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aos leitores 

A polêmica 
, . 

necessar1a 
O problema étnico é uma constante nos países 
emergentes e quase não há Estado do 
Terceiro Mundo que na:o abrigue dentro de suas 
fronteiras diferentes dialetos, tribos, religiões, 
costumes e pigmentação da pele. 
No caso extremo do apartheid sul-africano, as 
diferenças raciais são o pretexto para um brutal 
sistema de exploração da maiora africana por uma 
minoria também africana, mas descendentes dos 
colonizadores europeus. 
Em muitos países as desigualdades raciais 
explodiram em violentos conflitos sociais, 
enquanto em outros a tensão está latente e só é 
contida pela repressão. Alguns países reconhecem 
abertamente a existência desses conflitos e esta:o 
empenhados em diversos projetos para 
solucioná-los ou diminuí-los. Mas somente um 
anuncia já ter resolvido os seus problemas 
étnicos: o Brasil. 
A partir de uma perspectiva jornalística, trazendo 
mais fatos do que análises, mais testemunhos do 
que interpretações, o assunto de capa deste 
número aborda - sem esgotá-lo - o problema da 
suposta "democracia racial" brasileira. No 
momento em que o país procura a passagem para 
a democracia política, a polêmica sobre as relações 
inter-raciais é oportuna e necessária, tendo 
inclusive um interesse que ultrapassa as fronteiras 
brasileiras. 
Isso ocorreu também com o debate iniciado no 
número 37 sobre a Amazônia. Dando continuidade 
ao tema, este número analisa o problema da 
maior reserva ecológica do mundo, desde o lado 
peruano, a partir de uma valiosa contribuição de 
Roger Rumrrill, o maior especialista em temas 
amazônicos em seu país. Não será difícil ao leitor 
brasileiro extrair os paralelismos, como sem 
dúvida também o farão os africanos, afro-antilhanos 
ou afro-norte-americanos, ao refletirem sobre a 
sorte deste grande esquecido do Terceiro Mundo 
oprimido, que é o negro brasileiro. 



Qualidade e honestidade 
Venho através desta cumpri
mentá-los pelo empenho firme 
com que vocês vêm mantendo a 
qualidade das reportagens e en
trevistas publicadas, principal
mente no que diz respeito à ho
nestidade desse trabalho . Nelson 
de Ciceo, São Paulo, Brasil. 

Conteúdo aprofundado 
Essa revista é formidável pelo 

fato de mostrar "coisas" interes
santes com o seu conteúdo apro
fundado, com detalhes que os 
jornais e revistas nacionais não 
atingem. José A. Souza, Santos, 
Brasil. 

1 ndispensável 
Sou assinante e leitor ass(duo 
dessa revista, que está cada vez 
melhor e indispensável a todos 
que se preocupam com o pro
gresso da Humanidade. Henrique 
de S. Miranda, São João da Boa 
Vista, Brasil. 

Tempo 
Acabo de ler o número 38, e co
mo sempre a revista está ótima, 
com excelentes matérias. Na se
ção de cartas, o leitor L. A. dos 
Santos pede informações sobre a 
possibilidade de se fazer assina
tura da revista Tempo, mas in
felizmente não foi publicada a · 
resposta a esse leitor. Nivaldo A. 
Vacari, Osasco, Brasil. 
Endereço da Tempo: Avenida 
Ahmed Sekou Touré, 1078, Ma
puto, República Popular de Mo
çambique. 

São Tomé 
Eu desejo me corresponder, isto 
sim, apenas com um pequeno 
pai's africano chamado São To
mé e Príncipe. Apenas esse pai's. 
Mãrio V. Marra, Travessa Macaé, 
187, Santa Cruz, 23500, Rio de 
Janeiro - RJ, Brasil. 

Melhoria crescente 
Agradeço a oportunidade de co
mentar a qualidade e o conteúdo 
da revista. Penso que a primeira 
se manteve e chegou a melhorar, 
durante esse tempo que a tenho 
recebido. Considero, além disso. 
muito importante o fato dela ser 
publicada em vãrios idiomas. Pa
rece-me que a utilização da en
trevista com diferentes personali
dades é muito direta e deve con
tinuar com frequência. i:;- uma 
boa maneira de apresentar infor
mação e perspectivas muito mais 
acessíveis ao público em geral do 
que longos artigos. Ram6n Bue
no, Cidade do México. 

Livro novo 
Escrevo com o primordial moti
vo de informar que saiu o me
lhor livro já escrito por um gua
temalteco. Seu título é "Doze ho
ras de combate" e seu autor é 
César Augusto Silva Girón, e 
pode ser encontrado na Livraria 
Artemis, 5 Av. 12-11, Z 1, Ciu
dad, Guatemala. Amoc Tzutuhil, 
Guatemala. 

Ano Novo 
Feliz 82! Sucesso para cadernos 
e tudo de bom para vocês! ! Nel
son Cortesi, Petrópolis, Brasil. 

Siglas 
Sou leitor dos cadernos e gosta
ria de opinar a respeito de mui
tas siglas que aparecem, princi
palmente quando são referentes 
a movimentos de libertação da 
África. Tornam-se incompreens(
veis sam uma breve apresentação 
histórica e sem o significado da 
sigla. Jairo C. da Rosa, São Pau
lo, Brasil. 
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Golã: 
a nova 
província do 
Grande Israel 

No. 41 - Janeiro - 1982 

A anexação de Golã foi um ato formal por parte 
de Israel. Mas as reações surgidas no mundo árabe 
não se limitaram às formalidades diplomáticas. 
Elas foram do mesmo nível da importância real e 
potencial do movimento expansionista judeu. 

Com efeito, a anexação decidida no dia 14 de 
dezembro pelo primeiro-ministro Menahem 
Begin representou a reafirmação do projeto 
imperial dos israelenses no Oriente Médio, num 
momento em que a opinião pública estava 
com suas atenções voltadas para a crise polonesa. 
O projeto expansionista leva o nome hebreu de 
Eretz Israel (o Grande Israel) e consiste em criar 
um estado poderoso, englobando territórios árabes 
desde o "rio Nilo até o Eufrates". O plano, usando 
como pretexto vagas e remotas referências 
bíblicas, visa tomar terras de milhares de árabes, 
que vivem ou viviam nessas regiões. 
Esse projeto expansionista encontra a sua 
expressão mais intransigente na figura de 
Menahem Begin e na coalizão que o apóia, o 
Likud, que pretende a reconstrução do Grande 
Israel nos tempos atuais, sem levar em conta as 
fronteiras nacionais existentes, a legislação 
internacional e as normas de convivência entre as 
nações. O plano judeu procura criar um estado 
hegemônico no Oriente Médio, dominando 
de forma inconteste os demais países da região. 
Mesmo podendo ser classificado de assombroso e 
insensato, esse objetivo imperial vem sendo 
pe1 seguido de forma sistemática pelos dirigentes 
israelenses desde a criação do Estado em 1948. 
Desde essa época, o método tem sido quase sempre 
o mesmo: a guerra de conquista. Como o projeto 
não está concluído, cada uma de suas etapas se 
assemelha a um intervalo de paz entre 
guerras sucessivas. 

Hoje Israel reivindica para si as provi'ncias por ele 
denominadas de Judéia e Samaria. Quer dizer, 
todos os territórios ocupados com execeção do 
Sinai e da faixa de Gaza. Um deles, Golã, já 
foi formalmente anexado em prejuízo da Síria. 
O outro, a Cisjordânia, tirado da Jordânia e 



povoado por palestinos, será brevemente anexado, 
logo que se apresentem as condições necessárias. 
A incorporação dessas terras faz parte do programa 
político do Likud, sendo portanto para Begin, o 
simples cumprimento de uma promessa eleitoral. 
Dentro de Israel, o que foi discutido foi a 
oportunidade da anexação de Golã, 
e não o fato em si. 

A oposição trabalhista criticou Begin por considerar 
que a anexação formal não era necessária. Bastava 
manter a ocupação e a colonização que na prática 
já havia incorporado Golã a Israel. Com isso, 
segundo o~ trabalhistas israel:mses, seria evitada 
uma decisão governamental que irritou e 
perturbou os aliados ocidentais do Estado judeu. 
A própria oposição, quando era governo, foi a 
responsável direta pela extinção de todos os 
direitos da população síria de Golã, que foi 
também expulsa de suas terras, com exceção da 
minoria drusa. No lugar dos sírios, foram 
instaladas colônias judias nas montanhas de 
Golã. Além disso, um setor trabalhista não 
endossou as críticas do líder do partido, Shimon 
Peres, e aprovou abertamente a decisão de Begin. 
Isso significa que, diferenças táticas ã parte, as 
duas maiores forças políticas de Israel 
concordam com o projeto imperial sionista, que 
implica perpetuar e acirrar o estado de guerra 
no Oriente Médio. A característica específica da 
política de Begin é que, levando ã prática o 
desígnio imperial, _através das anexações, ela obriga 
os seus aliados a assumirem os atos israelenses. 
Portanto, no Oriente Médio, ser aliado do Estado 
judeu, implica necessariamente em ser inimigo das 
suas vítimas, os povos árabes. 

O apoio, mesmo indireto, de um pai's a Israel é 
visto pelos árabes como antagônico a qualquer tipo 
de relacionamento normal com os demais países 
da região. Não existe portanto uma posição neutra 
entre árabes e judeus (a nível governamental), 
pois a expansão israelense passa pela negação 
nacional dos primeiros (existe uma pequena 
minoria progressista e não sionista em Israel, mas 
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ela não tem influência para neutralizar a política 
oficial). 
Partindo desse contexto, pode-se agora estabelecer 
quais serão as consequências da anexação de Golã. 
Israel nasceu e cresceu sob uma aliança estreita 
e preferencial com os Estados Unidos. Washington 
garante a segurança israelense, comprometendo 
inclusive o seu poderio militar global nesse sentido. 
Ligações étnicas e interesses econômicos estão 
na base dessa relação. Mas o valor estratégico 
da região também deve ser levado em conta. 
Porém os interesses dos EUA mTo se esgotam em 
Israel. A superpotência necessita ter boas relações 
com os estados árabes do Golfo, os possuidores 
das maiores reservas mundiais de petróleo, e 
também porque ocupam uma posição estratégica. 
Essa exigência múltipla e contraditória levou os 
sucessivos governos norte-americanos a 
procurarem alianças simultâneas com governos 
adversários: os do Golfo e o Egito por um lado; e 
Israel do outro. 
Se os governos árabes aliados de Washington 
fossem representantes autênticos de seus povos, 
há muito tempo já teria ficado claro que a pretensão 
norte-americana era impraticável. Mas como se 

trata em geral de monarquias ou oligarquias, para 
continuarem no poder, elas fazem qualquer tipo 
de concessão. Isso vale tanto para os finados 
Reza Pahlevi e Anuar Sadat, como para os 
monarcas do Golfo. 
Esses interesses não anulam no entanto as 
contradições. A principal delas é a necessidade de 
obter uma solução satisfatória da questão palestina, 
que é inaceitável para o regime judeu. 
Nesse quadro, o governo Reagan procurou 
formular concessões simultâneas a um e outro 
lado. Apesar da irritação de Israel, o presidente 
norte-americano se empenhou pessoalmente na 
concessão de aviões-radar para a Arábia Saudita. 
Depois disso, para compensar, assinou um acordo 
de cooperação estratégica com Israel. 
O governo e o establishment israelenses viram com 
inquietação essa política paralela de Washington. 



A. preocupação aumentou depois da apresen~ação 
do Plano Fahd, prevendo uma solução para o 
problema palestino. O projeto que leva o nome do 
príncipe herdeiro saudita foi recebido 
positivamente pelos EUA, e elogiado 
calorosamente por vários governos da Europa 
Ocidental. . 
O Plano Fahd - que prevê o reconhecimento do 
Estado de Israel - foi considerado insuficiente.no 
que se refere às aspirações palestinas. Mas teria 
para Israel conotações inaceitáveis porque 
significaria retroceder no caminho que levaria ao 
Eretz Israel. Essa perspectiva e as negociações dos 
enviados de Reagan no Oriente Médio, provocaram 
a reação israelense no sentido de evitar qualquer 
tipo de mediação. 
Por isso, o primeiro-ministro israelense ficou em 
situação delicada quando o governo 
norte-americano, que não podia aceitar 
abertamente a idéia imperial sionista, teve que 
manifestar a sua desaprovação de uma forma mais 
ou menos convincente. Diante de um ato tão 
violento como a anexação, uma mera condenação 
formal comprometeria seriamente a aproximação 
com os árabes. Washington se viu na obrigação 
de fazer algo mais duro, e assim os Estados Unidos 
também votaram no Conselho de Segurança da 
ONU, condenando o ato israelense. 
Reagan suspendeu o acordo de cooperação 
estratégica, mas junto com isso advertiu que 
na'o esperava um recuo israelense na anexação, · 
mostrando na prática que estava disposto a . 
conviver com a situação criada. A aplicação de 
sanções, por leves que fossem, era inadmissível 
para Begin, porque isso implicaria dar a elas um 
mínimo de credibilidade ao papel que os EUA 
pretendem desenvolver na região. 
Por isso, Begin reagiu com violência às atitudes 
de Reagan, classificando-as de "anti-semitas e 
desrespeitosas", num comunicado pródigo em 
insultos. Mas a resposta israelense, além do tom 
violento, contém um jogo calculado de pressões. 
Talvez a anexação tivesse como prindpal objetivo 
anular os esforços mediadores dos enviados 
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diplomáticos de Reagan. E~es 
tiveram lugar quando na Europa 
Ocidental se realizavam gestões sinceras e 
concretas em favor da solução do problema 
palestino, enquanto a OLP recebia novas 
demonstrações de reconhecimento internacional. 
Begin espera, dessa maneira, induzir os EUA e 
seus demais aliados a uma opção clara em favor da 
posição israelense. O primeiro-ministro sabe 
que suas pressões têm em Washington um peso 
muito maior do que o dos governos árabes 
conservadores. O resultado imediato da ofensiva 
de Begin foi um recuo cauteloso do governo 
norte-americano, que engoliu os insultos e reiterou 
a forma global da aliança privilegiada com Israel. 
Cabe agora esperar que esta situação se repita 
outras vezes, porque no futuro imediato não existe 
a perspectiva de mudanças essenciais na região. 
Os Estados Unidos necessitarão cada vez mais do 
petróleo do Golfo e continuarão procurando 
uma aliança com os governos árabes conservadores, 
sempre que estes não interponham a questão do 
relacionamento de Washington com Israel nas 
negociações bilaterais. Isso se tornará cada vez 
mais difícil, na medida em que Begin continue no 
poder, e leve avante sua política expansionista. 
A oposição trabalhista só pode eliminar as arestas 
mais agudas, mantendo intacta a continuidade dos 
objetivos imperiais do sionismo. Quanto aos árabes 
conservadores, eles não podem romper os laços 
de subordinação estabelecidos em Washington. 
Além disso, na falta de resultados concretos no 
que se refere à mediação com Israel, aumentará o 
isolamento e a distância entre as monarquias ou 
oligarquias, e as massas dos respectivos países. 
~ nesse aspecto que poderá ser rompida a cadeia 
de dependências e compromissos estabelecidos 
por Ronald Reagan. No dia em que as monarquias 
do Golfo e os regimes conservadores árabes forem 
derrubados por governos populares, todo o 
terreno ganho pelos interesses norte-americanos 
estará perdido, e o projeto de Eretz Israel entrará 
em colapso. Restará então o derradeiro recurso 
dos imperialismos em perigo: a guerra. 







A realidade 
põe em dúvida 
a igualdade 

Os fatos do dia a dia mostram que no Brasil o 
tão decantado conceito de igualdade racial deixou 
de ser válido. A realidade aponta mais no sentido 
da discriminação do que no da democracia racial 

Mário Augusto Jacobslând 

e:, 

D esde muitos anos as elites brasileiras tentam 
vender a idéia, tanto a nível interno como 
para consumo externo, de que no Brasil 

existe uma "democracia racial". Com o correr dos 
tempos e sobretudo em função do despertar de 
consciência das lideranças das comunidades ne
gras nos vários estados da Federação, o conceito 
"inventado" pelas elites passou a ser questionado, 
porque na verdade não resiste à menor análise. 

Os indicadores da inexistência desse tipo de 
democracia são muitos e estão aí para quem qui
ser ver. Muitos segmentos da sociedade brasileira 
preferem entretanto fazer uma "política de aves
truz", ignorando o problema. Hoje, falar ou de
fender o conceito de "democracia racial" é, no 
mínimo, uma demonstração de desconhecimento 
da realidade do país. 

Com uma população de aproximadamente 
120 milhões de habitantes, é uma estatística acei
ta de que 70% dos brasileiros têm sangue africano 
nas veias. Não se pode portanto considerar o seg
mento negro da população como sendo "minoria". 
Como afirma o ex-deputado Afonso Arinos de 
Mello Franco, autor de uma lei anti-racista aprova
da pelo Parlamento brasileiro em 1951, ''no Bra
sil não há nenhuma família antiga que seja bran
ca, todas com mais de 200 anos têm sangue negro''. 

Liberto oficialmente da escravidão há menos de 
100 anos (13 de maio de 1888), o negro brasileiro 
ainda continua em situação precária no país. Na 
verdade, a Abolição da Escravatura foi apenas um 
dos muitos atos oficiais da elite brasileira que não 
mais necessitava do sistema escravista para impor 
o seu domínio sobre a maioria da população. Em 
outra palavras: o negro foi dispensado de um tipo 
de trabalho que estava em desuso, mas a '·iiberda
de" concedida não veio acompanhada de outras 
medidas importantes para inseri-lo de fato nos 
"novos tempos". 

Vícios do sociologuês 

Boa parte dos sociólogos e intelectuais brasilei
ros de um modo geral consideravam até bem pou
co tempo a problemática da inserção do negro na 
sociedade brasileira como uma questão de tempo 
e que isso aconteceria com o processo de industria
lização do país. 

Esse ponto de vista acabou, na prática, caindo 
por terra, como demonstram as estatísticas. Veio a 
industrialização, sobretudo nos últimos 30 anos 
- não cabe aqui discutir de que forma foi feita ou 
a quem serviu, mas não se pode negar a sua exis
tência - mas a mão-de-obra negra continuou ape
nas ocupando os mesmos espaços de sempre: agri
cultura, prestação de serviços e construção civil, 
sempre a menos remunerada (ver "O lugar do ne
gro na força de trabalho"). 



A industrialização portanto não abriu espaços 
para os negros, mesmo havendo um aumento nos 
índices de alfabetização. C.onforme demonstram os 
números da mais recente pesquisa sobre mão-de
obra ne11;ra através ~os dados extraídos da Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Domidlio (PNAD) 
de 1976, trabalho elaborado por Lúcia Elena Gar
cia de Oliveira, Rosa Maria Porcaro e Tereza Cristi
na Araújo Costa ("O lugar do negro na força de 
trabalho"). 

Problema específico 

Em tempos não muito distantes, em 1938, na 
rua Direita, na capital de São Paulo, era proibida a 
passagem dos negros. Hoje, naturalmente, essa 
abjeta proibição não mais existe, mas nem por isso 
o preconceito cessou. Os jornais noticiam, em mé
dia, dois casos de discriminação racial por mês. A 
existência de uma lei contra a discriminação racial 
desde 1951, não modificou a situação: praticamen
te ninguém foi punido por infringi-la. 

Lei inócua 

Quase todas as lideranças negras consultadas 
(ver depoimentos) são unânimes em condenar a lei 
Afonso Arinos. Na opinião do escritor Abdias do 
Nascimento "trata-se de uma lei bem à moda brasi
leira, não fede nem cheira, só finge que é uma lei, 
porque não considera crime, mas contravenção a 
discriminação racial, e acaba se tornando um negó
cio difícil de ser prova~o". 

Militante do movimento negro desde os anos 
30, época em que a Frente Negra Brasileira lutava 
contra os mais diversos tipos de discriminação ra
cial, inclusive a proibição da entrada de crianças 
negras em vários colégios, Abdias do Nascimento 
acha que a lei Afonso Arinos foi um tiro pela cula
tra para os negros pois "é hoje apresentada pelos 
opressores para impedir que os negros reivindi
quem ou que seja invocada em seu benefício. Uma 
lei que precisa ser revogada para se fazer realmente 
uma nova lei". 

Raimundo Souza Dantas · (ver depoimentos), 
único embaixador negro na história do Itamarati, 
nomeado pelo ex-presidente Jânio Quadros como 
representante brasileiro em Gana ( de 61 a fevereiro 
de 64 ), embora reconheça que a lei Afonso Arinos 
teve a sua importância num momento em que "a 
onda de discriminação racial era terrível", acha 
que ela tornou-se " inoperante". 

Segundo Souza Dantas, ao longo do tempo fi
cou provada a ineficiência judiciária da lei Afonso 
Arinos. "As penalidades são excessivamente bran
das, geralmente atingem mais os subordinados que 
apenas cumprem ordens e os que a invocam aca
bam mais prejudicados que os que a infringem. 
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Quer dizer: ela foi prejudicial ao próprio negro, em 
função do problema da testemunha. O acusado ge
ralmente diz que não discriminou, mas que apenas 
'a pessoa chegou mal vestida'. A verdade é que 
toda vez que um negro procura se valer da lei aca
ba como vít!fna devido a toda uma parafernália 
contra ele. E discriminado duas vezes: quando 
sofre o preconceito e na própria delegacia de polí
cia onde não é devidamente levado em conta." 

O próprio autor da lei, o ex-deputado e ex-mi
nistro das Relações Exteriores no governo Jânio 
Quadros, Afonso Arinos, admite a existência de 
muitas falhas no projeto aprovado pelo Parlamento 
em 1951, mas discorda de Abdias do Nascimento e 
de Souza Dantas no que se refere à sua aplicabili
dade. "A lei não é aplicada porque não há da parte 
da pessoa protegida a iniciativa de apelar para ela." 
E faz um desafio aos seus opositores: 

"Façam uma outra l«:i, por que não fazem uma 
out;a melhor? O Congresso está aí mesmo ... " 

E o que pretende o escritor Abdias do Nasci
mento, caso venha a ser eleito nas próximas elei
ções para a Câmara dos Deputados, em novembro 
próximo: 

"Necessitamos de uma lei que garanta a quota de 
trabalho para os negros no mesmo pé de igualdade 
que os brancos. Do jeito que está, os negros são 
passados para trás. A sociedade brasileira está en
fêrma em matéria de racismo, sofre da afecção 
mórbida de querer ser branca. Quer dizer, os ne
gros estão sempre em desvantagem. A lei então 
tem que ser objetiva nesse ponto, mostrar o direito 
de tantos e tantos negros pertencerem aos quadros 
de trabalhadores em todos os níveis, não apenas 
como faxineiros, entregadores de café, lixeiros 
etc". 

