistas da direita dos Estados 
Unidos denunciados por Ken 
Lawrence em seu artigo de 19 1, 
Behind the Klan's Karibbea11 
Koup Attempt. O âmbito geral 
da intervenção planejada. porém. 
implica claramente apoio em 
grande escala, do tipo historica
mente fornecido pela CIA. 

Jirn Grave na sede do New Jewel Movement na época da 
invasão de Granada. Bob Brown em segundo pl;no, à esquerda 

Há ainda uma outra prova da 
extraordinária intimidade entre 
o Grupo Omega e os círculos da 
inteligência dos EUA. É sabido 
que a imprensa norte-americana 
foi barrada - supostamente para 
sua própria segurança - por oca
sião da invasa-o de Granada em 
outubro de 1983, até o quinto 
dia de operações militares na 
ilha. 

A essa altura, a maior parte 
da resistência tinha sido esmaga
da. pelos rangers e marines, sen
do que a natureza do combate 
não pôde ser observada por jor
nalistas independentes. Talvez 
ainda mais importante tenha si
do o fato de que os principais 
membros do governo de Grana
da tinham sido presos, levados à 
força para um local de detenção 
segura onde nã"o poderiam ser 
entrevistados, quando não eram 
exibidos, algemados e de olhos 
vendados, nas ruas da capital. 
Além disso, unidades do serviço 
de inteligência tinham ganho o 
tempo necessário para fazer uma 
avaliaçã"o completa da situação, 
declarando certos edifícios e tu
do o que havia dentro deles "in
terditados" - por motivos de 
"segurança" - a qualquer pes
soa, a nã"o ser a alguns redatores 
autorizados. 
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Essa mais recente violação da 
Si! Emenda pelo Executivo dos 
EUA provocou naturalmente, 
uma onda de controvérsia consti
tucional mas Jim Graves, editor 
de "Soldados da Fortuna", 
anunciou que sua revista tinha si
do a única exceçã"o durante 
aquela proibiçã"o da imprensa. 
Numa conversa de bêbado, mas 
muito bem testemunhada, num 
restaurante e bar de Boulder, 
chamado The Hungry Farmer, 
Graves desatou a língua e afir
mou que a "turma" de sua revis
ta tinha tido permisslfo de entrar 
em Granada no primeiro dia, 
juntamente "com as tropas de 
assalto". 

Essa afirmaçlfo poderia, natu
ralmente, ser atribuída a simples 
burrice e embriaguez (todos nós 
temos a tendência de exagerar de 
vez em quando), nlfo fosse o fato 
de que Graves mencionou tam
bém que, devido a isso, seu pes
soal tinha tido a oportunidade 
de revistar e examinar a sede do 
Comitê Central do Movimento 
New Jewel do assassinado pri
meiro-ministro Maurice Bishop. 
Consequentemente, disse ele, sua 
revista tinha obtido documentos 
"secretos" do governo e do par
tido, inacessíveis ao resto da im
prensa. 

Alguns desses documentos fo. 

ram recentemente pub)icados pe
la revista, comprovando pelo me
nos parte das afirmações que 
Graves fez sob o efeito de bebi
das alcoólicas! Além disso, sabe
se hoje que a Inteligência norte
americana fez com que os milita
res barrassem, não só a imprensa, 
mas também uma cornisslfo de 
investigação do Congresso dos 
EUA, impedindo-as de entrar na 
mesma sede do Movimento New 
Jewel, à qual a revista "Soldados 
da Fortuna" obviamente, teve 
acesso. O deputado Ron Dellums 
(democrata da Califórnia), mem
bro da Cornisslfo, ficou, segundo 
consta, "aturdido" com as impli
cações de tal situaçlfo. Por sua 
vez, "Soldados da Fortuna" ale
gou que os documentos secretos 
em seu poder demonstram que 
Dellums e vários outros membros 

1Já houve quem observasse que a 
h~tória contada por Graves pode ser 
falsa, po~ sua revista poderia ter obti
do os documentos por outros meios, 
como, por exemplo, através de algum 
elemento do serviço secreto. De uma 
forma ou de outra, o mesmo tipo de 
relação íntima fica implícito. A ver
são, publicada pela revista, de como 
entrou na posse dos documentos -
encontrando e arrombando um cofre 
na sede do Comitê Central (que ores
to da imprensa não foi suficientemen
te esperta para encontrar) -, parece 
fantasiosa demais para ser verdade. 



do Congresso estlfo essencialmen- ·~ 
te envolvidos com "os comunis- ~ 
tas" ( as orelhas de J oe McCarthy ~ 
devem certamente ter ficado em ~ 
pé diante de tal afirmaçlfo), em
bora a revista até hoje nlfo tenha 
publicado coisa alguma que com: 
prove essa alegaçlfo. 

Finalmente, hâ uma conexlfo 
entre "Soldados da Fortuna" e a 
"Assistência Civil-Militar", orga
nizaçlfo da qual morreram dois 
mercenários recentemente em 
Manágua. 

Conclusão Alguns membros do Grupo Omega, fazendo-se ,passar por jornalistas, 
interrogam um suspeito de guerrilha em El Salvador 

Em suma, dado todo o con
junto de circunstâncias que as 
envolvem, parece evidente que as 
atividades de Robert K. Brown e 
do Grupo Omega, supostamente 
pertencentes ao "setor privado'~ 
sa-o, na verdade, outra coisa. h 
quase certo que toda essa opera
çã"o faz parte, embora possa pas
sar despercebida, dos meios se
cretos pelos quais o governo dos 
EUA e seus aliados das corpora-

ções transnacionais pretendem 
manter sua hegemonia em gran
de parte do mundo. 

Ver em Bob Brown apenas 
um adolescente pateticamente 
envelhecido, que nunc~ chegou 
a abandonar seu amor por brin
quedos de guerra, nlfo é sério. 
Ele é isso, sem dúvida, mas há 
nele algo mais do que pose e pre
tensão. No mínimo, ele conse
guiu fazer uma carreira lucrati-

va mandando ao exterior gente 
para matar. E para morrer. Tal
vez o poster dependurado à pa
rede da redaçao de "Soldados 
da Fortuna", em Boulder, des
creva melhor a realidade funda
mental do Grupo Omega: sob a 
foto de um urubu aguardando 
a oportunidade de descer para 
apanhar sua presa, hâ a legenda 
"Matar é a nossa profissão, e os 
negócios vã'o indo muito bem". • 
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