Branqueamento 

Além do controvertido conceito da "democra
cia racial", uma das grandes preocupações de de
terminadas elites brasileiras é impor um padrão 
cultural e estético europeu, negando inclusive o 
passado histórico do Brasil. No exterior, essa preo
cupação é ainda maior, não só em termos da diplo
macia - não há negros no Instituto Rio Branco 
que prepara os diplomatas brasileiros, tendência 
essa que poderá se modificar face à política em 
relação aos países africanos - como nos folhetos 
de propaganda divulgados pelas representações bra
sileiras assinalando que "a população do país é 
branca, sendo diminuta a percentagem de pessoas 
de sangue misto" (Brazil 66, pg. 125 - publicação 
oficial em inglês do Ministério do Exterior). 

Dentro dessa linha de procedimento, insere-se 
um fato recente que envolveu o Ministério das 
Relações Exteriores e o Instituto de Pesquisas e 
Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro ). órgão da Ponti
fícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. 



Quando da realização, no Panamá, do II Con
gresso das Culturas Negras das Américas, em março 
de 1980, ficou decidido, por um plenário integra
do por 300 cientistas , pesquisadores, educadores e 
professores, negros e branco~ representantes..dç to
das as Américas, Caribe e Africa, que o próximo 
Congresso seria realizado no mês de agosto de 
1982, no Brasil. 

As gestões para a realização do encontro foram 
iniciadas ainda em agosto de 1980, quando a dire
ção do lpeafro dirigiu-se ao diretor do Departa
mento Cultural do Itamarati, embaixador Guy 
Brandão, no sentido de encaminhar - via canais di
plomáticos - à Organização dos Estados America
nos (OEA) o pedido de ajuda financeira ao Con
gresso. Outras tentativas foram feitas, inclusive 
junto ao próprio ministro Ramiro Saraiva Guerrei
ro, das Relações Exteriores, no sentido de se 
conseguir a verba para a realização do III Congres
so daS Culturas Negras das Américas. 

O ltamarâti ~:mplesmente silenciou, apesar de 
promessas formais segundo as quais daria uma rá
pida resposta às solicitações da entidade de estudos 
afro-brasileiros. Só depois de muita insistência 
e pedidos de explicações de vários parlamentares, 
até do próprio partido do governo, é que o Minis
tério do Exterior se pronunciou, mas até hoje 
negou-se a responder diretamente ao lpeafro. Para 
surpresa de muitos, o Itamarati alegou que não en
caminharia o pedido (nenhum favor do governo, 
apenas uma questão burocrática para conseguir a 
verba) .porque "a prioridade do governo para o car
reamento de fundos no exterior visa atividades de 
educação, ciência e tecnologia". 

Seria que o ltamarati não considera atividade 
educativa e científica um Congresso de Culturas 
Negras das Américas? É impossível que o Itamarati 
desconheça o objetivo do Congresso, qual seja o de 
conhecer a situação do negro e de sua cultura nas 
Américas. 

Volta e meia as autoridades brasileiras são ques
tionadas sobre o problema da discriminação racial 
no plano interno, embora poucas vezes os grandes 
órgãos de imprensa divulguem o tema. Recente
mente, o chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro foi 
instado por uma repórter do jornal "Folha de São 
Paulo" a se posicionar sobre uma possível contra
dição entre a política externa de condenação à 
África do Sul e a discriminação racial dentro do 
país que vem sendo denunciada pelos movimentos 
negros. 

Segundo Saraiva Guerreiro, "só uma visão de
turpada por estereótipos e experiências alheias sem 
compromissos com a realidade, encontraria seme
lhanças entre as situações de fato existentes nos 
dois países". 

Depois de mencionar a prática oficial racista da 
África do Sul através do apartheid, Saraiva Guer-

reiro observou ser o caso brasileiro completamente 
diferente e assinalou: 

"Não quero dizer que tenhamos atingido a oer
feição; mas se entre nós ainda sobram preconceitos, 
a verdade é que estes são condenados especifica
mente por lei, pelo senso comum e, sobretudo, 
pelo comportamento prático da imensa maioria 
dos cidadãos. O Brasil pretende ser, e se esforça 
para ser, uma verdadeira democracia racial." 

Em outro trecho da entrevista, o chanceler bra
sileiro aprofunda seu ponto de vista sobre a ques
tão: 

'O aparecimento de movimentos, no Brasil, em
penhados em elevar a condição sócio-econômica 
dos negros não deixa de ser fator positivo. Na ver
dade, o problema é o da promoção de oportunida
des para o pobre, independente da sua cor que é, 
para nós, irrelevante. SÕmos uma sociedade jovem, 
um país em construção, e não podemos abdicar 
das contribuições que a esse processo histórico tra
gam todos os brasileiros." 

O MNU - Movimento Negro Unificado Contra 
a Discriminação Racial - desde a sua criação em 
1978, não concorda com esse tipo de interpreta
ção. 

Essa entidade, com ramificações em vários esta
dos e que visa à "libertação do povo negro", tem 
analisado os mais diversos aspectos da discrimina
ção racial no Brasil, particularmente no que se re
fere às ações policiais nas áreas de baixo poder 
aquisitivo. 

Na opinião da antropóloga Lélia González, mi
litante do MNU, na ação policial contra os cida
dãos de baixo poder aquisitivo, em sua maioria ne
gros, se dá a articulação do aparelho ideológico 
com o aparelho repressivo do Estado e neste ponto 
não há muita diferença entre o trabalhador negro e 
o negro da África do Sul. ''Se ideologicamente te
mos uma sociedade racista que veicula nos meios 
de comunicação a questão racial, vamos ter tam
bém uma repressão racial, que não deixa de ser a 
dos antigos métodos usados na época escravista". 

Lembra ainda a antropóloga a existência de um 
ditado na polícia que norteia toda a prática repres
siva: "todo negro é marginal até prova em contrá
rio". Enquanto na África do Sul exige-se do negro 
o pass-book, no Brasil isso é substituído pela car
teira profissional. As maiores taxas de desemprego 
e subemprego incidem justamente sobre a popula
ção negra. Sem carteira de trabalho ou ainda com a 
carteira sem registro de emprego, o trabalhador ne
gro é preso durante as batidas policiais nas áreas 
periféricas das grandes cidades sendo frequente
mente torturados nas delegacias policiais onde 
muitas vezes é obrigado a confessar crimes não pra
ticados. Numa batida policial, os agentes vão dire
to aos negros, setor da população brasileira que se 



constitui no maior contingente de pessoas nos cár
ceres do país. 

O jornalista negro Hamilton Cardoso, editor da 
seção Afro-América Latina do mensário "Versus", 
que circulou em São Paulo até 1979, foi testemu
nha pessoal de um dos inúmeros casos de violência 
policial com conotações racistas: 

'.'Saímos da redação do 'Versus', na rua Capo
te Valente, em São Paulo, num carro de um dos 
companheiros do jornal. No meio do caminho fo
mos interceptados por uma viatura policial e os 
quatro, todos com documentos, obrigados a parar 
e sofrer uma rigorosa revista. Resolvi anotar a pla
ca da viatura por entender que estávamos sendo 
vítimas de discriminação. O negócio complicou. 
Fomos conduzidos à delegacia onde permanece
mos mais de cinco horas: queriam nos enquadrar 
por desacato à autoridade." 

Fatos como esse acontecem diariamente em· di
versas cidades brasileiras causando medo na po
pulação, o que dificulta sobremaneira a tentati
va de organização dos movimentos negros na gran
de massa. 

Um dos mecanismos do sistema racista de vio
lência policial institucionalizado acontece com a 
inclusão do próprio negro nos quadros policiais, 
onde ele se torna, incorporando os valores da ideo
logia do branqueamento, o mais eficiente entre os 
repressores. 

Um grande contingente de negros se encontra 
nos quadros policiais e das forças militares auxilia-
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res (Polícia Militar), onde "quanto mais ele repri
me, mais branco se sente", assinala Lélia González. 

Forças Armadas 

Para o historiador Nélson Werneck Sodré, gene
ral da Reserva do Exército, inseridas como estão 
na sociedade brasileira, as Forças Armadas não po
deriam ficar imunes ao preconceito racial. 

Segundo Sodré, "se há uma população negra nu
merosa, o fato de não haver numerosos negros nas 
Forças Armadas indica que há discriminação, não 
normativa ligada a atos oficiais, mas existente no 
uso". No Corpo da Armada não há almirantes ne
gros; a Aeronáutica é uma Arma recente ( década 
de 40) e no Exército assinala Sodré um dos pou
cos negros que chegou ao generalato foi o oficial 
João Batista de Matos. No Corpo de Fuzileiros Na
vais, Cândido Aragão, que tem raízes negras, ascen
deu ao cargo de cc,ntra-almirante. 

Do ponto de vista normativo lembra Werneck 
Sodré, só na época do Estado Novo vigorou uma 
discriminatória baixada pelo então ministro da 
Guerra, gene:-al Eurico Gaspar Dutra, proibindo o 
ingresso na Escola Preparatória de Cadetes de São 
Paulo de negros, mulatos, judeus ou filhos de ope
rários. Na época, Nélson Werneck Sodré exercia a 
função de secretário da Escola e conta no livro de 
sua autoria " Memórias de um soldado" que a nor
ma ~estritiva durou pouco tempo. O Brasil entrou 
na guerra contra o nazifascismo e ela caiu em de
suso. 

Esporte das multidões 

Botafogo e América, dois clubes de futebol do 
Rio de Janeiro, disputavam uma partida que estava 
sendo apitada por um dos raros juízes de cor ne
gra, Wilson Carlos dos Santos. Este, exercendo a 
autoridade que cabe a um árbitro de futebol, re
solveu anular uma determinada jogada. O fato pas
saria despercebido se não fosse a opinião manifes
tada pelo comentarista Luís Mendes, de uma emis
sora do governo, possivelmente ouvida por milhões 
de pessoas: 

- Realmente, crioulo não pode ser árbitro de 
futebol. 

Na mesma semana, o deputado Alceu Col
lares, líder da bancada do PDT na Câmara, encami
nhou expediente ao_ ministro da Educação, Rubem 
Ludwig, no sentido de que fossem tomadas provi
dências cabíveis de acordo com a lei. O referido 
comentarista continua exercendo normalmente as 
suas funções na emissora oficial. 

Seria o comentário racista apenas um fato isola
do no futebol brasileiro e não revelador de uma 
tendência? A prática do esporte das multidões de-
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monstra o contrário, segundo alguns especialistas 
do setor. 

João Saldanha, um dos mais populares comen
taristas de futebol no Brasil, revelou recentemente, 
num programa de televisão, que nos anos 50 a dire
ção da Confederação Brasileira de Desportos 
(CBD) recomendava aos técnicos da Seleção Brasi
leira darem prioridade aos jogadores brancos. 
Negros só em último caso, pois a CBD achava que 
eles não tinham "espírito de competição". 

O escritor Joel Rufino dos Santos, autor do en
saio "História política do futebol brasileiro" e de 
"O que é racismo", entre outros trabalhos, relata 
uma série de episódios no futebol brasileiro que 
demonstram a exist~ncia do racismo no esporte 
das multidões. 

Sendo um componente básico da sociedade bra
sileira, explica Rufino ao traçar a história do fute
bol, o racismo emergiu como um fato importante. 
Antes de 1930, os negros não entravam nos clubes 
de futebol ou só através de um processo de bran
queamento, como no caso do jogador Carlos Al
berto, um mulato escuro, que disfarçava a cor da 
pele utilizando pó-de-arroz. O Fluminense, clube 
de Carlos Alberto, guarda até hoje o apelido de 
' 'pó-de-arroz''. 

"Sai daí, ô macaco", "crioulo burro" são ex
pressões comuns ouvidas nos estádios de futebol, 
quando jogadores negros porventura deixam de 
fazer algum gol certo ou se envolvem em alguma 
jogada não muito feliz. É Joel Rufmo quem conta 
um episódio acontecido no Estádio do Maracanã: 

"Um amigo meu, famoso ator de TV, assistia a 
um Flamengo e Grêmio. Toda vez que Cláudio 
Adão perdia um gol (e foram vários), um sujeiti
nho se levantava para berrar: 'Crioulo burro! Sai 
daí, ô macaco'. Meu amigo engolia em seco. Até 
que o jogador Carpegiani eerdeu uma oportunida
de '-ieb- ~ ·o dos paus' (em frente ao gol). Ele achou 
que chegara a sua vez: 'Aí, branco bur~o! Branco 
tapado!' Instalou-se µm súbito e denso mal-estar 
naquele setor das cadeiras - o único preto ali, é 
preciso que se diga, era o meu amigo. Passado um 
instante o sujeitinho não se conteve: 'Olha aqui, 
garotão, você levou a mal aquilo. Não sou racista, 
sou oficial do Exército' . Meu amigo, aparentando 
naturalidade, encerrou a conversa: 'E eu não sou' ." 

Ostensivo ou não, o racismo é um fato concreto 
no futebol brasileiro, embora os apologistas da 
" democracia racial" afirmem o contrário. Há pou
co tempo, Mauro, meia-direita do Cruzeiro de Belo 
Horizonte, foi expulso de campo por um árbitro 
que, aos berros, gritava "fora macaco". O jogador 
denunciou o fato lembrando que é comum juízes 
de futebol tratarem negros de "macaco". 

Segundo Joel Rufmo dos Santos, uma das for
mas não-ostensiva de racismo no futebol brasileiro 
é a discriminação do jogador habilidoso e artístico 



a em proveito de um mais forte e possuidor de uma 
· 

1 técnica mais cuidada, técnica entendida no critério 
, europeu de país desenvolvido. "Isso explicaria a 
:n· diminuição, assinala Rufino, de jogadores negros 
:e, nos principais times de futebol do país". i: Conta-se nos dedos o número de negros exer
: cendo a função de técnicos e juízes de futebol, 
· para não falar dos "cartolas" (dirigentes de clu

t bes), que simplesmente inexistem. É um fenômeno 
e explicável, observa Joel Rufino, pois "no conceito 

racista brasileiro, precisou de confiança, negro não 
· serve. É comum se dizer que negro quando não de
e feca na entrada, defeca na saída. Onde estão os ne
a gros no futebol? Não temos técnicos em proporção 
e correspondente ao número de craques negros que 
e se destacaram". 

Muita gente acredita que o negro é melhor dota
. do para o futebol e para a dança. Recentemente, 

e- quando participava de um debate em Brasília, Joel 
' Rufino ouviu um ex-jogador de fu!ebol negro de

fender com veemência essa tese: "E uma forma de 
preconceito introjetado no próprio negro, que 
acha, pelo fato do branco ter sempre dito isto, que 
ele, negro, s6 presta para coisas primiti".as que de
pendam dos instintos e da sensualidade. E uma idéia 
colonialista de que há povos dotados para a civili
zação e outros para a selvageria". 

Há quem defenda a tese (racista) de que o negro 
é melhor jogador porque seus avós corriam de 
onças nas selvas africanas. 

Em termos sociais, o esporte das multidões re
produz também o mesmo esquema de valores pre
dominante na sociedade brasileira. Edson Arantes 
do Nascimento, o Pelé, maior craque de futebol de 
todos os tempos, é um exemplo típico de um cida
dão negro brasileiro absorvido pelo sistema, com 

, todos os valores eurocentristas que a sociedade exi-
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ge, a começar pelo registro dos seus filhos como 
"brancos". 

Durante muito tempo, Pelé foi utilizado como 
exemplo da "democracia racial" brasileira. Em ne
nhum momento, Pelé se posicionou sobre a ques
tão racial ou teve algum tipo de aproximação com 
os movimentos das comunidades negras. 

Nos últimos anos, têm surgido jogadores de fu
tebol considerados craques demonstrando cons
ciência de pertencer a um setor da população bra
sileira que enfrenta problemas de discriminação ra
cial. É o caso do ponteiro-esquerdo Paulo César, 
considerado até por alguns torcedores como um 
"jogador problema", e que tem se posicionado pu
blicamente sobre a questão: 

"Gosto de me vestir bem, de frequentar lugares 
elegantes. E muita gente não suporta ver um negro; 
um ex-favelado falando francês, com um Cartier 
no pulso, tomando champanha Don Perignon. 
Acontece que esse problema não é meu, é da cabe
ça das pessoas. Elas me criticam só porque gosto 
do que é bom. No fundo, é uma questão pura e 
simples de racismo. Muita gente nem diz, mas pen
sa o seguinte: Paulo César é um negro metido a 
branco que não conhece seu lugar." 

Na mesma entrevista concedida a uma revista 
semanal de circulação nacional, o atual defensor 
do Corín tians ( clube mais popular de São Paulo) 
vai mais longe ainda em suas observações: 

"Quando eu era rapazinho, fui barrado na porta 
do Fluminense. Hoje sou sócio dos clubes 'privés' 
do Rio. Mas o racismo no Brasil é um fato concre
to, comprovado diariamente em clubes, hotéis e 
restaurantes. O fato de não acontecer mais comigo, 
que sou famoso , não serve como exemplo. Sempre 
que posso procuro apoiar os movimentos de valori
zação da raça negra." 

Meios de comunicação 

Nas novelas, no teatro de um modo geral e ain
da na área de publicidade, o esquema de reprodu
ção dos valores racistas está ao alcance dos teles
pectadores com um mínimo de espírito crítico. 
Há pouco tempo, numa entrevista concedida a um 
programa de televisão, em horário nobre, o vetera
no humorista de rádio Nhô Totico, bastante popu
lar em São Paulo, recordava algumas passagens de 
sua carreira. O enfoque da reportagem era o de 
apresentar um cidadão bem sucedido vivendo com 
tranquilidade em sua casa num bairro da classe mé
dia paulista. 

Em determinado momento, quase no final da 
reportagem, Totico vai até a cozinha com o repór
ter para fazer a apresentação da empregada, uma 
anciã negra: 

"Comprei-a numa feira de escravos por 60 con
tos. Estou pagando à prestação. Ela aqui:'ilão ganha 



nada, lá fora poderia ganhar mais de mil réis. Per
gunta se ela gostaria de sair dessa casa ... " 

De um modo geral, os milhões de telespectado
res brasileiros são induzidos pela publicidade a 
consumir os mais variados_ produtos, dos autom6-
veis e apartamentos de luxos, passando 'pelos arti
gos de primeira ne<:essidade. Nessa engrenagem pu
blicitária, o negro só aparece como personagem su
balterno; lavadeira, lixeiro e muita vez até mesmo 
como escravo, como no caso de um anúncio pu
blicitário de um café que foi vendido inicialmente 
por uma escrava de nome "Pirnpinela". 

Dificilmente uma agência publicitária coloca o 
negro como veiculador de algum produto destina
do a um setor de médio poder aquisitivo. Zezé 
Mota, atriz e cantora de renome nacional (ver de
poimentos) teve um comercial out-door recusado 
pelo fato de ser negra. Segundo ela, 'o anúncio foi 
recusado porque o dono da loja alegou que a sua 
clientela era de classe média, que é preconceituosa 
e não aceitaria a sugestão de uma negra. Os veícu
los de comunicação não s6 usam isso como pretex
to como reforçam essa tendência racista. Até me 
pagaram pelo trabalho mas o oi,t-door não foi para 
a rua". 

No início de sua carreira, em um período que 
estava desempregada, Zezé Mota precisava fazer 
foto-novela. Pediu a uns amigos de uma revista es
pecializada da Bloch Editores obtendo a resposta 
de que " não tinham autorização para contratar ne
gros em nenhuma história". 

Novelas na televisão continuam com um alto ín
dice de audiência e de certa forma abrem um espa
ço no mercado de trabalho dos atores. Mas esse es
paço, observa a atriz negra Léa Garcia (ver depoi
mentos), ainda é restrito para os atores e atrizes 
negras, os quais, geralmente, só são convidados 
para participar no caso do texto explicitar um per
sonagem dessa cor. Os personagens negros mais co
muns são os marginalizados na sociedade, e dificil
mente ganham uma vida própria no texto, ou seja, 
acabam fazendo praticamente uma ponta ou figu
ração. 

Há casos excepcionais, como a professora de 
História, interpretada recentemente por Léa Gar
cia, numa novela das 18 horas (ainda não horário 
nobre), cuja filha apaixona-se por um rapaz branco 
e rico, sofrendo por isso discriminação racial. 
Quando a filha já se encontrava desesperada, a mãe 
(Léa Garcia) faz todo um levant?JUento histórico 
do negro, desde sua chegada da África até os dias 
de hoje, dentro de uma perspectiva, segundo a 
atriz, da visão dos movimentos negros. 

Não raras vezes, o autor de novelas é obrigado a 
modificar o desenvolvimento do enredri face a exi
gências raciais ele télespectadores. Um desses fatos 
aconteceu numa emissora de televisão de São Pau
lo, segundo conta Zezé Mota: 

"Havia um triângulo amoroso - Leila Diniz 
(branca), Zózimo Bubul (negro) e Aizita Nasci
mento (negra). As duas eram apaixonadas pelo ne
gro e ficava aquele suspense com quem ele se casa
ria. Vários telespectadores, sobretudo do municí
pio paulista de Campinas, enviaram cartas protes
tando com a possibilidade que se vislumbrava do 
negro casar com a ½ranca. A preocupação com as 
pesquisas de opinião pública faz com que as emis
soras passem por cima de tudo, até mesmo do ta
lento dos atores negros. Face aos apelos dos teles
pectadores, o roteiro da novela foi mudado." 

Racismo nos anúncios 

É muito comum os cadernos de classificados da 
grande imprensa brasileira veicularem anúncios 
com a exigência de "boa aparência", forma não 
muito sutil de algumas empresas negarem a contra
tação de mão-de-obra negra. Não é raro também a 
exigência do curriculum vitae do interessado acom
panhado de uma foto. 

Há casos mais gritantes, como o de um anúncio 
da empresa transnacional Sears Roebuck ao se ins
talar em Brasília: "Sears procura louras, de mais de 
18 anos, boa aparência, manequim 42". O anúncio 
repercutiu no Congresso com pronunciamentos de 
parlamentares levantando a possibilidade da em
presa ser enquadrada na lei Afonso Arinos. O ge
rente geral da Sears deu uma desculpa esfarrapada: 
"O anúncio pedia louras porque se adaptam me
lhor à cor do vestido a ser usado". 

Em agosto de 1980, um anúncio de emprego 
num curso de datilografia dizia claramente que 
"não se aceita gente de cor". A proprietária do 
curso, Léa Alves Nestler, declarou posteriormente 
à imprensa que fez restrição a negros porque seus 
alunos " têm preconceito contra gente de cor". Ela 
se baseou no fato de anteriormente ter despedido 
uma professora negra pois " quando ela estava aqui, 
não recebi alunos novos. Como não gostaria de 
fazer isso outra vez, resolvi não mais aceitar pes
soas de cor para trabalhar". A proprietária negou 
ser racista. 

Recentemente, um amigo de Zezé Mota, o en
genheiro negro Asfilófi.lo de Oliveira, desemprega
do há seis meses, foi o primeiro candidato a tele
fonar para uma empresa que colocara anúncio num 

1 
grande jornal do Rio. Depois de praticamente qua
se tudo acertado por telefone, o doutor Oliveira 
apresentou-se pessoalmente e o emprego de enge
nheiro acabou sendo negado. Não chegaram a ale
gar nada oficialmente, mas um funcionário acabou 
confessando que a firma evitava contratar enge
nheiros negros porque os operários das obras te
riam dificuldades de respeitar "um negro na dire
ção". 





A polêmica em 
torno da lei 
Afonso Arinos 

O "~ questão de discriminação tem uma 
amplitude e profundidade que nunca nenhu

ma lei poderá abarcar. A discriminação racial não 
é um problema legal mas cultural. Os problemas 
culturais são por si mesmos dramaticamente inex
tinguíveis. Acho razoável que os vários grupos 
das comunidades negras se posicionem critica
mente em relação à lei Afonso Arinos, mas con
sidero um pensamento radical afirmar que hoje a 
lei at~ favorece o racismo. 

"O perigoso no racismo é quando ele se insere 
nas ma~s populares e não nas elites intelectuais. 
A diferença entre o Brasil, Estados Unidos e In
glaterra, por exemplo, é que o racismo aqui está 
nas chamadas elites culturais ou sociais. No Bra
sil, não há nenhuma família antiga que seja bran
ca; todas com mais de 200 anos têm sangue negro. 

"As pessoas que ascendem socialmente são 
muitas vezes mulatos, mas existe uma espécie de 
preconceito antinegro. Na massa popular não se 
encontra isso. Na Inglaterra, vão mudar a Lei da 
.Comunidade Britânica para excluir os negros, não 
porque os intelectuais do Parlamento inglês quei
ram , mas por desejo das massas trabalhadoras. O 
racismo no Brasil está na elite social, não no 
povo. 
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"Acho que a lei Afonso Arinos tem muitas fa
lhas. Para aplicação, a lei depende de ser solicita
da. Ela não é aplicada porque não há da parte da 
pessoa protegida pela lei a iniciativa de apelar 
para ela. As pessoas ficam acanhadas. A lei é fra
ca, não fala em edifícios de apartamentos quando 
a elaborei em 1951. Façam uma outra ... Qual a 
razão de não fazerem uma outra melhor? 

"Peço aos críticos da lei Afonso Arinos que 
façam uma melhor. A declaração dos direitos de 
1967 foi escrita por mim. O texto existe mas não 
é cumprido. Pela primeira vez, em todas as cons
tituições do mundo está escrito: "a discriminação 
racial será punida pela lei" . Transformar a discri
minação racial em crimes no texto constitucio
nal . Isto é um incitamento para que façam uma 
lei boa." 

Segundo o seu autor, a lei - que leva o seu no
me - surgiu numa tarde de sábado de 1951, 
quando José Augusto , o motorista negro do par
lamentar Afonso Arinos de Mello Franco contou
lhe que tinha sido proibido de entrar numa sorve
teria no centro da cidade, por ser negro. 



D O escritor Abdias do Nascimento tem uma 
versão diferente sobre a origem da lei Afon

so Arinos: 
"Em 1944, fundamos o Teatro Experimental 

do Negro, no Rio de Janeiro, com vários propq
sitos. Era na verdade um movimento de muitas 

1 frentes, uma delas de natureza política. O Tea
~a tro Negro criou um movimento chamado Con
ta venção Nacional do Negro, cuja primeira reunião 
d1 nacional aconteceu em São Pauto. A Convenção 
'ai votou como um dos seus pontos de reivindica
a. ções prioritárias uma lei anti-racista, uma lei que 
o deixasse bem claro como crime de lesa-pátria a 
1 prática da discriminação racial, propugnando 

também medidas de caráter econômico para que 
e o brasileiro de origem africana tivesse reais po~i
e bilidades de usufruir dessa igualdade perante a 
o lei. 

"Quando se reuniu a Assembléia Constituinte 
o de 1946, a Convenção se dirigiu a todos os parti
i, dos e parlamentart>S enviando seu programa de 
· reivindicações. Recebeu então esse apoio retórico 
a e convencional dos partidos. Mas o senador Ha-

milton Nogueira, da ex-UDN do então Distrito 
· Federal, fez um discurso mostrando que o racis

mo no Brasil era uma questão de fato e não sub
. jetiva Apresentou um projeto de lei anti-racista, 

assumindo portanto todo um programa da Con
venção do Negro. 

"Houve então várias manifestações contra a 
lei sob a alegação de que primeiro precisava exis
tirem fatos concretos de racismo para que a lei 
pudesse ser votada. o único deputado negro na 
Assembléia Constituinte, Claudino José da Silva, 
deputado pelo Partido Comunista do Estado do 
Rio de Janeiro, foi contra a lei dizendo que aqui
lo restringiria o conceito amplo da democracia. 

"A lei não foi aprovada. Ficou para ser discu
tida quando houvesse um fato concreto. I~o 
aconteceu em 1950, quando a coreógrafa interna
cional Katherine Dunhan foi discriminada num 
hotel de São Paulo. Aí, entra o sr. Afonso Arinos 
e apresenta a lei. Hoje ele faz toda uma teoria di
zendo que foi por causa de um motorista. 

O quilombismo 

"Não se pode falar em democracia neste país 
sem levar em conta a voz, os problemas, as aspi
rações e os valores do negro, isto é, dessa grande 
maioria de descendentes de africanos que cons
truiu o Brasil. 

"Desde que começou a vinda das grandes levas 
de imigrantes europeus, os negros foram excluí
dos e ·cortados, até mesmo do setor agrário, onde 
é inegável que foi construído unicamente com o 
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suor e trabalho dos escravos. No meu livro "O ne
gro revoltado", publico uma estatística da Socie
dade Brasileira de Agricultura mostrando que a 
grande maioria do setor agrário não quer.ia saber 
do trabalhador negro. A grande parcela da popu
lação negra brasileira continua atualmen~e como 
pária no campo: Daí para nós, negros, ser impor
tante uma reforma agrária. 

"A teoria quilombista que eu prego no meu li
vro afirma e reivindica que a terra deve ser pro
priedade coletiva da sociedade e não ficar como 
propriedade de alguns para usufruto de poucos 
proprietários. 

"O negro precisa fazer a sua própria ciência se 
quiser se libertar dessas. tutelas acadêmicas ditas 
científicas. t o que estamos fazendo no Instituto 
de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, da PUC 
de São Paulo. Criado com a cooperação de dom 
Paulo Evaristo Arns, Cardeal de São Paulo, o Ins
tituto pretende fazer um levantamento exaustivo 
da realidade afro-brasileira. Seu projeto-piloto e 
básico de tudo o que vai acontecer depois é o co
nhecimento das comunidades de origem africana 
que estão isoladas do fluxo convencional da 
nossa sociedade. O exemplo mais ilustre é o de 
Cafundó, em São Paulo. Existem centenas dessas 
comunidades, como Bom Jesus, Cajoeira e Jaca
reí dos Pretos, no Estado do Maranhão. 

"Os heróis de cor negra que a história do Bra
sil celebra são exatamente aqueles que fizeram o 
jogo do opressor, como Henrique Dias, Marcílio 
Dias etc. Os heróis que realmente contribuíram 
para a libertação das massas negras figuram de 
uma maneira muito episódica como no caso de 
Zumbi. Não se fala do preto Pio, das fugas em 
massa das fazendas de São Paulo. Não se fala do 
preto Cosme do Maranhão. Não se fala dos qua
tro Tiradentes (um dos mártires da independên
cia brasileira) negros dos Alfaiates, da guerra dos 
Farrapos do Rio Grande do Sul. Não se enfati
zam esses grandes gestos coletivos de heroísmo. 
Não·se trata de indivíduos, mas das grandes mas
sas de origem africana que tanto lutaram para se
rem livres e ajudarem o Brasil a se libertar. 

"A República dos Palmares foi um exemplo 
magnífico de convivência racial. Ninguém era in
ferior por que era branco, preto ou índio. Ali 
todo mundo era igualitário. 

"Com a vinda dos representantes diplomáticos 
da África e o noticiário da imprensa sobre o con
tinente de onde viemos, mesmo que distorcido a 
favor das cla~es dominantes, dá o sentido de que 
o negro não está só. Pertence a uma Nação que tem 
uma comunidade com um relacionamento pro
fundo em cultura e situação étnica." 



.li 
As estatísticas 
mostram 
onde está 
o racismo 

Além do debate teórico, os números sobre a 
população brasileira indicam que na 
prática não existem oportunidades iguais 
para brancos e negros 

U m levantamento feito nos mais diversos 
setores, civis e militares, da sociedade 
brasileira e em alguns da chamada elite, 

constatou-se que o negro (tampouco o mulato) não 
ocupa um espaço compatível com pelo menos a 
proporcionalidade do seu número existente 
oficialmente no país que, segundo o Instituto 
Brasileiro de. Geografia e ~statística (IBGE) - de 
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem 
de Domicílio (PNAD) de 1976 - corresponde 
a 41 % (pretos e pardos = negros) da população. 
No Exército, dos 17 generais de Exército 
(posto mais alto da oficialidade), incluídos quatro 
ministros do Superior Tribunal Militar (STM) e 
o ministro do Exército , nenhum é negro ou mulato. 
Dos 11 almirantes de Esquadra (posto mais alto 
da Marinha), incluídos três ministros do STM e um 
do Tribunal Marítimo e o ministro da Marinha, 
nenhum é negro ou mulato. Na Aeronáutica, dos 
sete tenentes-brigadeiros integrantes do Alto 
Comando, inclusive o ministro da Aeronáutica, 
nenhum é negro ou mulato. 
Na área política, o quadro é o seguinte: dos 22 
governadores eleitos por vias indiretas em 1978, 
nenhum é negro ou mulato. Dos 20 ministros do 
governo João Batista Figueiredo também não 
se encontra nenhum negro OLl mulato. Dos 
420 deputados eleitos em 1978, dois são negros 
e dois mulatos (s6 representantes do Rio, São 
Paulo e Rio Grande do Sul), enquanto entre os 67 
senadores, um é negro e um é mulato (Mato 
Grosso e Rio ). 
Na Associação Nacional dos Docentes do Ensino 
Superior (Andes), dos 20 integrantes da diretoria, 
quatro são mulatos e nenhum é negro . Dos 9 
diretores efetivos da Federação Nacional 
dos Economistas, nenhum é negro e um é mulato, 
enquanto dos 30 integrantes da diretoria da 
Federação Nacional dos Jornalistas, um é negro 
e nenhum é mulato. Da direção do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Município do Rio, 
entre os 24 integrantes, um é negro, o presidente 
do Sindicato, Carlos Alberto de Oliveira. 
Dos 92 conselheiros do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), um é 
negro (representante de Minas Gerais), enquanto 
na Associação Brasileira de Imprensa (ABI ), dos 11 
diretores, nenhum é negro ou mulato. 
Na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan), entre os 27 integrantes da diretoria, 
efetivos e suplentes, nenhum é negro, o mesmo 
acontecendo com a Confederação Nacional 
do Comércio, em que dos 28 membros, efetivos 
e suplentes, nenhum é negro. 
Entre os 11 maiores banqueiros do jogo-do-bicho 
Uogo chamado de azar ainda considerado 
contravenção penal, mas cujos banqueiros têm um 
poder de fato, inclusive o de corromper a polícia) 



que controlam a área do Rio e Grande Rio 
(incluíndo a Baixada Fluminense e algumas 
cidades vizinhas do Rio, como Niterói), 
nehum é negro. 
Dos 11 titulares da atual Seleção Brasileira, que 
possivelmente deverá representar o Brasil na 
próxima Copa do Mundo da Espanha, encontram-se 
quatro negros e mulatos. 
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Na Academia Brasileira de Letras, entre os 40 
escritores considerados imortais, nenhum é negro 
ou mulato. 
No Rio, o quadro nos sindicatos dos Artistas e dos 
Metalúrgicos é o seguinte: dos 24 integrantes 
da diretoria dos artistas, um é negro, enquanto 
entre os m:talúrgícQ.s, dos 24 diretores, cinco são 
negros e tres mulatos. 



. Quantos 
sãq os negros? 

E laborado pelo sdciólogo Gilberto Freyre no 
início dos anos 30, o conceito de democra
cia racial serve até hoje ao poder dominan

te para mostrar ao mundo que no Brasil não há 
preconceito ou discriminação racial contra o ne
gro. 

Segundo o autor de "Casa grande & senzala" a 
ausência de preconceito ou discriminação se deve à 
"plasticidade cultural" do colonizador português, 
que já tivera urna experiência prévia com a escra
vidão ao submeter os mouros em Portugal. 

Ainda para Freyre, houve urna tolerância racial 
do colonizador português com o escravo negro, 
comparando-se com a rigidez nas atitudes raciais 
do colonizador anglo-saxão, particularmente nos 
Estados Unidos. Freyre, em suma, superenfatiza 
as diferenças no campo racial existentes entre os 
Estados Unidos e o Brasil, tendo a plasticidade cul
tural se traduzido na miscigenação, ou seja, a mis
tura entre negros e brancos. 

No início dos anos 30, predominava entre os 
iutelectuais brasileiros, como Oliveira Viana en
tre outros, a idéia segundo a qual a mistura criara 
uma "raça fraca e em degenerescência". Gilberto 
Freyre inverte essa tendência ao assinalar que jus
tamente a mistura é uma síntese dos melhores 
aspectos de cada uma das três raças. 

Apesar disso, o conceito lançado por Gilberto 
Freyre acabou criando uma arma contra o negro, 
pois a partir do conceito de democracia racial, o 
governo brasileiro adotou essa versão oficial e 
publicamente. Serviu na prática o conceito de 
democracia racial para a adoção de uma política 
de avestruz, ou seja, de ignorar um problema exis
tente no Brasil e que só pode ser enfrentado ao 
torná-lo público. Em outras palavras: af1.r111ar que 
no Brasil não existe preconceito ou discriminação 
contra o negro é ignorar os fatos constatáveis nos 
mais diversos setores da sociedade brasileira e, por
tanto, contribuir para a continuação do problema. 

Um conceito complexo 

Tecnicamente é praticamente impossível deter
minar o número preciso de negros no Brasil O 
mais recente dado estatístico, a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios de 1976, conclui que 
41% da população que compõe a força de trabalho 
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é negra, cuja conceituação resulta na soma de pre
tos e pardos (pretos mais pardos resulta negros) . 

O quesito "cor" nos censos demográficos tem 
provocado os mais diversos tipos de controvérsias. 
Em 1970, o quesito foi retirado do censo sob a ale
gação oficial de que não sendo bem aferido provo
cava distorções. A retirada provocou muita polêmi
ca e até hoje paira a suspeita de que o motivo téc
nico alegado foi na verdade uma capa para escon
der o aspecto político da questão. Em outras pala
vras: o velho esquema brasileiro de esconder à pro
blemática racial; nada melhor do que a omissão 
para acabar com í1 celeuma. Eram os trágicos tem
pos de arbítrio total do governo Médici. 

Finalmente, depois de inúmeras campanhas 
pelo restabelecimento do quesito "cor" e um 
abaixo-assinado de 120 cientistas sociais, o movi
mento comandado pelo Instituto de Pesquisa das 
Culturas Negras (IPCN) conseguiu obter uma vitó
ria com o retorno do quesito ao PNAD-76. 

No ensaio "O lugar do negro na força de traba
lho", elaborado por Lúcia Elena Garcia de Olivei
ra, Rosa Maria Porcaro e Tereza Cristina Araújo 
Costa, há um breve histórico sobre o quesito "cor" 
nos censos. Em 1872, a população foi subdividida 
em livre e escrava e, segundo o professor Mortara, 
a declaraç:Io da cor foi deixada ao recenseado livre, 
que defmiu não somente a sua cor mas a de seus 
escravos. Os entrevistados foram assim classifica
dos: se fossem livres, em brancos, pardos, pretos 
ou caboclos; e se escravos, em pardos e pretos. Já 
em 1890, a populaç:Io foi classificada, segundo a 
cor, em brancos, pretos, caboclos e mestiços. 

A variável cor só voltou a ser pesquisada no 
Censo de 1940, com opções de resposta entre pre
to, branco e amarelo. Quando não fosse possível 
essa qualificaç:Io, o entrevistador lançaria um traço 
horizontal no lugar reservado para a resposta. Isto 
resultou na classificaç:Io da populaç:ro em três 
grandes grupos (pretos, brancos e amarelos), além 
da constituição de um grupo· genérico sob a desig
nação de pardos (para os que se designaram como 
caboclos, mulatos, morenos etc ou se limitaram ao 
lançamento do traço). 

Em 1976, a Pesquisa Nacional por Amostragem 
de DomicíÜós incluiu em seu suplemento a variável 
"cor" desdobrada em dois quesitos. O primeiro ti
nha por objetivo investigar como os informantes 
identificavam a sua cor, ou seja, qual a terminolo
gia utilizada para essa identificação. O segundo 
quesito visava obter do informante uma classifica
ção da resposta dada ao quesito anterior, de acor
do com a forma mais tradicional de investigação 
sobre cor nas pesquisas do IBGE. 

A análise das respostas do quesito aberto de cor 
- assina).~ o ensaio - indicou, apesar da quantida
de extensa de designações, haver uma elevadíssima 
concentração em alguns poucos termos. Aproxima-
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damente 95% das respostas estavam concentradas 
em apenas sete designações de cor diferentes, sen
do quatro delas comuns às usadas no quesito fe
chado, ou seja: branca (41,9%), preta (7,6%), ama
rela (0,97%) e parda (7,6%). As outras três catego
rias mais frequentes foram as designações: clara 
(2,5%) , morena clara (2,8%) e morena (34,4%). 

Questão política 

O Movimento Negro Unificado contra a Discri
minação Racial considera - tendo por base a con
ceituação da Unesco - que 70% da população bra
sileira é negra ou mestiça, com algum grau de 
ascendência africana. Em outros termos: para o 
MNU, quem tiver algum tipo de sangue africano é 
negro, 

Analisada politicamente, a questão se torna 
ainda mais complexa. A categoria parda, assinala 
o sociólogo Carlos Hasenbalg, é residual, resulta de 
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misturas, nem preto, nem branco. Partindo do cri
tério que só é branco quem tem ascendência euro
péia pura, menos de 50% da população brasileira é 
branca. 

A questão não é apenas de identificação de cor 
mas sim de identidade, explica Hasenbalg. No caso 
do mulato, tem ou não identidade de negro? Na 
medida em que existe no Brasil toda uma ideologia 
de branqueamento, o mulato pode se identificar 
com o branco. Na massa da população não-branca, 
nem todos vão se considerar da categoria racial 
chamada negra. 

No Brasil, de alguma forma, o poder dominante 
conseguiu fragmentar a identidade dos não-bran
cos, ao contrário do que aconteceu nos Estados 
Unidos da América, onde se é negro ou branco. 

Agora, nestes anos 80, a complexa questão da 
identidade racial é um ponto fundamental que se 
coloca politicamente para o movimento negro bra
sileiro. (M. A. ]acobskind) 



' 

Quando a 
"boa aparência" 
esconde 
a discriminação 

• 

O mercado de trabalho discrimina o negro de 
todas as formas. Não é só nos anúncios es
condidos nas páginas dos classificados dos 

jornais que o racismo transparece, cuidadosamente 
disfarçado em exigências de candidatos de boa apa
rência e cor clara. O problema é muito mais pro
fundo e está presente em todas as profissões, mes
mo nas de status social mais baixo, onde ao negro 
é sempre reservado o lugar mais inferior e o salário 
menor. 

Os dados desta estranha realidade são estarrece
dores para um país que se autodefine como uma 
democracia racial: 81,4% dos empresários, adminis
tradores e profissionais de nível superior são bran
cos; os brancos ocupam ainda 75% do mercado 
profissional de nível médio e têm as melhores posi
ções e salários na indústria, na agricultura e no se
tor de prestação de serviços, este o mais fortemen
te discriminador do negro. No trabalho autônomo, 
o quadro se repete: é aí onde há maior despropor
ção salarial entre negros, pardos e brancos. Em mé
dia, os negros e pardos ganham a metade do rendi
mento dos brancos. 

Todos esses dados constam de um trabalho ela
borado pelas cientistas sociais Lúcia Elena Garcia 
de Oliveira, Rosa Maria Porcaro e Tereza Cristina 
Araújo Costa, sob o título "O lugar do negro na 
força de trabalho". Baseado em dados de 1976, 
mostra a marginalização do negro em todos os ní
veis do mercado de trabalho, onde representa, in
clusive, o maior contingente de população pobre 
do país. Segundo a pesquisa, do total de 4 7% dos 
brasileiros com renda igual ou inferior a um salá
rio mínimo, o contingente de brancos é de apenas 
38% contra 63% da população negra e 57,8% da 
população parda. 

Discriminação racial 

Em linhas gerais, a pesquisa chega a algumas 
conclusões básicas: em todas as categorias profis
sionais estudadas, o negro ocupa posição inferior 



ao branco; ua categoria "ocupações de nível supe
rior, empresários e administradores" é onde exis
tem maiores desigualdades, com os pretos e pardos 
ganhando, respectivamente, 36,9% e 49,6% do ren
dimento médio dos brancos; nas ocupações ma
nuais urbanas, a relação de anos médios de estu
do entre brancos e negros é sempre menor que a 
relação encontrada entre rendimentos médios, o 
que significa a pior remuneração da força de traba
lho negra mesmo quando esta possui nível educa
cional igual ou superior ao da força de trabalho 
branca. · 

A partir dessas constatações, a pesquisa procura 
colocar em evidência um aspecto da realidade bra
sileira: a importância decisiva que a estrutura ocu
pacional joga na distribuição da renda e na própria 
posição social do indivíduo e seus familiares. Para 
ilustrar, cita um dado expressivo: os trabalhadores 
não-manuais, que representam apenas 18% da for
ça de trabalho, detêm 4 7,8% dos rendimentos, en
quanto os trabalhadores manuais urbanos, que cor
respondem a 44,3% da força de trabalho, possuem 
apenas 39,4% dos rendimentos. 

Esse é um aspecto que a pesquisa levanta. Ten
tando aprofundar a questão das desigualdades, 
conclui também pela existência de um dado com
plementar: a desigualdade existente em função da 
própria diferenciação racial. Concluem as autoras 
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do trabalho : "Quando comparamos a composição 
da força de trabalho segundo os grupos com a par
cela de rendimentos apropriada por cada um desses 
grupos temos que os brancos, que representam 
pouco mais da metade da força de trabalho, rece
bem quase três quartos do rendimento, ficando a 
parcela restante do rendimento para os demais 
grupos raciais. Em que medida essa maior concen
tração de renda nas mãos dos brancos está relacio
nada à própria distribuição ocupacional da força 
de trabalho, onde as funções de maior status são 
preenchidas basicamente por brancos?" 

São as próprias autoras que respondem: 
'ºA maior parcela do rendimento fica nas mãos 

dos brancos, independentemente das categorias 
ocupacionais em que estejam." 

Para ilustrar, citam os seguintes dados: os bran
cos detêm 85,4% dos rendimentos dos trabalhado
res não-manuais; 65,8% dos rendimentos dos traba
lhadores manuais urbanos; e 57% dos rendimentos 
dos trabalhadores manuais rurais, 

"Mesmo na categoria de trabalhadores manuais 
rurais onde os brancos representam uma parcela de 
força de trabalho inferior ( 48,3%) à dos negros, a 
proporção de rendimentos deles é superior. 

"Na categoria de trabalhadores não-manuais, 
77% das pessoas são brancas. Essas pessoas rece
bem 85,4% da renda. Os negros, que representam 



20,5% das pessoas da categoria, recebem apenas 
11,5% dos rendimentos. 

"Dentre os trabalhadores manuais urbanos, 
rendimento dos empregados é mais uniforme 
te distribuído entre os grupos raciais que entr o 
autônomos. Os empregados urbanos brancos r 
presentam 54% das pessoas nessa categoria e rece
bem 63% C: J rendimento; já os brancos com posi
ção ocupacional de autônomo representam 58% 
das pessoas nessa categoria e ficam com parcela 
bem maior de rendimentos: 71%''. 

A desproporção de rendimento tende a se acen
tuar nas ocupações que exigem maior qualificação, 
habilidade ou mesmo a propriedade de alguns ins
trumentos de trabalho para desempenho de ativi
dades autônomas. 

As desigualdades se fazem presentes também 
entre os brancos e negros ricos. Dos 5% da força de 
t,rabalho considerados mais ricos, 85,5% são bran
cos; os negros e pard9s correspondem respectiva
mente a 1 e 9,9%. E também entre os brancos 
onde a concentração de renda é maior: o estudo 
constatou que 1% dos brancos mais ricos se apro
priaram de 17, 9% do rendimento total dos bran
cos; a mesma proporção de pardos mais ricos fica 
com 14,4% da renda dos pardos, enquanto os ne
gros ricos se apropriam de 8,9% do rendimento do 
seu grupo racial. Se traduzido em números, os 
brancos ganhariam seis vezes mais que os negros e 
três vezes mais que os pardos. 

Reprodução das desigualdades 

Segundo os levantamentos das pesquisadoras de 
"O lugar do negro na força de trabalho", as desi
gualdades se reproduzem a partir de um ciclo vicio
so que poderia ser sintetizado assim: a família ga
nha pouco, emprega cedo os seus filhos para com
pletar a renda; estes, no 'futuro, não têm condições 
de galgar melhores postos e, assim, a discriminação 
econômica continua de geração em geração, agra
vada por todas as distorções do modelo sócio
econômico e político brasileiro. 

Para explicar melhor esse aspecto da reprodu
ção das desigualdades, as autoras recorreram a da-
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dos do Plano Nacional de Amostragem Domiciliar 
- PNAD e estudos de mobilidade de cor e mão-dc
obra, do IBGE. Os dados levantados indicam que o 
trabalho prematuro do menor é um drama nacio
nal, que atinge indistintamente pessoas de todas as 
raças: até os 17 anos, 83,5% dos brasileiros são 
obrigados a se inserir no mercado de trabalho para 
ajudar suas famílias. 

Mas, no caso dos negros e dos pardos, a despro
porção é maior que entre os brancos: 90,9% dos 
negros e 87 ,3% dos pardos recorrem a um em prego 
qualquer até os 17 anos, enquanto o percentual de 
brancos é de 80%, evidentemente também uma 
taxa altíssima, que traduz o estado de pobreza ge
ral da população, independentemente de raças. 

O trabalho dos 5 aos 14 anos é igualmente uma 
questão dramática para todos: atinge 63,5% dos 
brasileiros, sendo 61,4% dos brancos, 73,1% dos 
negros e 70,9% dos rardos. 

Igualmente dramática é a situação da mulher 
negra. As chefes-de-família de cor negra e parda 
correspondem a 36,7% do total de famílias brasi
leiras, enqua~o as brancas correspondem a 13,4%. 

Seus rendimentos são duplamente aviltados: em 
relação aos chefes-de-família homens, que ganham 
quase o dobro que elas, e em relação às chefes-de
família brancas, que ganham, também, salário 
superior. Enquanto a renda de uma fam11ia chefia
da por um homem branco é da ordem de 6,2 salá
rios, a fam11ia de um negro ou um pardo tem ren
da média de três salários; se essa família for chefia
da por uma mulher, a renda será de 1,3 salário para 
a mulher preta e 1,7 para a mulher parda. Nas fa_ 
mílias chefiadas por mulheres brancas, a renda mé
dia é de 3,2 salários mínimos, 

A pesquisa também desmistifica as questões da 
miscigenação racial e da possibilidade de mobilida
de dos brancos, ambas consideradas pela ideologia 
oficial como forças de descompressão. Não é nada 
disso: o casamento entre negros e brancos não ate
nua a questão da discriminação racial, nem da dis
criminação dos pretos e pardos dentro do mercado 
de trabalho pela simples razão que o problema está 
relacionado com a estrutura econômica e social do 
país como um todo e que já discrimina o negro no 
momento em que ele nasce, pela sua condição de 
pobreza. 

Outro detalhe que a pesquisa mostra com clare
za linear: a pobreza geral dos brasileiros. Segundo 
seus dados, 60,6% das famílias têm rendimento até 
três salários, sendo que a presença das famílias ne
gras (pretas e pardas) é maciça: 80,5% das famílias 
de pretos e 74,7% de pardos. Um dado que por si só 
destrói o mito da democracia racial brasileira e evi
dencia as distorções do nosso modelo político 
como profundamente nefastas para negros e bran
cos. (Francisco Viana) • 
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CATEGORIAS OCUPACIONAIS 

BRANCOS 
PARTICIPAÇÃO NA FORÇA 
DE TRABALHO . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 1 
ACIMA DA% NA FORÇA 
DE TRABALHO 
Profissionais de nível superior ......... 81,4 
Profissionais de nível médio .......... 75,() 
Empregados em ocupações do comércio .. 65,6 
Empregados na indústria de 
transformação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,5 
Empregados em ocupações dos 
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transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,9 
Trabalhadores autônomos e não 
remunerados em ocupações da indústria 
de transformação, construção civil, do 
comércio, e da prestação de serviços ..... 58,2 

ABAIXO DA% NA FORÇA 
DE TRABALHO 
Empregados na agropecuária . . . . . . . . . . 43 ,6 
Empregados na construção civil ........ 45,6 
Empregados na prestação de serviços .... 47,2 
Autônomos e não remunerados na 
agropecuária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,7 



O preconceito 
no quotidiano 

Reunimos aqui alguns depoimentos a título de 
amostra, tentando exemplificar com casos reais co
mo a "democracia racial" não é tão democrática 
como muitos pretendem. São políticos, bispos, 
artistas, profissionais e trabalhadores falando de 
sua experiência de convívio social. No que se refe
re às Forças Armadas, recorremos ao depoimento 
de Nelson Werneck Sodré que não é negro, massa
be como o racismo funciona nos quartéis 

NELSON WERNECK SODRE 

No Exército, o problema racial aparece de 
uma maneira diferente das demais forças arma
das. Em relação à Marinha, o Exército sempre 
teve uma posição mais democrática na questão, 
porque o Exército era menos importante. A 
Marinha era monarquista e assim permaneceu 
em grande parte ap6s a proclamação da Repµ· 
blica. A República nasceu com o Exército. Pela 
sua desimportância social, o fato de ser militar, 
mesmo oficial, não classificava o indivíduo no 
Brasil. Naqueles tempos havia uma certa recep
tividade a pessoas não-brancas. 

"Enquanto o Exército não ganhou importân
cia social, foi o lugar onde se acolheram negros 
e mulatos. Para isso contribuiu a Guerra do Pa
raguai, quando, majoritariamente, a tropa foi 
recrutada na massa escrava. Os que sentavam 
praça eram alforriados, sendo portanto o grosso 
da tropa composta de libertos. 

"O fato de terem se igualado aos brancos e 
muitos terem ascendido nos postos da hierar
quia militar, permitiu ao Exército abrigar ne
gros e mulatos em profusão. O Exército teve 
uma posição definida pró-Abolição da Escrava
tura. Posteriormente, quando justamente peran
te a Lei não mais se diferencia o negro do bran
co, começa a funcionar o preconceito no Exér
cito. O número de negros vai tendendo a desa
parecer. Falo nos quadros permanentes - quer 
dizer, oficiais, não nos soldados que são tran
sitórios. Há um certo número de sargentos ne
gros, mas um reduzido número de oficiais. 

"Só no Estado Novo é que vigorou uma nor
ma discriminatória na Escola Preparatória de 
Cadetes de São Paulo, quando se proibiu a en
trada de negros, mulatos, judeus e filhos de ope
rários. A norma baixada pelo então ministro da 
Guerra, Eurico Gaspar Dutra, caiu em desuso 
logo depois que o Brasil entrou na guerra contra 
o nazifascismo mas, enquanto vigorou, houve 
casos de se retirarem pessoas porque eram amu
latados." 



ADALBERTO CAMARGO 

Empresário cm São Paulo e funqador da 
Câmara de Comércio Afro-Brasileira, o deputa
do Adalberto Camargo, do PDS (Partido Demo
crático Social, do governo), diz que há ascensão 
da comunidade negra na hierarquia social do 
Brasil, e dá os exemplos: 

"Em São Paulo, estado líder da Federação, o 
negro ocupa - pela primeira vez na sua história 
- as três casas de representação popular: as Câ
maras federal, estadual e municipal; sendo que, 
no legislativo estadual, estamos representados 
por uma mulher negra e na casa dos vereadores, 
ocupamo_s a ,Presidê;1ci~. Isso é um fato históri
co da ma10r rmportanc1a. 

"Outro indicativo da ascensão da comunida
de negra na hierarquia social, é o fato de que, 
neste proc sso para a redemocratização - para 
mim, de democratização -, uma grande parcela 
da população, representada pelo segmento ne
gro, deve atingir seus 40% de peso político no 
conjunto do eleitorado. Esse segmento nunca 
participou antes da orientação nem das decisões 
dos destinos políticos do país. E agora, com a 
reestruturação político-partidária é que os parti
dos, nas suas cartas de princípios, colocam 
o problema da comunidade negra, numa ati
tude inequívoca de reconhecimento do pe
s.o político por n6s representado. Essa preo
cupação nunca ocorreu no passado: nem pela 
ex-UDN nem pelo ex-PSD, ou qualquer outro 
partido no resto da História. E o fato dos novos 
partidos colocarem com preocupação o proble
ma do negro, merece uma análise clara: está-se 
sentindo que o elemento negro vem tomando 
consciência de seu valor, vem se libertando do 
estigma histórico, negativo, legado da escravi
dão, vem tomando consciência de sua importân
cia como força e poder político. 
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Ex-garimpeiro, 56 anos, tabelião em Barra 
do Garças ( estado de Mato Grosso, no centro
oeste) e autodidata, Valdon Varjão (PDS) -
o prrmeiro senador negro do Brasil - é contra o 
racismo e partidário da integração. 

"Comigo isoladamente até que não há o de 
que reclame. Entrosei-me talvez mais do que 
outros companheiros que estão aqui há mais 
tempo. Quando entro no plenário, sou bem re
cebido e me sinto como se fosse um elemento 
há muito integrado no meio dos parlamentares 
do Congresso. O problema da discriminação, 
portanto, não surgiu para com a minha pessoa. 
Aliás, eles dizem que não sou negro, sou mula
to, um descendente da raça negra. Ser negro, 
para mim é um orgulho. 

"Já falei muitas vezes sobre o problema do 
negro no Brasil e como deve ser feita a integra
ção. Ela tem de começar através de movimentos 
como os que estão surgindo em Ribeirão Preto 
(São Paulo) e Uberaba (Minas Gerais). Ou o que 
o bispo de João Pessoa ( estado da Paraíba), 
dom Pelé - que prefere ser apelidado de dom 
Zumbi - está fazendo no Nordeste, tentando 
iniciar uma pastoral do negro, exatamente 
como existe a pastoral do índio ou do operário. 
Por isso, convoco os descendentes da raça afro
brasileira a participarem mais da política. 

Outro dia, ouvi na televisão alguém dizer que 
não há racismo no Brasil e que, por lei, qualquer 
indivíduo pode chegar à Presidência da Repúbli
ca. E pergunto: como, se os negros não têm 
acesso às escolas superiores navais e nem ao ge
neralato? No regime em que vivemos, de que 
forma, então, um negro pode chegar a presiden
te?" 



Para o deputado federal Carlos Santos, 77 
anos, do PMDB do Rio Grande do Sul, a rigor 
não se pode falar em movimento negro no Bra
sil, porque o que se nota é um ativismo esparso, 
através de várias entidades voltadas para uma 
conscientização do valor do negro e de sua falta 
de integração na sociedade brasileira: 

"Na minha longa vida pública tenho aborda
do esse problema, mas devo confessar que o fa
ço numa dupla condição: de indivíduo e de gru
po. Como indivíduo, mercê de Deus, fui tudo 
na vida, até governador num estado de tradição 
colonial como é o Rio Grande do Sul recebido 
com as maiores considerações de respeito e esti
ma. E como grupo, eu me reporto ao pensamen
to do saudoso sociólogo baiano Edgar Santana, 
quando afirmava que o problema do negro bra
sileiro é um problema de desvio de personalida
de, fruto de 400 anos de cativeiro, que 90 de li
berdade não conseguiram corrigir. 

"Nota-se esse movimento, esparso, em todos 
os cantos do Brasil, e não tenho dúvida de que 
muito mais breve do que se espera, esses movi
mentos formarão uma só coluna, um corpo de 
uma só alma, ensejando aquela segunda aboli
ção de que nos fala Florestan Fernandes. 

"Ainda há pouco, assistimos em Alagoas 
uma estupenda afirmação dessa conscientização 
que se está formando entre os negros. Porque, 
contrariando aquela falsa assertiva de que o ne
gro quando ascende socialmente se afasta do 

seu meio, eu vi, exaltando a memória do Zumbi 
dos Palmares numa impressionante comunhão 
de sentimentos, negros de quase todos os gru
pos sociais e à frente deles figuras exponenciais 
da cultura e do pensamento negro no Brasil. 
( historiadores, professores, universitários. artis
tas, advogados, jornalistas), todos num só pen
samento de criar uma consciência do valor hu
mano que também se aninha na personalidade 
do negro. Para estímulo, estavam lá sete em
baixadores de alguns países negros: Gana, Nigé
ria, Togo, Costa do Marfim, Senegal, Gabão, 
Zaire. Os países africanos de língua portuguesa 
(Angola, Moçambique etc), como se sabe, ain
da não puderam instalar embaixada no Brasil. 

"O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) garante que a maioria da população 
brasileira é formada de negros, levando em con
ta aparentemente apenas as mais variadas mani
festações epidérmicas. Mas o IBGE faz mistério 
sobre esta conclusão e até hoje não revelou a ci
fra exata do número de brasileiros de cor negra 
e nem detalhes do critério usado para esta clas
sificação." 



-ALCEU COb.LARES . , 

O deputado Alceu Collares é o lídet", ~a ban
cada trabalhista (Partido Democrático Traba
lhista - PDT) na Câmara Federal, em Brasília, e 
candidato a governador do Rio Grande do Sul. 

Ainda há pouco, ao receber, na Câmara, os 
membros do Conselho Geral para a criação do 
Memorial Zumbi, Alceu Collares sugeriu que a 
partir de 1982 se pleiteasse a instalação de uma 
subcomissão, na Comissão de Interior da Câma
ra Baixa brasileira, com a finalidade de preparar 
as solenidades do centenário da abolição da es
cravatura no Brasil, a transcorrer em 1988. E 
assim devem ser coordenados todos os proble
mas que se relacionem com os negros, abran
gendo os antrop6logos, homens do povo, repre
sentantes da música, das artes, e com igual re
presentat-ividade para estes dois fenômenos: fu
tebol e carnaval. 

"São duas formas democráticas de participa
ção popular, talvez inconscientes do papel que 
desempenham no campo da própria cultura bra
sileira", afirma o deputado. 

- Como político - diz Collares - tenho tido 
uma receptividade muito grande em todos os 
segmentos. Embora tenha havido uma manifes
tação de racismo, na Assembléia gaúcha, contra 
minha pessoa, entendo que ela reflete defor~a
ções psíquicas de uma facção ou de grupo de m
div'íduos. Não vou ter dificuldades de percorrer 
o meu caminho político em consequência das 
minhas origens. 
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JOAO CARLOS DOS SANTOS . 

A questão racial está vinculada à luta geral 
do povo brasileiro. Só vamos conseguir realmen
te ter relações raciais democráticas após uma 
democracia mais geral instalada no país, o que 
vai abrir um leque maior e permitir que nós, ne
gros, consigamos enfrentar também essa ques
tão com maior vigor. 

"Um dos pilares da dominação é a questão 
racial. A luta portanto não pode estar desvincu
lada do conjunto de lutas do povo brasileiro. O 
importante é que a questão racial avance no pla
no político. Embora tenha _d~do pri?ri~ade ~m 
atuar politicamente como d1ngente sindical, sin
to no dia-a-dia a questão racial. 

"Tem uma corrente dentro do movimento 
negro que defende a participação política em 
todos os partidos. Acho que como a questão do 
negro é contra o sistema de dominação e a do
minação é feita pelo próprio sistema, vejo que 
seria um contra-senso participar em todos os 
partidos. Acho que se deveyarticipar, e.n'!uanto 
movimento negro, nos partidos de opos1çao. 

"Na minha área específica, dos petroquími
cos de Caxias, o pior tipo de trabal]10 na escala 
funcional é ocupado pelos negros. E visível que 
o negro não tem oportunidade nas funções mais 
bem remuneradas. Ainda há um ranço de dis
criminação, mesmo nos setores mais especializa
dos. Na fábrica em que trabalho, a maioria dos 
serventes ou dos auxiliares é composta de ne
gros. Na Petrofex, no setor técnico, o quadro é 
também discriminatório. 

"Os movimentos de libertação dos povos 
africanos são de suma importância. A participa
ção dos movimentos negros em apoio a e~~es 
movimentos de libertação pode trazer expenen
cia e muitas lições para os negros brasileiros." 
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' JOEL RUFINO DOS SANTOS 

O preconceito racial aparece em todas as ca
madas sociais, não apenas entre os ricos ou a 
classe média. O branco pobre, quando vê um 
negro que ganhou dinheiro e está bem colocado 
socialmente, manifesta o seu preconceito. Tem 
até aquele ditado: 'Preto quando está dirigindo 
carro é chofer ou é trambique'. Isso e..xpressa 
bem o que o branco pobre acha do negro inte
lectual, profissio~al liberal e jogador de futebol 
que ganha bem. E muito comum se ouvir: 'Mas, 
puxa, esse crioulo ganha tanto! ... ' 

"Existe t'ambém o preconceito direto. O alu
no que chega e diz: 'Não tem um professor 
branco? Eu preferia ... O fato do racismo brasi
leiro ser indireto não exclui a discriminação os
tensiva. O racismo brasileiro tem uma vertente 
psicol6gica forte, que em certos momentos é 
menos predominante em relação a outras ver
tentes, como a econômica. Existe também a 
vertente cultural; por exemplo: o conceito de 
beleza dp brasileiro é branco e, na prática, mui
to impiedoso com o que não é branco, exigindo 
até violentação íntima da pessoa que não é 
branca, o desejo desesperado de se tornar bran
co. 

"Ao nível psicol6gico, a coisa se manifesta 
da seguinte maneira: o branco projeta em cima 
do negro tudo aquilo que ele teme, que deseja 
mas odeia. Então para o branco, o negro é por
tador da inveja, luxúria, sujeira, da sexualidade. 
As pessoas acham que a mulata é a melhor de 
todas as mulheres, que o negro tem melhor de
sempenho sexual que o branco. No fundo estão 
projetando o desejo delas terem essa sexualida
de extra e, ao mesmo tempo, o medo de assu
mi-la- Curioso é que o negro acaba introjetando 
essa imagem negativa de si mesmo e pronto, aí 
o caminho está aberto para mil formas de pre
conceitos." 

Auto-imagem negativa 

"Você pode imaginar que o racismo está no 
ar que respiramos. Então, brancos e negros res
pirando esse ar tornam-se racistas. Não é só o 
branco racista contra o negro, mas o pr6prio ne
gro racista contra o negro. No concernente ao 
negro racista, a auto-imagem que tem de si é 
exatamente igual à imagem negativa que o bran
co tem do negro. No mercado de trabalho, o 
branco está em primeiro lugar, tanto no que se 
refere a salários como a oportunidades. Em par
te, isso se explica pelo complexo de inferiorida
de que tem o negro diante do sistema competi
tivo. Ele já começa perdendo, acha que não tem 
capacidade de vencer na vida, de subir a escala 
social, ganhar mais, de morar em lugares mais 
decentes. Ele acha isso porque introjetou a ima
gem negativa de si próprio. 

"Não é por decreto que se acaba com o pre
conceito racial. O avanço histórico da África é 
fundamental na luta contra o racismo no Brasil. 
Por várias razões. O fortalecimento dos países 
africanos e o seu prestígio crescente é uma pro
va de que o avanço histórico não é privilégio 
dos brancos europeus. Tudo isso contribui para 
reverter a imagem do negro diante de si próprio 
e diante do branco. Em suma: o branco vai res
peitar mais o negro com o desenvolvimento dos 
países africanos. 

"Você pode exemplificar concretamente. Os 
líderes africanos da descolonização: N'Kruma, 
Kenyata, Nierere, Agostinho Neto, Samora Ma
chel etc, essa gente toda aí nos ajuda a pensar o 
negro, na medida em que nos ajuda a criticar o 
colonialismo, a assumir nossa identidade cultu
ral de povo negro. A gente não pode esperar 
isso dos pensadores europeus, por mais progres
sistas que sejam." 



Ll:A GARCIA . 

, No teatro, o ator negro só é convidado a par
ticipar de peças dependendo de uma citação no 
texto. Se o texto exige a participação de um 
ator negro, então ele participa. 

"A mulher negra sofre a discriminação de 
uma forma mais intensa; primeiro, por ser ne
gra e, em seguida, por ser mulher. Ela foge dos 
padrões estabelecidos de beleza da sociedade. 

"Tenho lutado muito contra a discriminação 
racial, que é um fato na sociedade brasileira. 
Participei do Instituto de Pesquisa das Culturas 
Negras (IPCN). Comecei em teatro trabalhando 
no Teatro Experimental do Negro. Atualmente, 
faço parte de um grupo, a Reunião de Mulheres 
Negras Aqualtune (nome da avó de Zumbi), 
onde desenvolvemos uma série de atividades vi
sando à conscientização em torno da problemá
tica da mulher negra. 

"Os movimentos de libertação dos povos 
africanos têm realmente grande influência sobre 
os movimentos negros brasileiros, que têm par
ticipado ativamente nos atos e manifestações de 
apoio a Angola, pela indepe~dência da Namíbia 
e contra o regime racista da Africa do Sul. 

"Antes de participar do movimento negro, 
eu achava que agindo isoladamente no meu tra
balho artístico estaria colaborando de alguma 
forma em favor da causa. Com o passar do tem
po senti necessidade de ingressar no moviment9 
negro e atuar de uma maneira mais intensa. E 
fundamental o trabalho coletivo. 

"Voltando à questão do ator negro, é real
mente uma mão-de-obra barata, aquele que re
cebe menos não só no teatro como na televisão. 
Mesmo considerando os anos de experiência 
que um ator negro tenha de trabalho, ele vai ga
nhar, com raras exceções, uma quantia abaixo 
do nível médio. É um fato bem concreto em 
termos de discriminação." 
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LELIA GONZALEZ . . · , 

Numa batida policial, parados dois brancos e 
um negro num ponto de ônibus, a polícia vai 
direto em cima do negro exigindo documentos. 
Se o branco for amigo do negro evita a prisão. 
A maioria dos cidadãos negros é presa pelo fato 
de ser negra ou estar desempregada. As vezes, 
ele apresenta carteira de trabalho assinada por 
um patrão branco, mas mesmo assim é preso. 

"Por que a maioria da população carcerária é 
negra? Por que a maioria da população nos hos
pícios é negra? Em termos de assassinatos prati
cados pela polícia, em cada 10 cadáveres encon
trados, oito são de negros. 

"A nosso ver, a questão da violência policial 
está ligada não só ao aspecto objetivo do caráter 
institucionalizado do racismo no Brasil, como 
tem a ver com toda uma fobia de negro que 
existe neste país, pelo fato da população negra 
ser majoritária. É questão de memória incons
ciente da época dos escravos, ou seja, medo de 
uma rebelião. 

"A tese que defendemos é a de que o presi
diário negro brasileiro não deixa de ser um pre
so político, porque é preso pelo fato de ser ne
gro, não importa onde ele esteja. Temos casos 
não só de negros de classe média que são para
dos nos seus carros, mas também os que traba
lham e estudam morando em subúrbios. 

"Quando o arcebispo do Rio de Janeiro, 
dom Eugênio Sales, fez uma visita de Natal aos 
presídios cariocas, uma revista semanal saiu 
com a seguinte manchete: 'Descoberta: preso 
comum também é torturado'. O país é tão racis
ta que inclusive até os setores progressistas nun
ca viram isso, Em suma: a classe média branca 
foi descobrir que existe tortura porque seus fi
lhos foram torturados, assassinados e até desa
parecidos durante um projeto de luta, muito 
justo por sinal, contra uma ditadura. Esse pes
soal nunca atentou para o detalhe que os maus 
tratos acontecem, tradicionalmente, há séculos, 
com os jovens negros de familias pobres:' 
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ZEZE MOTA · 

Não existe democracia racial no Brasil. Des
de qúe me entendo por gente, sempre senti dis
criminação racial. Se você perguntar a uma pes
soa do povo, a uma empregada dom!stica, por 
exemplo, dirá que não sentem isso. E tudo por 
falta de consciência mesmo. São capazes até de 
dizer: "Meu patrão é muito bonzinho, até bati
zou meu filho." 

"A gente percebe a discriminação a partir do 
momento em que briga por um espaço na esco
la, na faculdade ou carreira. A partir do mo
mento em que você está em condições de com
petir com o branco, sente as pressões. 

"Para mim foi uma 'barra pesada' ocupar es
paços. Quando eu estava fazendo um curso de 
teatro com Maria Clara Machado, uma vizinha 
perguntou o que estava acontecendo, o motivo 
de eu não parar mais em casa e não brincar mais 
com a filha dela. Respondi que andava muito 
ocupada: trabalhava num laboratório, três vezes 
por semana ia para o curso de teatro e, à noite, 
ainda fazia contabilidade. Tinha então 16 anos." 

"O que chamou a atenção da vizinha foi o 
fato de eu estar fazendo o curso de teatro. Ela 
virou para mim e disse: 'Não sabia que para fa
zer papel de em pregada precisava fazer curso!' 
A vizinha era uma mulher negra. 

"Eu era uma criança que estudava, não tinha 
a menor idéia de como era a barra por aí. Tinha 
mil sonhos e fantasias, achava que ia ser fácil ser 
atriz e não teria o menor problema, pelo menos 
por ser negra. 

"Mais tarde, quando estava trabalhando, 
lembrei da vizinha, que chegou àquela conclu
são com base em fatos. Ela estava condicionada 
a ligar a televisão e ver os negros fazerem sem
pre papéis subalternos. 

"Faço parte do Movimento Negro Unificado • 
contra a Discriminação Racial (MNU), que tem I"' 
como principal finalidade sacudir o próprio 
negro para que não desista, brigue pelo seu es
paço e pare de se lamentar e levante a cabeça. 

"Sempre digo que as portas estão abertas 
para a Zezé Mota. A Maria José Mota, nome da 
Zezé, já levou muita porta na cara. Para a Zezé 
Mota, as coisas estão mais fáceis agora. Não vi
bro muito com isso, não. Eu frequentava uma 
boate muito chique aqui no Rio, a Hipopota
mus, até o dia em que fiquei sabendo que negro 
lá só se fosse famoso. Estavam me usando, da 
mesma forma que um Pel_é ou Paulo César e ou
tros negros colunáveis. E o tal negócio: argu
mentam, para a não entrada de outros negros 
não-colunáveis, que se trata de um clube priva
do, mas a gente sabe que a história não é bem 
essa. Quando a repórter negra da TV Globo, a 
Glória Maria, foi barrada no Othon Palace Ho
tel, depois da confusão formada, o gerente foi 
pedir desculpas dizendo-lhe que o porteiro não 
a reconhecera. Se ela dissesse que era a Glória 
Maria da TV Globo entraria tranquilamente. 

"Antigamente a minha estratégia era outra. 
Pensava com meus botões: em tal lugar, nunca 
vi um negro entrar, mas faço questão de ir, vão 
ter que me engolir. Atualmente não tenho mais 
paciência-para isso. Tenho mesmo é que denun
ciar, botar a boca no mundo ... " 



A ausência do negro atinge também a Igreja. 
Dos 339 bispos do Brasil, apenas dois são ne
gros: dom Jairo de Mattos, bispo do Bonfim, na 
Bahia e dom José Maria Pires, arcebispo de João 
Pessoa. Mas esta "falha" , como diz dom Lucia
no Mendes de Almeida, secretário-geral da Con
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, decorre, 
segundo ele, "muito mais da falta de vocações 
nacionais do que propriamente do problema só
cio-econômico dos negros" . 

Na verdade, grande parte do clero brasileiro 
é constituído de missionários estrangeiros ou 
descendentes dos migrantes europeus, princi
palmente daqueles que vivem nos estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 

D Nascido em Minas Gerais, 40_ anos, o arcebis
po de João Pessoa, Paraíba, dom José Maria 

Pires - o "dom Pelé" ou "dom Zumbi", como é 
conhecido - destinou sua mensagem de Natal a 
todos os negros do Brasil : 

"A todos os negros, descendentes como eu de 
um povo livre que foi escravizado; a todos os ne
gros que aceitam ser negros e aos que se envergo
nham de sê-lo; a quantos, mesmo não sendo ne
gros, vivem na sua condição de negros cativos; e a 
todos os não-negros e não-marginalizados que se 
comprometeram com a causa da libertação dos 
oprimidos, Feliz Natal e um Ano Novo de pros
ridade." 
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presidência da CNBB é um exemplo disso. O 
presidente, dom Ivo Lorscheiter, que substituiu 
seu primo Aloísio Lorscheider, é descendente de 
alemães do Rio Grande do Sul. O vice-presiden
te, dom Clemente lsnard, bispo de Friburgo, 
descende de franceses. Apenas dom Luciano 
Mendes de Almeida, o secretário-geral, é de fa
mília tradicionalmente brasileira e a vocação re
ligiosa de sua família tem uma história. 

Comentando o reduzido número de bispos 
negros no Brasil, dom Luciano diz que "lamen
ta profundamente" essa realidade e explica que 
"o fato reside na falha da promoção vocacional 
que está, agora, graças a Deus, sendo lentamen
te superada". Diz ele ainda que "o fato vale, de 
um modo geral para todo o clero brasileiro, 
uma vez que são poucas, proporcionalmente, as 
vocações nacionais". 

D. José Maria Pires 
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Os caminhos 
do negro 
no Brasil 

Ao longo de vários séculos a cultura negra, mesmo 
oprimida, conseguiu exercer uma grande 
influência na população. Hoje, crescem os esforços 
para isolar e discriminar práticas culturais e 
religiosas de origem africana 

Nilson Lage 

A imé Césaire, poeta negro de expressão fran. 
cesa, narra, em suas "Lições da volta ao 
país natal", uma fantástica viagem fara 

dentro de si mesmo, até a infância miseráve na 
Martinica e, mais além, até as savanas da África, 
Descreve como "piolhos no mar" as pequenas ilhas 
da América Central e, nelas, descobre um povo de 
indiferentes, que "não sabe fazer multidão"; cida. 
des inertes com "seu outro lado de lepras, definha. 
mento, fome" e, sobretudo, de medo. O único he
rói nacional dessa gente - afora a Imperatriz J ose
fina, mulher de Napoleão, que se limitou a "sonhar 
alto por sobre a negralhada" - permanece imóvel 
numa praça, esculpido em pedra branca. 

O livro foi escrito ao se deflagrar a Segunda 
Guerra Mundial, mas não se pode, mesmo hoje, 
contestar a validade do retrato desolador que o 
poeta traça em pouco mais de 70 páginas impressas: 
a Martinica é ainda uma colônia e a França de Mit. 
terrand não planeja sequer conceder-lhe a meia
liberdade que outras pequenas nações do Caribe 
têm conciuistado ultimamente, mantidas as rela. 
ções de dependência econômica. Mas, sob outro 
aspecto, não seria nada melhor a situação dos ne
gros brasileiros, cujos muitos heróis - do Zumbi 
de Palmares ao marinheiro João Cândido, passan
do por Chico Rei e Chica da Silva - não têm se. 
quer um monumento que os recorde e são lembra
dos apenas eventualmente nas fantasias e nas esta
tuas de papelão dos desfiles de Carnaval. 

O quadro de desesperança se acentua ainda maÍl: 
da perspectiva dos sociólogos paulistas, como Fio- · 
restan Fernandes, para quem (em "O negro no! 
mundo dos brancos" ) "uma verdadeira revolução 
racial democrática, em nossa era, só pode dar-se 
sob uma condição: o negro e o mulato precisam 
tornar-se o antibranco, para encarnarem o mais 
puro radicalismo democrático". Mas esse caminho' 
é exatamente o contrário do que a experiência his
tórica dos negros no Brasil aponta. Os escravo! 
boçais * - aqueles que se recusavam a falar o portu
guês e a aprender as técnicas de trabalho do colo
nizador - morreram sob torturas cujo requinte se 
pode imaginar pelas poucas peças guardadas no 
museu da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
e São Benedito, na rua Uruguaiana, Rio de Janeiro, 
junto da estação do metrô. A resistência pelas ar
mas foi esmagada em pequenas e grandes opera
ções genocidas, desde o Quilombo dos Palmarei 
( que sucumbiu em 1713 após 112 anos de lutas), 

* Boçal - dizia-se do escravo negro ainda não ladino, re 
cém chegado da África e desconhecedor da língua do pa/1 
* Ladino - dizia-se do escravo ou do índio que já falava o 
português, tinha instrução religiosa e sabia fazer o servi~ 
da casa ou do campo. 
* Jedá - guerra santa. 
* Axé - cada um dos objetos sagrados do orixá; també~ 
tem o sentido de "energia positiva", bênção. 



até o grande jedá* dos muçulmanos malês, em 
1835 na Bahia, e a Balaiada, de 1839 no Maranhão. 

Houve, no entanto, outro caminho, que condu
ziu a resultados menos trágicos. Os negros ladinos* 
penetraram como cupins nos alicerces da brutalida
de colonial e conseguiram mais do que sobreviver: 
construíram aqui uma cultura poderosa, que hoje 
influi e dirige a vida de muitos milhões de pessoas 
de toda cor, desde o Amazonas até o Uruguai -
país que afronta as mágoas da ditadura dançando 
o candombe (com acento no o ) e cujo povo fre
quenta milhares de terreiros de santo. S6 lojas es
pecializadas em artigos de umbanda, há 200 em 
território uruguaio. 

A Federação Brasileira de Umbanda, que fun
ciona num sobrado do subúrbio carioca de Casca
dura, reúne três mil terreiros oficializados, mas há 
no Rio de Janeiro umas 15 mil casas independen
tes de pais e mães-de-santo. Essa expansão não sur
giu de um impossível confronto c;om a cultura do
minante, mas também não pode ter resultado de 
uma capitulação. Estrangeiros e intelectuais denun
ciam a invasão branca toda vez que vêem uma ima
gem de São Jorge em altar um bandista: mas, se o 
santo é o mesmo Jorge da Capadócia das irmanda
des cristãs, ele não está ali prometendo o paraíso e 
a redenção do . pecado original. Distribui axé ~ que 
é coisa africana. Descendentes de portuguese~, ín
dios e de imigrantes que chegaram no Brasil nos úl-

Ogum, Iemanjá, Iansã 
e Omulu ~o alguns dos 
personagens da 
~mbanda que se 
incorporam ao 
vocabulário e práticas 
religiosas no Brasil 
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timos 150 anos caem em transe e "recebem" cabo
clos e pretos velhos, partilhando das raízes negras 
da comunidade. Afinal, como diz Adelson Alves, 
radiaiista especializado em música urbana carioca, 
é _graças aos negros, mais do que aos indígenas, que 
não somos europeus desterrados, como os hfrika
aners da África do Sul. 

Mestre Didi, Deosc6redes dos Santos líder de 
comunidade afro-brasileira da Bahia, revela, con
tando um ap6logo, esta estratégia - até hoje, a 
única possível - dos negros ladinos: o urubu ( o ne
gro) e o gavião estavam lado a lado nos galhos de 
uma árvore quando passou uma pomba. O gavião 
acompanhou a ave com os olhos e, muito depressa, 
disse: 'Vamos?" O urubu demorou a responder ; 
contemplou as montanhas que a pomba ia driblan
do no seu vôo livre e pensou as palavras: Não, 
compadre, carne fria é melhor" . O gavião sacudiu a 
cabeça com desprezo e partiu , muito bonito, para 
a perseguição. A pomba cruzou as gargantas da 
serra, fintou os paredões, fez todo tipo de mano
bras até que o gavião , enfurecido e enfunado pela 
bravura, desmanchou-se contra a parede de pedra de 
um morro. Caiu na garganta da serra, agonizante. 
Logo depois, pousava a seu lado o compadre uru
bu, que contemplou o corpo estrebuchante e fa
lou: "Ora, compadre, eu não disse que carne fria 
era melhor?". 

A cultura dos oprimidos 

Os nagôs chegaram ao Brasil já no fim do século 
:XVUI, .embarcados em São João de Ajudá (Why
dah), no Daomé. Só no começo do século XIX, no 
entanto, os europeus estabeleceram contato com o 
poderoso reino iorubá. Lagos (Nigéria) se tornou 
um empório de escravos, fornecendo contingentes 
humanos sobretudo à Bahia. Vindos de reinos flo
rescentes da África ( os reinados de Abiodun, até, 
1800, Arogãgã e, mais tarde, de Abeokuta, que du
rou até 1914 ), esses mulatos muito escuros e apa
rentemente frágeis ou negros retintos como descre
ve Nina Rodrigues ("dolicocéfalos, prognatas, lá
bios grossos e pendentes, cabelo bem carapinha, ta
lão saliente") eram considerados os mais inteligP,n
tes; traziam uma cultura urbana desenvplvida, 
grande habilidade metalúrgica, gosto extremado por 
braceletes e colares, riquíssima mitologia. A expe
riência vivida durante o cativeiro ocultou certos 
traços da tradição, mas acentuou outros - que es
tão hoje incorporados à cultura dos oprimidos, por 
todo o Brasil. Pode-se dizer que são as característi
cas mais fortes e mais gerais da visão de mundo dos 
brasileiros pobres de qualquer região do país. 

O fundamento da sabedoria da gente nagô é o 
reconhecimento e o respeito pelo mistério das coi
sas. Enquanto os europeus se angustiam para des
cobrir a verdade por detrás das aparências, os 

nagôs acham que esse tipo de investigação nem 
sempre vale a pena. Nen~uma análise, argumenta o 
professor Muniz Sodré, especialista na matéria, 
pode, por exemplo esclarecer porque preferimos 
um tipo de comida a outro. O mistério da natureza 
torna florestas, rios e cachoeiras objetos religiosos 
e faz da cultura nagô uma cultura ecológica. O res. 
peito ao segredo alheio leva a jamais perguntar por 
que certas coisas íntimas da comunidade interes. 
sam aos antropólogos ( embora isso não assegure 
sempre uma resposta sincera e completa), ou qual 
a motivação das pessoas que aparecem de tempos 
em tempos fazendo pregação política ou cateque. 
se. A boa educação nagô manda ouvir, tratar com 
muita consideração e aproveitar s6 o que parecer 
conveniente. 

A arte da sedução 

O desinteresse pelo sentido ou finalidade torna
se evidente no caso dos rituais praticados nos 
terreiros de candomblé. Os participantes do culto 
não se mostram interessados em saber o que signi
ficam as palavras em língua iorubá das canções e 
invocações que repetem há séculos. Mas não adm~ 
tem mudanças no culto: os rituais valem pelo que 
são, não pelo que queriam dizer no passado, ou 
pelas interpretações que se dão hoje, Cada qual po. 
de entender como quiser, e não faz grande diferen
ça. 

As aparências são, portanto, do ponto de vista 
nagô, mais do que apenas importantes: são seduto. 
ras. Em muitos casos em que os europeus vêem 
apenas uma relação de dominação, os nagôs local~ 
zam casos de sedução. Eles próprios sentem-se, no 
Brasil ( como antes, na África), seduzidos pelas apa
rências, desde as máquinas até as cores, as fanta
sias, o luxo. Mas são também mestres na arte de se
duzir, incorporando adeptos numa expansão sem 
preconceitos. Nem homossexuais, nem mulheres, 
nem contraventores ou policiais são efetivamente 
discriminados; muito menos os brancos. Por detrás 
disso, há manobras de sobrevivência. Os obás são 
um exemplo: figuras prestigiadas no mundo civil, 
sempre homens, eles atuam como intermediários 
para proteger os terreiros das ambições e da via. 
lência que os cercam por toda parte. São obás, gen
te como Jorge Amado ou o argentino Carybé, sedu
zidos pela cultura. Num terreiro de Salvador, Mar
co Aurélio Luz, professor universitário do Rio de 
Janeiro, branco, dirige uma escola primária que re
solveu o problema da inadequação da rede pública 
e do antagonismo entre os programas oficiais e a 
tradição cultural: também é obá, de uma categoria 
especial. A esse erudito, conhecedor dos dialetos, 
iorubás e com passagens de estudo pela Nigéria, ' 
chamam pela palavra africana que quer dizer "olho 
de obá". 



A mesma sedução e a política de relação respei
tosa e negociadora diante do poder público se ma
nifestam nos cultos afro-brasileiros de todo o país. 
Isso tem garantido não só a expansão dos centros 
de umbanda pelo Nordeste, Norte e Centro-Sul 
como sua crescente legitimação nos últimos 50 
anos, desde o tempo em que os pais-de-santo ti
nham de se registrar na polícia de costumes e esta
vam sempre na mira da polícia política. Eis a raiz 
da dociliclade que tanto encanta os generais e os 
homens de gabinete - docilidade, no entanto, en
ganosa, porque corresponde a uma etapa num pro
cesso marcado pelo pragmatismo. Por ser coisa de 
negro e de pobre, ao contrário das igrejas católica 
e protestantes, os cultos afro não teriam mesmo 
outra saída: falta-lhes uma raiz européia, uma es
trutura internacional de poder capaz de permitir 
posição diferente. 

Em termos rituais, o culto se organiza tendo 
por base o segredo e o desafio. Os iniciados logo 
descobrem que o segredo não vale coisa alguma 
pelo seu conteúdo; sua única função é ser segredo, 
n:iarca de hierarquia partilhada por alguns. Os d~sa
fios são intensos e assinalam uma política interna 
muito agitada; mas são estranhamente simbólicos, 
e é muito raro passarem disso. Na tradição originá
ria, no entanto, havia uma técnica apurada de fa
b_ricar venenos, que explicam a eficácia real dos fei
tiços do vudu haitiano. 

Uma fe sem pecados 

Uma das causas mais evidentes da atração que 
os cultos afros exercem sobre as camadas popula-
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res e médias da população urbana brasileira reside 
numa característica que os diferencia das igrejas 
cristãs que disputam a mesma faixa de fiéis: a 
ausência do pecado original. A i.nexist&ncia de 
uma noção de culpa tão intensa quanto nas cultu
ras européias torna a psicanálise de populações 
iorubás algo muito problemático, como observa
ram com espanto, em 197 5, psicólogos enviados 
pelos programas assistenciais da ONU a zonas rurais 
da Nigéria. No candomblé e na umbanda, não se 
persegue a perfeição entre os homens nem se esti
mula a repressão dos desejos além do que é social
mente recomendável: isso dá ao culto uma aparên
cia libertadora para quem procede de comunidades 
cristãs e se sente rejeitado por elas. O número des
sas pessoas é muito grande no Brasil, principalmen
te entre as mulheres, porque as relações familiares 
refletem transformações sociais muito rápidas, a 
pobreza e. a injustiça secular na distribuição das ri
quezas. 

Trata-se de uma religião existencialista, quando 
pretende que se aceite plenamente cada momento. 
O mais miserável dos trabalhadores poderá, assim, 
rir de alegria numa festa comunitária pelo que está 
vivendo, não pelo que sofreu horas antes, nem pelo 
que sofrerá amanhã. Tanto nas favelas e subúrbios 
de hoje quanto nas senzalas de antigamente, esse 
traço desmobilizador impede que se caia no deses
pero. E não foi por acaso que as duas grandes fases 
recentes de expansão dos cultos afro-brasileiros te
nham coincidido com as ditaduras de 1937 e de 
1964, quando os terreiros chegaram aos bairros de 
classe média da zona sul carioca. 

Há, no entanto, um componente de inconfor
mismo na cultura afro-brasileira. Ela sustenta o 
princípio do retorno, da distribuição: tudo que se 
recebe deve dar-se e tudo que alguém concentra 
em suas mãos deve ser distribuído, para restaurar o 
equilíbrio da vida. Essa característica cultural é tão 
forte que não desapareceu nem mesmo diante da 
realidade do cativeiro: foi mantida simbolicamente 
nas oferendas do ritual e se manifesta numa espé
cie de senso popular de justiça. E os ogas dos ter
reiros de candomblé, tanto quanto os banqueiros 
do jogo do bichof das escolas de samba do Rio de 
Janeiro são mais generosos em suas comunidades do 
que os magnatas europeus ou norte-americanos ja
mais poderiam proporcionalmente ser, apesar dos 
incentivos do imposto de renda. 

A guerra das religiões 

De qualquer forma, as religiões afro-brasileiras 
representam ameaça potencial aos grandes grupos 
econômicos que retalham o país. A luta religiosa 
vem-se travando com incrível intensidade entre as 
massas brasileiras, embora os sociólogos que se 
ocupam com a questão da cultura negra nem sem-
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pre percebam isso. Estima-se em dezenas de mf 
lhões de dólares o investimento anual no Brasil de 
igrejas messiânicas ligadas a grupos ideológicos e 
econômicos dos Estados Unidos, da Europa e do 
Oriente. O caso da seita do "Reverendo Moon", que 
se aplica a atividades que vão desde a lavagem ce
rebral de jovens à infiltração em centros acadêmf 
cos como a Unicamp, de São Paulo, foi noticiad 
ultimamente pela imprensa, a partir de inform 
ções vazadas através dos próprios órgãos de segu 
rança do governo. Mas as vinculações da seita com 
o serviço de espionagem da Coréia do Sul e com o 
fanatismo anticomunista não é caso isolado. Quem 
percorre as rádios de ondas médias nos horário1 
matutinos e assiste à televisão nas manhãs de do
mingo descobre muitos outros grupos atuantes,, 
maioria deles vinculados à Moral Majority, da ex 
trema-direita dos Estados Unidos, que tanto aj 
dou na eleição do presidente Reagan. 

Um anúncio de televisão de uma dessas organi 
zações adotava a técnica do testemunho: no inter 
valo dos programas humorísticos mais popular 
da TVS, uma mulher negra aparecia dizendo qu 
durante muitos anos vivera na macumba, onde "re 
cebia santo", mas sua vida não andava; até qu 
procurou a igreja anunciante e conseguiu um m' 
gre. No final, o locutor convidava todos a irem a 
templo e se beneficiarem também da cura divin 
Este exemplo 'revela contra quem se moviment 
tantos capitais e tantos "reverendos" de nomes e 
trangeiros. Sintomaticamente, as denúncias da igr 
ja católica contra os umbandistas (que, na maior' 
se consideram católicos) tornaram-se menos con 
tantes e radicais nos últimos tempos. Ao lado 
opção pelos pobres, a maioria dos bispos brasile' 
ros adotou técnicas mais sutis para a competiçã 
com os cultos de origem africana. 



·o jogo 
de interesses 

na volta à África 

S e o Brasil tivesse atingido a maturidade de 
seu processo cultural em condições menos 
dependentes, o contato com as jovens na

ções africanas representaria um retorno estimulan
te às raízes de fenômenos que se manifestam tanto 
no modo de pensar dos brasileiros em geral quanto 
na sua música, na dança, na culinária e na literatu
ra popular. 

No entanto, embora o diálogo com os africanos 
seja um dos aspectos mais positivos da política ex
terna brasileira, ele não tem sido sempre fácil. Pri
meiro, o Brasil teve que superar uma série de pres
sões, descartando, no início da década de 70, a hi
pótese de uma aliança com Portugal para manter o 
domínio sobre Angola, Moçambique, Guiné, Cabo 
Verde e São Tomé e Príncipe. Mais tarde, a África 
provou ser uma absoluta novidade para os diplo
matas brasileiros que, pertencendo à elite do país, 
pouco conhecem dos costumes de seu pr6prio po
vo. As dificuldades, para o Itamarati, foram muito 
mais sérias do que para a chancelaria de qualquer 
potência colonial, que tinha como ponto de refe
rência as antigas relações de dominação. 

Uma das primeiras coisas que os jovens diplo
matas aprenderam é que as relações raciais no Bra
sil são rigorosamente in~ompreensíveis para as na
ções recém-libertas da Africa. Parece evidente aos 
africanos que a ausência de negros entre os execu
tivos e administradores de empresas brasileiras re
flete uma situação genérica de racismo tão ou mais 
intensa do que a que existe nos Estados Unidos. As 
tentativas iniciais de se selecionar pessoal negro pa
ra os contatos com funcionários dos governos há 
pouco independentes tiveram de ser abandonadas, 
por um fato simples: são poucos os negros dispo
níveis para isso e eles simplesmente inexistem nas 
diretorias de firmas particulares ou estatais. São 
também raríssimos os casos entre oficiais superio
res das Forças Armadas. 

O mais embaraçoso é que a explicação conven
cional para isso, além de pouco significativa do 
ponto de vista africano, não pode ser veiculada 
pelo Itamarati: como um órgão oficial iria procla
mar que o país é controlado por um número limi
tado de pessoas que tudo decidem, exluindo a 
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massa do povo, na qual estão os negros, em sua 
quase. totalidade? E nem mesmo para observadores 
mais independentes se mostra clara a distinção en
tre esse preconceito social genérico e as formas de 
racismo localizadas, por exemplo, em certas áreas 
do Nordeste, como resultado da competição pelo 
trabalho, ou nos estados do Sul, por influência cul
tural dos imigrantes. E o preconceito das elites 
com relação aos negros, aos índios do Norte e Cen
tro-Oeste, aos caboclos do Nordeste, aos estrangei
ros pobres do sul da Europa ou do Oriente não im
pede que a miscigenação prossiga intensamente, o 
que perturba qúalquer raciocínio simplista. 

Se a suposta democracia racial não constitui 
uma ideologia exportável, o Brasil poderia apresen
tar-se às nações africanas como opção para o 
desenvolvimento sem implicações colonialistas: o 
país não dispõe de poder econômico ou força mili
tar capazes de representar ameaça. Tem sido esse o 
caminho procurado. Mas, ainda assim, tortuosa
mente. 

As bolsas modestas 

Ocorreram erros fantásticos, por conta da desin
formação e da urgência em aproximar-se dos afri
canos. Em 197 5, o Brasil ofereceu 16 bolsas de es
tudo a jovens do Gabão, antes mesmo do estabele
cimento de relações diplomáticas regulares, para 
cursos de formação de oficiais de Marinha Mercan
te, de que havia lá grande necessidade. Apenas um 
dos inscritos, no entanto, terminou o curso no Rio 
de Janeiro, porque eram todos bacharéis pela Uni
versidade de Libreville, uma escola no padrão aca
dêmico francês, e o curso oferecido está, no Brasil, 
a nível do ensino médio. 

A contenção de verbas, ainda nessa área de tan
ta prioridade, cria outros constrangimentos. Há, no 
momento, mais de 100 bolsistas africanos no Brasil 
- dos países de fala portuguesa, da Nigéria, do Ga
bão, de vários outros - mas a dotação orçamentá
ria prevê o pagamento a uns 70, de modo que a 
bolsa tem de ser contida ao nível de dois e meio sa
lários mínimos, o que é pouco, considerando-se 
que nada mais é oferecido: nem habitação, nem li
vros, nem ajuda alimentar especial. 

Para a maioria desses estudantes, a atração 
máxima das escolas brasileiras (fora o idioma, para 
os guineanos, cahoverdeanos, angolanos e moçam
bicanos, que falam português) resulta das próprias 
condições sociais do Brasil, em que eles reconhe
cem semelhança com suas pátrias. "As soluções 
adotadas aqui podem ser transplantadas", diz um 
aluno da Faculdade de Administração. Mas o de
senvolvimento das pesquisas relacionadas com o 
cacau e o café ou ~ semelhança da geologia ( as cos
tas do Brasil e da Africa formaram, em outras eras, 
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um mesmo continente) podem constituir motiva
ções decisivas. 

A África não é um continente homogêno. Um 
bolsista gabonense observa que seu país com 1,2 
milhão de habitantes num território de 267.667 
km2, oferece ensino gratuito e obrigatório em 
todos os níveis e tem índice mínimo de analfabe
tismo: a grande maioria da população fala e escre
ve em francês e em pelo menos um dos 42 dialetos. 
Em outros casos é justamente a tecnologia do 
ensino de massa e das redes escolares públicas o 
que mais interessa aos bolsistas. Especificidades 
desse tipo nem sempre têm sido consideradas na 
modesta oferta de oportunidades de formação no 
Brasil. Por outro lado a paranóia de segurança na
cional que atinge o governo tem forçado muitos 
estudantes estrangeiros a frequentarem faculdades 
piores que as suas, porém politicamente menos ati
vas. E logo eles descobrem que não é aqui o me
lhor lugar para obter informações por exemplo, 
sobre o método de alfabetização de Paulo Freire, 
de grande aplicação nos países do Terceiro Mundo. 

Quanto valem as intenções 

O quadro não é diverso quando se trata das rela
ções culturais no sentido do Brasil para a África. 
Há acordos específicos com o Senegal, Gana, Be
nin. Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, Quênia, 
Togo, Zaire e outros. São documentos de coopera
ção cultural ou técnica que ocupam, cada um, 16 
páginas, na versão em dois idiomas, e que prevêem 
intercâmbio extenso, desde o cinema à ciência, à 
troca de livros e às competições esportivas. A rea
lização dessas belas intenções é outro problema. 

Alguns dos setores mais ricos de promessas -
como a exportação de música brasileira e de pro
gramas de televisão - esbarra em dificuldades de 
um mesmo tipo: o Brasil não dispõe de autonomia 
nesses campos. No caso dos discos, os de música 
brasileira são gravados por subsidiárias de transna
cionais que têm sua visão própria do mercado afri
cano, de modo que só chegam à maioria dos países 
as canções de Roberto Carlos, distribuídas igual
mente por toda a América Latina. E até Jorge Ben 
é raridade. 

Em muitas nações africanas, a televisão ou não 
existe (Moçambique) ou é tecnicamente precária; 
de qualquer maneira, a rede brasileira que mono
poliza o setor tem vinculações internacionais, de 
modo que sua produção penetra complementando 
os enlatados americanos e apenas ,ocupando o lu
gar deles, nos países que resistem à mensagem 
ideológica dos Estados Unidos. De qualquer manei
ra, são exportadas principalmente novelas que não 
transmitem um mínimo da originalidade cultural 
que poderia tornar o Brasil interessante para a 
África. Também nesse setor, há episódios de guerra 

comercial que lembram intrigas de espionagem: em 
1980, uma série de oito fitas convencionais de uma 
hora cada, com programas de música popular, in
fantis e jogos de futebol foram remetidas para a 
Televisão Popular de Angola pela TV Educativa do 
Rio de Janeiro, através do Departamento Cultural 
do Itamarati, que propusera o intercâmbio. Mas 
jamais chegaram, nem se tem idéia de onde foram 
parar. 

Em outros campos, os problemas são de menta
lidade. Setores do governo vêem com inconformis
mo as viagens de artistas (que no Brasil são contes
tadores) a países socialistas como Angola e Mo
çambique. Editores de livros e a Embrafilme consi
deram pouco interessantes os mercados africanos 
ou não dispõem de produtos que possam ser vei
culados por lá. Mas o que se passa de mais grave é, 
sem dúvida, a cortina de silêncio no que se refere 
ao intercâmbio de informações. As notícias são 
veiculadas entre o Brasil e a África exclusivamente 
pelas grandes agências internacionais, que fazem o 
jogo de seus países de origem ou dos capitais que 
as controlam. Têm sido inúteis os esforços para es
tabelecer canais mais adequados. Equipes brasilei
ras de televisão foram duas vezes a Angola (por 
ocasião da morte do presidente Agostinho Neto e 
dura!1te a invasão do território angolano por tropas 
da África do Sul), mas tudo o que a emissora 
achou conveniente transmitir foram reportagens 
de menos de um minuto, uma para cada viagem. 
Alguns aspectos da visita do ministro Saraiva 
Guerreiro a Moçambique, focalizados prioritaria
mente, nada tinham a ver com a importância das 
entrevistas. Para os meios de comunicação do Bra
sil, mergulhados numa trama de interesses que se 
perde no mundo dos altos negócios, a África é ape
nas exótica. (Nilson Lage) 1 
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HONDURAS 

Um presidente 
civil sob a tutela militar 

O novo presidente civil de Honduras assume o poder em 
meio a uma séria dúvida. Os políticos hondurenhos não sabem 

se ele vai durar um ano ou seis 

A sseguram os naturais de 
Honduras que, nesse país 

centro-americano de 3 milhões e 
700 mil habitantes, "o chumbo 
flutua, a cortiça afunda e os ôni
bus chocam-se com os aviões". A 
frase foi repetida com insistência 
aos jornalistas estrangeiros quan
do um milhão e meio de hondu
renhos foram às umas no dia 29 
de novembro para eleger um pre
sidente por quatro anos, 78 de
putados para a Assembléia Na
cionaI Constituinte (Congresso) 
e 283 prefeitos municipais. Fo
ram as primeiras eleições depois 
de quase 20 anos de governos 
militares surgidos de três golpes 
de Estado. 

Na noite de 29, quando a 
apuração ainda não tinha aca
bado, já se descortinava o triun
fo do Partido Liberal, represen
tado por Roberto Suazo Córdo
ba, "O Homem", como o cha
mam seus correligionários. Pou
co distante, seguia-o seu tradi
cional adversário, o Partido Na
cional, liderado por Ricatdo Zú
füga Agustinus, "Mister Z". Os 
outros dois agrupamentos que se 
apresentaram na disputa eleitoral 
- o Partido Inovação e Unidade 
(Pinu) e a Democracia Cristã 
(DC) - ficaram bastante atrás 
nos resultados: obtiveram pouco 
mais de dois e um por cento dos 
votos, respectivamente. 

44 

meses, antes de um novo golpe militar 

Roberto Bardini 

Segundo se comentava, mui
tos dos filiados e simpatizantes 
do Pinu e da Democracia Cristã 
preferiram votar nos liberais para 
que os nacionalistas não ganhas
sem. Se foi verdadeira essa deci
são - espontânea, inesperada, 
coletiva - ela foi também mais 
sentimental do que política e, de 
certo modo, o resultado foi qua
se o mesmo: entre Suazo Córdo
ba e Zúfüga Agustinus não exis
tem diferenças de fundo. O líder 
liberal é ligeiramente menos li
gado aos militares e o dirigente 
nacionalista é somente um pou
co mais anticomunista. Ambos 
os políticos coincidiam na ne
cessidade de uma volta à demo-

cracia e em que, segundo eles, 
a principal ameaça contra Hon
duras vem da importação de 
"idéias revolucionárias exóticas''. 
Nenhum dos dois partidos difere 
essencialmente em suas posturas 
de apoio ao investimento priva
do e de fortalecimento da capa
cidade econômica do Estado. 
Sem dúvida - asseguram os hon
durenhos - existe uma diferença 
entre as duas correntes tradicio
nais: quando acontece um golpe 
de Estado, a embaixada norte. 
americana avisa primeiro ao 
Partido Nacional. 

Um "comandante" ... civil 

"Como novo comandante ge
ral do Exército vou fortalecer as 
Forças Armadas para que conti
nuem se profissionalizando e 
também para que velem pela se
gurança da nossa nação ... " A 
pessoa que assim falava no dia 
seguinte às eleições não era um 
típico general latino-americano 
e nem um coronel com vocação 
de comando. :É um médico de 54 
anos de idade, de orientação 
liberal-conservadora, apelidado 
"O Homem" e chamado Ro
berto Suazo Córdoba, que no dia 
27 de janeiro foi investido ofi
cialmente como presidente. 

Suazo Córdoba assegurou, 
numa entrevista à imprensa dian-



te de enviados estrangeiros e re
pórteres locais, que "o Exército 
deve estar devidamente equipado 
para que por si mesmo e com o 
apoio do povo possa combater a 
subversão". Mais adiante, como 
se fosse necessário entrar em de
talhes, reiterou: "Estou plena
mente convencido de que o povo 
hondurenho e o Partido Liberal 
estarão lado a lado com o Exér
cito a fim de preservar a paz e a 
tranquilidade e combater a sub
versão, venha de onde vier". De
pois de afirmar que Honduras 
"não pode permanecer com os 
braços cruzados diante de qual
quer perigo que a ameace" e 
assegurar que "proximamente 
reunir-me-ei com os membros 
do Conselho Superior das Forças 
Armadas para analisar detalhada
mente este problema", Suazo 
Córdoba acrescentou: "Estamos 
rodeados por três países que es
tão se armando e que enfrentam 
situações irregulares que pode
riam se estender a Honduras. O 
que não vamos admitir aqui é a 
subversão que está assolando El 
Salvador e a Guatemala". 

As declarações do novo presi
dente foram consideradas mais 
anti-subversivas e militaristas que 
as dos próprios militares hondu
renhos, pouco simpáticos às so
luções políticas. Em todo caso, 
tornaram-se exageradas na boca 
do chefe do liberalismo, sobre
tudo tendo em conta que era 
apenas a segunda vez que seu 
partido chegava ao governo em 
50 anos, depois de 18 que seu úl
timo dirigente na presidência 
fosse derrubado por um golpe 
das Forças Armadas. Suazo Cór
doba tinha seus motivos e sabia 
o que estava dizendo. Os destina
tários de suas afirmações não 
eram na realidade os jornalistas e 
sim os militares hondurenhos. 

Um "acordo" prévio 
entre cavalheiros 

O novo "comandante geral" 
como imediatamente o povo 
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hondurenho, inclusive muitos de 
seus correligionários, apelidou 
Suazo Córdoba - não fazia mais 
do que confirmar com suas pala
vras o que a muito tempo antes 
das eleições era um segredo co
nhecido: existia um "acordo" 
prévio entre os candidatos dos 
partidos tradicionais e as Forças 
Armadas. 

O Exército - consciente da 
grave situação econômica do 
país, de seu desprestígio interna
cional por causa da corrupção es
tatal e da necessidade estratégica 
de alinhar-se à Guatemala e a El 
Salvador - permitiu as eleições 
depois de conseguir vários com
promissos por parte dos aspiran-

. tes à presidência. Em primeiro 
lugar, os militares obtiveram ga
rantias de que - ganhasse quem 
ganhasse - não seriam investiga
das as denúncias contra o regime 
do general Policarpo Paz García 
sobre negócios escusos e enrique
cimento ilícito de funcionários. 
Outro tanto sucederia com res
peito a assassinatos políticos não 
esclarecidos e "desaparecimen
tos" de dirigentes oposicionistas. 

Em segundo lugar, ficaria nas 
mãos das Forças Armadas o con
trole total da segurança interna e 
externa. Ou, em outras palavras, 
ficavam com os militares a re-

pressão à oposição não reconhe
cida oficialmente, bem como a 
liberdade de decisão para atuar 
da forma que considerarem mais 
conveniente com respeito a seus 
colegas guatemaltecos e salvado
renhos, e em relação ao regime 
sandinista da Nicarágua. Mesmo 
assim, tiveram o compromisso 
dos civis que não seria diminuído 
o orçamento para a compra de 
armamentos, equipamentos e 
adestramento no exterior. 

Finalmente, os candidatos re
conheceram ao Exército o poder 
de veto sobre qualquer possível 
membro do gabinete que não 
fosse de seu agrado. Mais tarde, 
várias semanas antes da realização 
das eleições, quando o Partido 
Liberal aparecia como possível 
vencedor e assegurava-se que essa 
vitória provocaria um golpe, os 
liberais estabeleceram negocia
ções diretas com os militares 
com o objetivo de lhes garantir 
um tratamento privilegiado e 
certa quota de poder. 

Os principais 
problemas continuam 

As ameaças de golpe de Esta
do, a corrupção administrativa, 
o desemprego no campo e na ci
dade, as mobilizações campone-



sas, o descontentamento na clas
se operária, o descalabro econô
mico, mais a atuação dos "esqua
drões da morte" e a repressão 
sem limites, caracterizaram o 
processo político interno nos úl
timos tempos. Nada faz pensar 
que a situação mude a partir da 
realização das eleições. O Partido 
Liberal herdou uma pesada carga 
e - pelos compromissos assumi
dos - nenhuma das possíveis so
luções que não conte com o aval 
militar será viável. 

Recentemente o secretário
geral da Central Geral de Traba
lhadores, Felicito Avila Ordófies 
( que foi candidato a vice-presi
dente pela Democracia Cristã) 
expressou que "os incalculáveis 
índices de desemprego a misé
ria, · a paralisação da reforma 
agrária, a desatenção na saúde e 
educação do povo a incoerência 
na política educacional e o não
cumprimento da política de neu
tralidade e respeito ao direito de 
não-intervenção nos assuntos in
ternos de outros Estados" eram 
a principal causa da violência em 
Honduras. 

A isso se acrescenta - no nível 
externo - a total coincidência 
ideológico-política dos militares 
hondurenhos com seus homólo
gos de El Salvador e Guatemala, 
sua participação na repressão 
contra os rebeldes e refugiados 
salvadorenhos, a proteção aos 
ex-guardas nacionais somozistas 
que incursionam contra a Nica
rágua e as reiteradas provocações 
armadas e diplomáticas no país 
vizinho. 

Com todos esses anteceden
tes, a pergunta que fazia a maio
ria dos jornalistas enviados a Te
gucigalpa era se o próximo go
verno liberal chegaria a comple
tar um ano ou somente seis me
ses de vida. As Forças Armadas, 
entretanto, continuam sendo um 
verdadeiro poder "atrás do tro
no", vigiando para que o proces
so "não se desvie". A história de 
Honduras - como assinalou um 
poeta local - "poderia ser escri
ta em uma lágrima". • 
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ELSALVADOR 

O exército não 
consegue romper o 
impasse na guerra 

Nos 6ltimos seis meses de 81, a Junta 
salvadorenha deflagrou cinco grandes 

ofensivas contra os guerrilheiros. O balanço dos 
combates mostra que o impasse militar continua 

José Ventura* 

O último semestre de 1981 foi 
o que registrou maior inten

sidade de combates na guerra em 
El Salvador. As forças revolucio
nárias da Frente Fa!"abundo Mar
tí de Libertação Nacional 
(FMLN) conseguiram sobreviver 
às sucessivas ações do exército 
salvadorenho, levando a guerra 
a um impasse que provocou pro
blemas militares, políticos e eco
nômicos para a Junta Militar De
mocrata-Cristã. O impasse pode 
ser avaliado pelo desabafo do ge
neral Wallace Nutting, comandan
te-em-chefe do Comando Sul dos 
Estados Unidos no Panamá. Para 
o militar "as forças salvadore
nhas não estão ganhando esta 
guerra, e quem nlío ganha está 
perdendo, quando se trata de 
uma guerrilha". 

Os combates foram mais in
tensos em quatro frentes: na re
gião Ocidental (Santa Ana, Son
sonate e Ahuachapan), Central 
(La Libertad, San Salvador, Cha
latenango e Cuscatlán), Centro
Oriental (San Vicente, Cabanas e 
La Paz) e finalmente na região 
Oriental (San Miguel, Usulután, 
La Unión e Morazán). Nestas re
giões operam respectivamente as 
frentes guerrilheiras denomina
das Feliciano Ama, Modesto Ra
mirez, Anastacio Aquino e Fran
cisco Sánchez. 

Nos últimos meses de 81, os 
combates não se limitaram às zo
nas rurais. Nas grandes cidades 
salvadorenhas a ação de sabota
dores provocou inúmeros cortes 
no fornecimento de energia elé
trica, bem como a paralisação 
temporária ou definitiva de vá
rias indústrias consideradas cha
ves pelo governo. Também a in
dústria açucareira foi atingida, 
bem como plantações de algo
dão e firmas processadoras de 
leite ou pescado. 

A ampliação da guerra agra
vou violentamente a crise econô
mica enfrentada pela Junta, que 
no ano passado viu se esgotarem 
boa parte de suas reservas mone
tárias, bem como deixou de rece
ber divisas internacionais oriun
das da exportação no valor de 
quase um bilhão de dólares. To
das estas circunstâncias acentua
ram a dependência da Junta em 
relação aos Estados Unidos e ou
tros países como a Venezuela, 
Chile, Argentina e Uruguai, que 
apóiarn a posição norte-america· 
na em El Salvador. 

Golpes estratégicos 

Com o exército regular parali
sado, os guerrilheiros consegui· 

• Jornalista salvadorenho da Salpress 



ram executar algumas ações de 
envergadura, como por exemplo 
a tomada da cidade de Perquin, 
ao norte , no departamento de 
Morazán; o ataque comando 
contra o quartel central da Polí
cia Nacional, em San Salvador, e 
o ataque a San José Guayabal, 
na zona de Guazapa. Impossibi
litado de aniquilar os rebeldes, o 
exército se fixou na estratégia de 
contra-ofensivas destinadas a 
tentar isolar as populações civis e 
procurar cortar o suposto fluxo 
de suprimentos logísticos através 
de outros países. A i:iível diplo
mático e também militar, a Jun
ta procurou a colaboração da 
Costa Rica, Honduras e Guate
mala. 

Dentro e,.!ste quadro, as For
ças Armadas de El Salvador fo. 
ram obrigadas nos últimos qua
tro meses de 19 81 a deflagrar 
cinco grandes ofensivas antiguer
rilheiras. Apesar de ter superio
ridade numérica e logística, o 
exército é obrigado a ficar qua
se sempre na defensiva, porque 
não sabe onde atacar. Não exis
te a guerra de posições, por isto 
as forças regulares só atacam em 
resposta a uma ofensiva dos 
guerrilheiros, que são quem esco
lhe o local e o momento do ata
que. 

Entre 9 e 15 de setembro, no 
departamento de Usulután, o 
exército regular sofreu numero
sas baixas cm combates registra
dos nas zonas de San Agustín, 
Tres Calles e Jiquilisco. A segun
da grande ofensiva começou no 
final de setembro e terminou em 
10 de outubro nos municípios 
de Las Vueltas, El Carrizal e 
Ojos de Agua. A terceira opera
ção de limpeza promovida pelo 
exército regular aconteceu entre 
6 e 20 de outubro na zona de Ju. 
cuarán, situada entre os departa
mentos de Usulután e San Mi
guel. A quarta operação se con
centrou em San Vicente e foi 
executada basicamente pela arti
lharia e aviaça-o. O vulca-o Chin
chontepec foi duramente bom
bardeado entre os dias 2 e 5 de 

No. 41 - Janeiro - 1982 

Os guerrilheuos procuram dar proteção aos civis durante os combates 

novembro, ao mesmo tempo em 
que as tropas governamentais en
frentavam sucessivas emboscadas 
na rodovia Panamericana. 

A quinta ofensiva governa
mental contra a FMLN aconte
ceu no departamento de Caba
f!as, se estendendo entre 9 e 16 
de novembro, quando efetivos 
regulares invadiram Honduras e 
capturaram pelo menos 50 refu
giados, conforme foi denunciado 
pela diretora do Comitê Evangé
lico de Emergência Nacional, 
Noemi Espinoza, e pelo doutor 
Willy de Meyer, da Organizaçã"o 
Médicos sem Fronteiras. Con
tando aparentemente com a aju
da do exército hondurenho, as 
tropas de El Salvador destruíram 
um hospital de refugiados e ma
taram cerca de 200 camponeses 
que tentavam buscar proteção 
nos centros de recolhimento de 
refugiados. 

A batalha de Usulután 

De acordo com informações 
oficiais e da FMLN, a ofensiva 
em Usulután mobilizou cerca de 
1.800 homens do exército regu
lar, apoiados por comandos da 
Brigada Atlacatl (grupo de 2.000 
homens treinados em contra-in
surgência pelos Boinas Verdes 
norte-americanos), por destaca
mentos da infantaria de Ahua-

chapan, Usulután e La Unión. 
Também foram utilizados cinco 
helicópteros com artilharia, 
aviões caça Fugga Magister, 
aviões de transporte, veículos 
blindados, artilharia com obuses 
de 105mm e morteiros de grosso 
calibre. 

Mas ainda segundo dados ofi
ciais, o custo da operação não 
chegou a valer a pena. O exército 
sofreu sérias perdas em soldados 
e equipamento bélico, tudo por 
culpa do sistemático uso de em
boscadas pelos guerrilheiros. Não 
foi possível desalojar os rebeldes 
e nem tampouco desequilibrar a 
relação de forças militares em fa. 
vor da Junta. 

Na ofensiva de Chalatenango, 
no final de setembro e começo 
de outubro, o exército usou efe
tivos ainda mais numerosos. Se 
acredita que cerca de sete mil 
homens tenham sido usados nos 
combates, sem falar em helicóp
teros, canhões e blindados. Se
gundo os guerrilheiros, alguns 
helicópteros chegaram a realizar 
50 viagens num só dia para trans
portar soldados e munições. Fo
ram usadas bombas incendiárias 
de fósforo branco e canhões sem 
retrocesso com 90mm. 

Nos primeiros dias de outu
bro, o exército bombardeou 
indiscriminadamente pequenos 
aglomerados de casas, enquanto 
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os helicópteros transportavam 
tropas para locais estratégicos 
como Nueva Trinidad, Arcatao e 
Ojos de Agua. Foi a partir destas 
localidades que os efetivos regu
lares iniciaram um avanço em 
forma de cruz, usando cerca de 
2.500 homens. Por seu lado, os 
guerrilheiros trataram também 
de pôr em prática a sua estraté
gia de proteger a população para 
resguardar apoio . 

Ao final de quatro dias de 
combates, os rebeldes consegui
ram romper o cerco em vários 
pontos, havendo ocasiões em 
que os efetivos regulares estavam 
completamente exaustos e sem 
motivação . Dez dias depois de 
iniciada a ofensiva o exército 
começou a retirar seus homens 
permitindo que os rebeldes reali
zassem inúmeras emboscadas, 
aproveitando o cansaço dos sol
dados. O coronel Rafael Flores 
Lima, chefe do Estado-Maior, 
anunciou que 11 O guerrilheiros 
foram mortos, sem no entanto 
apresentar nenhuma prova de 
suas afirmações. A FMLN negou 
a versão oficial, afirmando por 
seu turno que as baixas do exér
cito haviam sido de 30 mortos e 
34 feridos, além de grande quan
tidade de material bélico captu
rado. A guerrilha reconheceu a 
perda de 10 homens. 

Em outubro, em outra ofensi
va, o exército usou quase três mil 
soldados numa "operaça-o de. 
limpeza" promovida na região 
oriental, perto de Usulután e San 
Miguel. Esta regia-o, situada na 
costa do Pacífico, é uma das 
mais ricas de El Salvador, graças 
aos seus cultivos de algodão, ce
reais e campos de pastagens. Tra
'ta-se de um terreno plano e por 
isto desfavorável à guerrilha. 

Segundo a FMLN, o exército 
cortou o suprimento de água po
tável e bombardeou indiscrimi
nadamente grupos de casas e pe
quenas aldeias de camponeses. 
Nas margens do rio Lempa, as 
forças governamentais mataram 
cerca de 145 civis. Camponeses 
que conseguiram escapar disse-

ram que os soldados transporta
ram pelo menos 50 presos de he
licóptero até o mar, onde os de
tidos foram jogados vivos nas 
águas do Pacífico. 

O vulcão Chinchontepec 

Para o exército as bases guer
rilheiras situadas perto do vulcão 
Chinchontepec sempre foram 
uma espécie de obsess!io. Nesta 
região situada a 68 km a leste de 
San Salvador, operam as colunas 
rebeldes responsáveis pela maior 
parte das emboscadas na estra
da do Litoral e na rodovia Pana
mericana. Foram os guerrilheiros 
localizados nesta região que 
dinamitaram a estratégica Ponte 
de Ouro. 

O vulc!io Chinchontepec tem 
uma altura de 2.450 metros e 
nas suas encostas existem gran
des plantações de café , cana-de
açúcar e árvores frutíferas. Ele 
tem também enormes rochas que 
funcionam como abrigos antiaé
reos e habitações subterrâneas 
construídas pelos guerrilheiros. 
A maior parte das trincheiras da 
região foram feitas pelo próprio 
exército, que provocou o surgi
mento de enormes crateras, de
pois dos intensos bombardeios 
com bombas de l00e 250 quilos. 

Os danos causados à ecologia 
da região foram enormes, e segu
ramente serão necessários vários 
anos até que a faµna e a flora 
possam se recuperar dos efeitos 
dos bombardeios com fósforo 
branco e outros agentes quími
cos. O vulc!io Chinchontepec é 
estratégico não só pela sua altu
ra e pelas matas que o cobrem, 
como também pelo fato de es
tar situado nas proximidades de 
importantes departamentos, co
mo San Vicente e La Paz, sem 
falar no acesso às duas principais 
rodovias do país (a do Litoral e a 
Panamericana ). 

Atualmente o exército parece 
ter se conformado com a impos
sibilidade de controlar toda a 
área. Seus efetivos estão agora 
concentrados em povoados pró-

ximos como Santa Clara, Tecolu. 
ca, Apastepeque, San Lorenzo e 
San Esteban Catarina. Depois da 
destruição da Ponte de Ouro, as 
forças regulares foram obrigadas 
a se deslocar pelo rodovia Pana. 
mericana, onde sofrem constan. 
tes emboscadas dos guerrilheiros, 
Este era o principal objetivo da 
FMLN, ao visar os efetivos da 
Junta, o que os obrigou a sedes
locarem em terreno aberto, dimi
nuindo a sua mobilidade. Além 
disso a destruição da ponte trou. 
xe grandes prejuízos econômicos 
ao governo, já que o transporte 
de cereais, algodão e produtos 
silvestres ficou seriamente preju. 
dicado. 

Apesar dos resultados obtidos 
nos combates durante o ano de 
81 e sobretudo pela ampliação 
da área territorial sob seu con. 
trole, a Frente Farabundo Martí 
de Libertação Nacional não pode 
falar ainda de uma guerra de po
sições porque não dispõe do ma
terial e do equipamento necessá
rios para desenvolver este tipo de 
guerra em condições de igualda
de com as forças regulares. Tam, 
bém na-o dispõe de grandes reta
guardas estratégicas de onde pos
sa fluir a produção de guerra. 

A Frente deve continuar ado
tando a tática de guerrilha ainda 
por um tempo razoável, levando 
em conta principalmente as ca
racterísticas geográficas de EI 
Salvador. Trata-se de um país pe· 
queno, com 21 mil quilômetros 
quadrados, com poucas zonas 
montanhosas e muito povoado 
(há uma piada que diz que a 
montanha do guerrilheiro salva
dorenho é a montanha humana), 
Estas condições geopolíticas per· 
mitem que o exército possa che· 
gar facilmente a qualquer região 
sob controle político dos rehei· 
des. 

Mas segundo os próprios es· 
trategistas militares, se existem 
vantagens para os efetivos regula· 
res, estas sã'o parcialmente anula· 
das pela extrema mobilidade do! 
guerrilheiros. Eles podem aban· 
donar rapidamente uma regiio 



submetida a ataque, reagrupar 
forças numa área na-o atacada e 
passar à ofensiva em outro pon
to. 

O desgaste do exército 

Neste panorama, as forças re
gulares enfrentam dificuldades 
crescentes para cumprir as suas 
missões táticas e estratégicas, 
exigindo cada vez mais a assesso
ria militar dos Estados Unidos. 
No ano fiscal de outubro de 80 
a outubro de 81, a ajuda militar 
dos EUA totalizou 35 milhões 
de dólares. Se for efetivada a so
licitaça-o do presidente Reagan 
de conceder mais 66 milhões de 
dólares para o ano de 82, o au
mento da contribuiça-o norte
americana crescerá de 40% em 
relaça-o ao total fornecido nos úl
timos 20 anos. 

A primeira alternativa dos 
EUA para fazer face ao cresci
mento da guerrilha foi criar a 
Brigada Atlacatl, um corpo de 
elite, treinado e equipado para a 
contra-insurgência. Cerca de três 
grupos de cinco assessores norte
americanos em cada um, treina
ram aproximadamente dois mil 
soldados salvadorenhos, cujo 
principal objetivo era procurar 
fixar os rebeldes em áreas rurais 
isoladas, tentando evitar que eles 
tivessem acesso aos centros ur
banos. 

O principal centro de treina
mento desta brigada se situa nos 
arredores da antiga Escola Nor
mal Alberto Masferrer, onde os 
assessores norte-americanos dis
põem hoje de excelentes instala
ções, com campo de treinamen
to, piscina, dormitórios com ar 
condicionado, podendo ter aces
so fácil a San Salvador (distante 
30 km) e nas proximidades de 
importantes quartéis militares 
como os de artilharia e cavalaria 
blindada. 

.Porém, na prática, os coman
dos preparados pelos Boinas Ver
des norte-americanos não corres
ponderam às exigências. Ao con
trário, são os que mais têm sofri-
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do baixas nos combates com a 
guerrilha. A Brigada Atlacatl 
aprendeu as táticas de desloca
mento rápido e os procedimen
tos para aterrorizar a população, 
usando métodos já testados no 
Vietnã. Mas ela falha no que se 
refere ao conhecimento do ter
reno e não demonstra a flexibi
lidade necessária para _acompa
nhar as constantes mudanças de 
tática adotadas pelas forças guer
rilheiras. 

Com isto, cai o moral entre 
os soldados, que se mostram len
tos e até mesmo contrários a or
dens superiores. Entre os pró
prios militares salvadorenhos 
existem fortes divergências com 
os norte-americanos, que assumi
ram o controle de várias opera
ções, relegando os nacionais a 
um segundo plano. 

Um caso concreto deste tipo 
de atitude foi mencionado há 
pouco tempo por um repórter 
do Washington Post, que visitou 
a pequena guarnição de Arcatao 
e também esteve com os solda
dos do Sétimo Batalhão de In
fantaria, em Chalatenango. O 
repórter escreveu: "Desde a che
gada, observamos que vários sol
dados ingeriam bebidas alcoóli
cas e fumavam. Também namo
ravam com as moças da região. 
Os oficiais estavam igualmente 
em estado de tal embriaguez que 
era difícil lidar com eles. Seu 
moral é muito baixo e parece 
que para enfrentar os guerrilhei
ros necessitam estar num tal es
tado de embriaguez que não te
nham medo da morte, ou de se
rem feridos. Com este tipo de 
exército não se pode chegar 
muito longe. Também ficam 
muito irritados com o isolamen
to e com a demora na chegada 
de suprimentos. Estavam sem 
cigarros e praticamente nos assal
taram para tomar os nossos." 

Embora o governo não tenha 
confirmado oficialmente, cres
cem os indícios de que nestes 
primeiros meses de 1982 deverá 
ser lançada uma grande ofensiva 
contra a região de Morazán. A 

Os rebeldes têm em média 26 anos 

rádio Venceremos, da FMLN, 
tem denunciado constantes mo
vimentos de tropas também do 
lado hondurenho da fronteira. 
Isto mostra que as forças regula
res dos dois países pretendem 
cercar os guerrilheiros tanto de 
um lado como do outro da divi
sa entre El Salvador e Honduras. 

Os guerrilheiros também já es
tão se preparando para a ofensi
va. Eles tiveram tempo para rea
grupar forças, fazer treinamentos 
e inclusive preparar novos qua
dros. Os combates devem ser 
bastante difíceis especialmente 
para o exército regular salvadore
nho, que não tem muito conhe
cimento da região. O sistema de 
comunicações do governo está 
debilitado por recentes atenta
dos e emboscadas. 

e muito pouco provável que a 
situação militar apresente gran
des mudanças a curto prazo. O 
desgaste das forças regulares 
deve continuar, agravando o im
passe surgido em torno da guer
ra. Cresce a cada dia a certeza de 
que, mantendo-se o impasse mi
litar, a solução passa a ser emi
nentemente política. A FMLN e 
seu organismo político, a Frente 
Democrática Revolucionária 
(FDR), já se ofereceram para ne
gociar politicamente o fim da 
guerra, mas esta proposta foi re
jeitada pela Junta, que ainda 
acredita numa vitória militar. • 
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TIMOR LESTE 

Aumenta a pressão sobre Portugal 

Durante sua recente visita a Moçambique, o presidente Eanes 
cedeu às pressões e reabriu a polêmica em 

tomo da posição portuguesa em relação à ex-colônia 
ocupada pela Indonésia 

Os pronunciamentos feitos 
pelo general Ramalho Eanes 

durante a· su.i permanência em 
Moçambique, encontraram da 
parte da Fretilin (Frente de Li
bertação de Timor Leste Inde
pendente) uma boa acolhida, 
uma vez que esta é a primeira 
vez que um dirigente português 
a~ume publicamente uma posi
ção sobre a questão de Timor 
Leste. No caso do presidente, os 
mauberes sempre estiveram se
gurus de que ele tinha tal tipo de 
preocupação, mas somente agora 
é que ela chegou a ser expressa 
de forma clara e inequívoca. 

Esta atitude é interpretada 
como decorrente da existência 
em Lisboa de um governo que 
embora não tenha antes tomado 
posições muito avançadas mos-

BORNEO 

INDONtSIA 
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Etevaldo Hipólito 

trou-se no entanto preocupado 
em encontrar uma solução para 
o problema. Isto, por sua vez, é 
uma consequência direta de uma 
opinião pública interna e externa 
que pressiona no sentido de que 
a situação ocasionada pela omis
são dos sucessivos governos en
contre uma pronta solução. 
"Não é possível fazer esquecer 
uma questão que permanece 
ainda tão viva na memória de 
todos os portugueses", afirma
ram porta-vozes mauberes ao 
analisarem a visita presidencial. 

Durante uma entrevista à im
prensa concedida antes de sua 
partida, o presidente Ramalho 
Eanes afirmou que o seu país 
continuaria a levar a questão de 
Timor Leste aos mais altos orga
nismos internacionais. Esta de-

claração recebeu algumas críticas 
da Fretilin que considera não ter 
havido até o momento nenhuma 
decisão de Lisboa no sentido de 
colocar o problema em algum 
foro internacional. Esta iniciati
va pelo contrário, sempre perten
ceu à Fretilin. É por este motivo 
que os mauberes insistem em 
que Portugal deve sair da passivi
dade em que se encontra e passar 
a atuar de forma mais dinâmica, 
abandonando de vez as suas posi
ções ambíguas. Se a atitude de 
Lisboa mantiver-se tal como ago
ra, dificilmente se poderá acredi
tar nas promessas de um engaja
mento mais a fundo na questão 
- declarou expressamente a ca
dernos do terceiro mundo, em 
Maputo, o ministro Mari Alkatiri, 
titular da pasta de Relações Ex-· 
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teriores da RDTL (República 
Democrática de Timor Leste). A 
direção revolucionária maubere 
acredita no entanto que existam 
condições objetivas e subjetivas, 
tanto em Portugal como em ou
tros países, para uma presença 
mais atuante na resolução da 
crise. 

A nível das forças políticas e 
dos órgãos de soberania portu
guesa - insistem em dizer - o 
caso de Timor Leste deveria ser 
considerado como uma questão 
nacional, sendo em contraparti
da combatida a tendência para 
considerá-lo apenas um proble
ma para consumo restrito ãs eli
tes políticas. As críticas e acusa
ções mútuas das diferentes for
ças políticas perdem-se num ata
que estéril que procura encon
trar supostos culpados num ato 
de lavar as mãos, enquanto aban
donam a vítima de um grave erro 
histórico. 

Plataforma comum 

Constitui um fato inegável 
que a Fretilin é a única força 
dirigente do povo maubere. Re
duzir a influência desta organiza
ção revolucionária somente be
neficia a Indonésia. Qualquer so
lução política para o problema 
do Timor Leste necessita , em 
consequência, de uma aprovação 
e aceitação por parte desta van
guarda, sem cuja participação 
todo e qualquer resultado con-

A Fretilin quer 
que o 

Presidente 
Eanes autorize 

a abertura de 
um escritório 

polítieo da 
organização na 

capital 
portuguesa 

duzirá certamente à continuação 
da guerra. 

Por diversas vezes a Fretilin se 
mostrou aberta ao diálogo com 
Portugal considerando-o como 
interlocutor válido, o que coinci
de com o fato da comunidade in
ternacional ter por diversas vezes 
reiterado a sua decisão de conti
nuar a considerar este país como 
potência administrante de Timor 
Leste. Como nunca se negou a 
apoiar uma solução internacio
nalmente aceita, a Fretilin consi
dera que esta mesma saída deve 
partir de uma plataforma co
mum de açâ'o, estabelecida entre 
a Frente e Lisboa e estendida a 
todos os países que de uma for
ma ou de outra têm apoiado a 
luta do Timor Leste. 

Para estabelecer esta plata
forma é necessário antes de mais 
nada encontrar pontos de con
vergência para uma base de atua
ção. 

Mari Alkatiri, 
ministro de 
Relações 
Exteriores do 
governo da 
República 
Democrática 
de Timor Leste 

Internacionalmente são acei
tos: a resolução 1514 {XV) da 
Assembléia-Geral da ONU; as re
soluções do Conselho de Segu. 
rança e da Assembléia-Geral so
bre Timor-Leste, a Carta das Na
ções Unidas, o espírito e a Decla
ração de Bandung. Todos estes 
são princípios que encontram 
aprovação da comunidade inter
nacional e que nenhuma das par, 
tes envolvidas teria motivos para 
rejeitar. 

O que se espera de Portugal 

Sempre apontando para res
postas concretas, a Fretilin espe 
ra que , para começar , em todo 
os encontros internacionais e 
que se faça presente, Portugal le
vante a questão de Timor Leste. 
Os embaixadores portugueses es 
palhados por todo o mundo po
deriam ser instruídos quanto à 
forma de abordar este problem 
nos países onde se encontrem 
acreditados. No fundo, o que se 
exige é que a diplomacia portu· 
guesa seja tão dinâmica como a 
indonésia, atuando evidentemen· 
te em sentido contrário. Por ou· 
tro lado, Portugal poderia come· 
çar a considerar como oportuno 
o estudo de form~s concretas de 
apoio aos combatentes, deixan
do de contentar-se apenas em 
dar migalhas aos refugiados. Esta 
ajuda começaria com a autoriza
ção para abertura de uma delega· 
ção oficial da Frente Revolucio· 
nária de Timor-Leste Indepen· 
dente em Lisboa. • 



MOÇAMBIQUE 

Machel/Eanes 
num encontro histórico 

A visita do presidente português a Moçambique marca a 
reaproximação política entre a ex-colônia e o principal dirigente 

da antiga metrópole 

As condecorações dadas por Eanes a Samora Machel . 
marcaram o fim do contencioso 111ilitar entre Portugal e Moçambique 
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U m fato de grande repercus
sã:o foi a visita que o presi

dente lusitano fez a Moçambi
que, num reconhecimento públi
co do erro de governantes ante
riores na repressão aos movimen
tos de libertação. Foi mais ou 
menos este o sentido da visita do 
presidente Ramalho Eanes a Mo
çambique, no final de novembro. 

O sentido histórico da visita 
ficou evidente já no primeiro 
compromisso formal do presi
dente português. Horas após seu 
desembarque, ele depositou flo
res no túmulo onde estão enter
rados os restos de heróis da Fre
limo que durante quinze anos lu
taram contra as tropas coloniais 
de Portugal. Eanes, um militar, 
homenageou os seus inimigos do 
passado, contra os quais ele pró
prio chegou a combater. 

Mas o chefe-de-Estado portu
guês não parou aí. Ele entregou 
ao presidente moçambicano, Sa
mora Machel, a espada de oficial 
general do Exército português. 
Foi uma espada igual a essa que 
os antigos oficiais portugueses 
usaram para humilhar os moçam
bicanos na época colonial, obri
gando-os a sentar no chão diante 
de seus senhores coloniais. Atos 
como esse significaram um gesto 
de grandeza, que foi imediata
mente retribuído pelos moçam
bicanos. 

O presidente Samora Machel 
disse a Eanes que não há mais 



Os moçambicanos prestaram a Eanes homenagens 
surpreendentes se levarmos em conta a violência da guerra colonial 

nenhum contencioso militar en
tre Portugal e Moçambique. 
Além disso, o dirigente moçam
bicano acrescentou que, após 
seis anos de independência, ha
viam sido criadas as condições 
para que os "ódios do passado 
pudessem ser substituídos por 
uma cooperação efetiva e mutua
mente vantajosa". Machel reco
nheceu a coragem de Ramalho 
Eanes em vir até Maputo, acres
centando que "nem sempre em 
Portugal, o seu presidente é tra
tado com a dignidade que seu 
cargo e sua pessoa exigem". 

No terreno econômico, Portu
gal e Moçam~ique assinaram vá
rios acordos que devem, em 
futuro próximo, levar a uma 
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maior aproximação entre os dois 
países. Esses acordos abrem a 
porta para que outras nações ve
nham a participar de projetos tri
laterais, notadamente no campo 
da associação regional econômi
ca com outros países da África 
Austral. 

No terreno diplomático, Por
tugal apoiou a libertação da Na
mibia, condenou a política do 
apartheid sul-africano e deu es
pecial ênfase à .neutralização do 
grupo Movimento de Resistência 
Nacional, uma organização vin
culada à África do Sul e apoiada 
por inúmeros portugueses liga
dos ao racismo e que continuam 
vivendo em Lisboa. Uma justa 
posição de Eanes em face da luta 

de Moçambique contra as ativi· 
dades subversivas do MRN será 
muito importante porque, no 
momento, essa organização pro
cura sabotar os planos de inte
gração econômica entre os mo
çambicanos e os outros países 
negros da Africa Austral. Essa 
integração é essencial na tentati· 
va de romper a tradicional de
pendência desses governos em re
lação ao regime racista sul-africa· 
no. 

Pouco antes do encerramento 
da visita de Ramalho Eanes a 
Maputo, Samora Machel fez um 
convite para que o prirneiro-m~ 
nistro português, Francisco Pin· 
to Balsema-o. viaje também a Mo· 
çambique em breve. (E.H.) • 



ZIMBABUE 

Os brancos tentam 
bloquear o projeto 
de Robert Mugabe 

Depois de uma trégua de quase um ano, os 
partidos racistas e seus aliados internos procuram 

desestabilizar o governo da Zanu 
usando o estrangulamento econômico 

Carlos Castilho 

A bómba que destruiu a sede 
da União Nacional Africana 

do Zimbabue (Zanu) foi o sinal 
mais dramático da escalada de 
pressões contra o governo do 
primeiro-ministro Robert Mu
gabe. Vinte pessoas morreram 
em consequência do atentado 
terrorista ocorrido ao meio-dia 
de 18 de dezembro, em pleno 
centro de Salisbury. A explosão 
ocorreu horas antes de uma im
portante reunião marcada para 
a sede da Zanu e da qual possi
velmente participaria o próprio 
Robert Mugabe, além de vários 
ministros. 

O . governo Mugabe está so
frendo há quase quatro meses 
o impacto de uma campanha de
sestabilizadora movida por gru
pos poJíticos brancos, muitos 
dos quais simpatizantes abertos 
do regime racista derrotado pela 
guerrilha da Zanu. Na verdade, 
o bloqueio teve início em abril, 
quando o governo racista sul
africano começou a apertar o 
torniquete econômico do Zim
babue. Primeiro, foi o cancela
mento do empréstimo de loco
motivas feito pela África do Sul 
há vários anos; depois , foi o au
mento das restrições alfandegá-

O governo Mugabe acha que a "lua de mel" 
com os brancos do Zimbabue acabou 
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rias aos produtos que entram 
ou saem da antiga Rodésia. Mais 
recentemente, a escalada sul-afri
cana ganhou corpo com o blo
queio parcial dos embarques de 
combustíveis para o Zimbabue, 
tornando óbvia a decisão sul-afri
cana de procurar estrangular o 
regime de Mugabe. 

Sendo um país mediterrâneo, 
o Zimbabue depende em 90%. da 
África do Sul para o seu comér
cio externo. A partir de setem
bro, o país começou a perder em 
média cinco milhões de dólares 
por semana, porque a África do 
Sul congestionou as linhas fér
reas que servem às exportações 
do Zimbabue. Em consequência, 
uma das maiores safras de milho 
que o país já teve foi seriamente 
prejudicada, justamente num 
momento em que o primeiro
ministro Robert Mugabe tenta 
romper a dependência econômi
ca herdada do sistema colonial 
que vigorou até abril de 1980, 
quando o Zimbabue ficou inde
pendente. 

O bloqueio das linhas férreas 
teve também consequências ne
gativas na importação de fertili
zantes no momento em que co
meçou o plantio da safra agríco
la de 1982. Assim, a área planta
da acabou sendo menor do que a 
planejada, o que significará uma 
queda nas exportações e uma 
possível redução na quantidade 
de alimentos disponíveis pela po
pulação. Após a independência, 
quando a população negra con
quistou a igualdade de direitos 
com os brancos, o governo pro
meteu distribuir os estoques de 
alimentos de maneira mais justa, 
para contrabalançar os efeitos da 
destruição das culturas locais pe
los sete anos de guerra contra o 
regime de minoria racista. Além 
disso, o consumo interno cresceu 
em consequéncia do aumento do 
poder aquisitivo da maioria ne
gra,° que pela primeira vez na his
tória do país passou a ter os 
mesmos direitos econômicos que 
os brancos de origem européia. 



Por isso, o bloqueio sul-africa
no tem um objetivo político cla
ro: quebrar o ritmo de cresci
mento econômico do Zimbabue, 
que alcançou resultados surpreen
dentes, até mesmo para os em
presários brancos que prognosti
cavam o caos após a independên
cia. A obstrução na entrega de 
combustíveis forçou um raciona
mento nas vendas de gasolina e 
uma redução sensível no tráfego 
de caminhões. 

Os responsáveis pelo setor eco
nômico do Zimbabue já espera
vam um bloqueio da África do 
Sul e haviam acelerado os pla
nos para intensificar o trânsito 
de trens através do porto mo
çambicano de Beira. Atualmen
te, cerca de 27% das exportações 
do Zimbabue já saem por Mo
çambique, mas a estrada de ferro 
Beira-Umtali foi recentemente 
alvo de uma série de atentados 
promovidos pela organização ter
rorista Movimento de Resistên
cia Nacional, ligada à África do 
Sul. A linha férrea Beira-Umtali 
percorre uma longa distância, 
passando por áreas escassamente 
povoadas, onde a vigilância cons
tante fica muito difícil. 

Oposição interna 

A escalada econômica sul-afri
cana serviu também de pretexto 
para que grupos racistas e adver
sários do governo atual intensifi
cassem internamente as mano
bras de desestabilização política. 
O partido branco Frente Repu
blicana, liderado pelo ex-premier 
racista Ian Smith, junto com os 
partidários do bispo Abel Muzo. 
rewa e do reverendo Ndabaningi 
Sithole começaram a responsabi
liz.ar o primeiro-ministro Mugabe 
pelos problemas econômicos 
existentes no país, acusando ao 
mesmo tempo o governo de estar 
preparando a implantação de um 
regime ditatorial. 

Ian Smith foi o responsável 
pela declaração unilateral de in
dependência em 1965, que ins
taurou na antiga Rodésia um 

regime racista mundialmente 
condenado. O bispo Abel Muzo. 
rewa foi o personagem de uma 
melancólica manobra dos racis
tas para criarem um governo tí
tere negro a fim de tentarem im
pedir a ascenção dos nacionalis
tas ao poder. E o reverendo Nda
baningi Sithole está totalmente 
desmoralizado politicamente há 
mais de dez anos. 

Ian Smith procura reconquis
tar prestígio junto aos quase 200 
mil brancos que decidiram per
manecer no país após a indepen
dência. O líder da Frente Repu
blicana usa como grande cavalo 
de batalha a criação da chamada 
Quinta Brigada. cuja estrutura
ção está sendo feita com a asses
soria de militares norte-corea
nos. A criação dessa brigada foi 
decidida pelo partido de Mugabe 
diante dos problemas surgidos 
com o processo de integração 
dos antigos guerrilheiros da Zanu 
e os do partido União Popular 
Africana do Zimbabue (Zapu), 
liderado por Joshua Nkomo. A 
Zanu e a Zapu uniram suas for
ças guerrilheiras na Frente Pa
triótica, que depois foi dissolvida 
quando os dois grupos concorre
ram separadamente às eleições 
de fevereiro de 1980. 

Os dois exércitos guerrilheiros 
estão sendo integrados às forças 
armadas regulares por instrutores 
ingleses, conforme ficou resolvi
do nos Acordos de Lancaster 
House, assinâdos em Londres em 
dezembro de 1979 e que estabe
leceram os princípios para a 
independência do Zimbabue. 
Usando de suas prerrogativas le
gais, Mugabe resolveu criar para
lelamente uma Quinta Brigada 
militar para absorver os quase 
dez mil ex-guerrilheiros que não 
puderam ser integrados pelos ins
trutores britânicos. Além disso, 
o chefe do governo do Zimbabue 
quer impedir que os ingleses, os 
antigos colonizadores do país, 
estabeleçam uma espécie de m0-
nopólio ideológico nas Forças 
Armadas do Zimbabue. A Quin
ta J,3rigada seria assim a tropa de 

elite, totalmente identificada 
com o programa ideológico da 
Zanu. 

Ian Smith tem feito muito ba. 
rulho em tomo da presença de 
instrutores norte-coreanos, pro. 
curando apresentá-los como os 
"cubanos do Zimbabue". O ex
primeiro-ministro racista, que 
um dia afirmou que a maioria 
negra não chegaria ao poder no 
país antes do ano 2000, não vem 
no entanto conseguindo êxito 
em sua campanha. A Frente Re. 
publicana "ganhou" 20 lugares 
no Parlamento de 100 cadeiras 
eleito em fevereiro de 80. Esse 
''presente" foi acertado nos 
Acordos de Lancaster House 
para reservar aos brancos uma re
presentação parlamentar, que 
eles não teriam se as eleições fos. 
sem diretas (neste caso, eles te
riam no máximo dez cadeiras, já 
que a proporção é de sete negros 
para cada branco, no conjunto 
da população). Recentemente, 
um grupo branco rompeu com a 
Frente Republicana, formando 
um novo partido, que acusa Smi
th de nã"o representar os interes
ses de muitos brancos que hoje 
se sentem integrados no governo 
de maioria negra. 

Os outros sócios de Smith na 
conspiraç[o também estão isola
dos politicamente. O bispo Mu
zorewa e o reverendo Sithole 
controlam uma parcela mínima 
do Parlamento (três cadeiras), 
depois de terem sido esmagados 
nas eleições de 1979. Os dois 
resolveram concentrar seus ata
ques na suposta lentidã"o com 
que o governo está incorporando 
a comunidade negra ao serviço 
público. Além disso, manipulam 
focos de ;.1.satisfação nos setores 
africanos urbanos usando recur· 
SOS como reivindicações salariais. 

Mas tanto Muzorewa (que te· 
ve o aberto apoio da África do 
Sul quando foi primeir0-minis· 
tro) como Sithole, ainda estão 
profundamente desmoralizados 
pelo seu comprometimento com 
o regime racista anterior. E têm 
usado as franquias democráticas 



garantidas pelo governo Mugabe 
para semear a discórdia. Os dois 
são particularmente violentos 
contra a campanha iniciada pela 
Zanu para criar o sistema de par
tido único no país. Muzorewa e 
Sithole se apresentam agora co
mo democratas autênticos ocul
tando que não se preocuparam 
em defender esses mesmos prin
cípios quando estavam no poder. 

Os problemas de Mugabe 

Nos seus 20 meses de gover
no, Robert Mugabe conseguiu 
registrar êxitos notáveis. Mas 
também não são poucos os pro
blemas que enfrenta atualmen
te. Mugabe conseguiu evitar o 
caos que era previsto com unani
midade quase total pela maioria 
dos jornais europeus. Após sete 
anos de uma sangrenta guerra, 
onde os ódios raciais foram le
vados aos extremos, foi quase 
um milagre a sobrevivência de 
um governo de maioria negra, 
comprometido com um progra- · 
ma socialista e revolucionário. 
É verdade que a vitória eleitoral 
de Mugabe foi tão esmagadora 
que até os seus adversários se 
sentiram impotentes para contes
tar os resultados. A Zanu con-

O bloqueio ferroviário atrasou as 
exportações (foto ao centro) criando 

dificuldades econômicas que foram 
exploradas politicamente por lan 

Smith (embaixo) e por Joshua 
Nkomo (acima à direita) 



quistou 57 cadeiras do Parlamen
to, alcançando sozinha uma con
fortável maioria, que deu a Mu
gabe a tranquilidade de não ne
cessitar do apoio da Zapu, lide
rada por Joshua Nkomo. Nko
mo, apesar de seu pas.ado como 
líder da resistência anti-racista, 
foi envolvido recentemente por 
grupos econômicos ingleses in
teressados numa solução mera
mente reformista da crise no 
Zimbabue. 

Mas apesar dos êxitos, o go
verno Mugabe herdou do regime 
colonial uma estrutura agrária 
distorcida pela hegemonia dos 
interesses brancos. Os europeus 
controlam 7 5 a 90% das terras 
agrícolas e 80% da indústria. 
Além disso, eram hegemônicos 
no serviço público nas Forças 
Armadas e no sistema financeiro. 
Segundo um levantamento pu
blicado pela revista norte-ameri
cana Voice, cerca de 40% dos fa. 
zendeiros brancos enfrentam no 
momento uma situação de insol
vência econômica, determinada 
basicamente pela sua resistência 
em investir. Eles esperam crédi
tos do governo, que no momen
to enfrenta o problema de reas
sentar quase três milhões de ne
gros que tiveram que abandonar 
suas terras durante a guerra. 
Apenas 15% dos fazendeiros 
brancos pagam seus impostos em 
dia; com isso, a sobrecarga é 
enorme, porque Mugabe tem que 
atender simultaneamente os fa
zendeiros brancos para impedir 
que a produção agrícola caia e 
falte comida, e ao mesmo tempo 
tentar reorganizar o sistema agrí
cola das populações negras. 

É claro que, nessas condições, 
nem todos ficaram satisfeitos. 
No setor urbano, 6% da popula
ção controla 80% da renda na
cional, uma desproporção herda
da do sistema colonial branco. 
Mugabe usou uma política caute
losa na redistribuição da renda 
para evitar que o êxodo dos 
brancos provocasse o colapso da 
economia do país. Era impossí
vel um tratamento de choque 

·porque o país mergulharia certa
mente no caos e com ele, fracas
saria a busca de um mínimo de 
tranquilidade após longos anos 
de guerra. 

Essa dicotomia entre o trata
mento gradual e o de choque 
afetou até mesmo a estrutura in
terna da Zanu, onde homens 
como o ex-ministro Edgar Teke
re e Herbert Ushewokunze aca
baram entrando em conflito com 
Mugabe, apesar de ambos serem 
veteranos da guerrilha. Esses dois 
e -membros do governo são os 
exemplos mais conhecidos de 
uma difícil adaptação de homens 
que passaram quase a vida inteira 
lutando nas selvas e que agora 
são obrigados a enfrentar tarefas 
enervantes em gabinetes e reu
niões. Tekere, especialmente, dei
xou-se envolver por um perigoso 
imediatismo político. 

O partido único 

A nível de base, surgiram re
centemente movimentos reivin
dicatórios de professores e enfer
meiras. Eles entraram em greve 
reclamando aumentos salariais 
num momento em que o gover
no vive uma conjuntura econô
mica difícil por causa do bloqueio 
sul-africano. Para muitos dirigen
tes da Zanu, foi um movimento 
certo numa hora errada porque o 
governo tem enormes dificulda
des no comércio externo. Mas, 
mesmo assim, foi autorizada 
uma elevação do salário mínimo 
que passou para US$ 115,00 por 
mês ( cerca de Cr 14 mil). 

Diante do espectro cada vez 
mais amplo de problemas, o go
verno resolveu optar por uma 
discussão nas bases como forma 
de tentar mostrar à população as 
origens e as consequências das 
dificuldades atuais. Além disso, 
Mugabe colocou como grande 
objetivo político a criação do sis
tema de partido único. O primei
ro-ministro jogou-se por inteiro 
num debate com as bases sobre 
este problema e sobre a necessi
dade de reforçar a unidade inter-

na da Zanu. Ele percorreu oito 
províncias, entre elas a região de 
Ma tabele, um forte reduto de Jo. 
shua Nkomo. 

O plano de Mugabe é restabe. 
lecer a discussão política como 
elemento fundamental da mobi
lização popular. Ainda não estão 
perfeitamente claros os princí
pios que orientarão o projeto do 
partido único. Uma coisa, no en. 
tanto, já foi anunciada pelo go. 
vemo: o partido não será criado 
por irnposiça-o, mas por consen 
so. Do ponto de vista · instituci 
nal, isso será difícil porque 
Constituição do Zimbabue es 
moldada no espírito dos Acor, 
dos de Lancaster House, nos 
quais pelo menos até 1987 have
rá uma representação branca de 
no mínimo 20 deputados no Par. 
lamento. Além disso, qualquer 
reforma constitucional deverá 
ser aprovada pela unanimidade 
dos votos no Parlamento. Assim 
a quase certa obstrução do 
brancos provocará um along 
mento da discussão. 

Mas por outro lado, ela fu 
cionará como um elemento d 
politização, que é justamente 
objetivo buscado por Robe 
Mugabe. Os bons resultados obti 
dos pelo primeiro-ministro tor, 
nam quase certo que o seu parti, 
do aumentará ainda mais a sua 
representação no Parlamento nas 
eleições de 19 84. Na prática, o 
Zimbabue começará a partir de 
então a viver um sistema de par· 
tido único, porque as diferençai 
entre os vários grupos políticOI 
negros tenderão a minimizar-se 
na medida em que, pela discu~ 
são política, a Zanu consiga aca· 
bar com o elemento tribal que 
ainda existe e é forte, particular· 
mente na região de Matabele. 

O debate lançado pelo gover· 
no visa também eliminar as co~ 
tradições surgidas recentemente 
entre as bases da Zanu, que cons· 
tituíram o grosso do exército 
guerrilheiro,· e a nova burocracu 
estatal surgida após a indepen· 
dência. Os veteranos da guerri 
lha na-o tiveram pleno acesso ~ 



A escassez da gasolina poderá ser 
solucionada com a ajuda de 

Moçambique 

melhorias econômicas após a in
dependência, porque o país 
ainda não conseguiu a sua total 
autonomia neste setor. A heran
ça colonial é forte, e o governo 
não tem o controle total dos me
canismos econômicos. Por outro 
lado, a nova burocracia assumiu 
imediatamente posições de man
do no aparelho estatal, passando 
portanto a gozar de uma série de 
garantias funcionais como salá
rios ai tos e vantagens de assistên
cia social. Surgiu por isso, den
tro da Zanu, uma polêmica, que 
provocou crises como a da de
missão do ministro de Mão-de
Obra, Edgar Tekere, e mais re
centemente o afastamento do 
ministro da Saúde, Herbert Ushe
wokuse. Esses problemas torna
ram urgente a necessidade de 
reorganizar a direção da Zanu. 

Num quadro de manobras 
desestabilizadoras internas e ex
ternas, torna-se muito difícil e 
até arriscado promover um am
plo debate político. Mas Muga
be, ao que tudo indica, resolveu 
aceitar o desafio. • 
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OPINIÃO 

Dos "fantasmas líbios" a Golã, 
passando pela Polônia 

A té as vésperas da crise polonesa, o que es
tava em moda na Casa Branca eram os 
"terroristas 11bios" que, como nos seria

dos da televisão norte-americana, se haviam infil
trado no país para matar Reagan. Não importa 
que os buracos de bala no corpo do presidente 
dos Estados Unidos não tenham sido feitos por 
atiradores árabes, mas por um norte-americano 
de nome. bem inglês. 

Com a fantasiosa novela do "complô l1bio", a 
meta era outra: criar o suspense em torno de uma 
aparente ameaça de atentado para desviar a aten
ção da realidade interna, cada vez mais complica
da e adversa aos planos da administração republi
cana. De passagem, se forjava um clima interna
ciona I de suspeita contra a revolução I íbia e o seu 
líder, coronel Muammar Khadafi, que está tendo 
a coragem de não transigir com os seus princí
pios, mesmo desafiando o poderio norte-ameri
cano. 

A história do "comando suicida" caiu rapida
mente no descrédito e mesmo no ridículo. A en
trevista de Khadafi à televisão norte-americana 
teve o efeito contrário ao esperado pelos que a 
planejaram. O líder líbio desmontou com veemên
cia e sarcasmo as fantasias do misterioso "atenta
do". Deixou o governo norte-americano entre 
dois fogos: ou apresentava as provas, o que não 
fez porque não as tinha, ou sua acusação perdia a 
credibilidade pública, o que terminou aconte
cendo. 

Informação e desinformação 

A situação interna da Polônia entrou em ebuli
ção quando, nos Estados Unidos, a história dos 
"I 1bios infiltrados" já não dava para mais. Che
gou na hora exata, o que explica a formidável 
montagem da propaganda em torno do que se 
passava e até mesmo do que não se passava na 
Polônia. O comportamento dos meios de comuni
cação do mundo capitalista em face dos aconteci
mentos poloneses dá para um livro - que seria 
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bom que fosse escrito pelos especialistas empe. 
nhados em uma Nova Ordem Informativa Inter
nacional - para que se possa analisar, sobre os 
dados, até onde, nos dias atuais, vai o poder da 
propaganda. 

As notícias sobre a Polônia eram difundidas 
com tal velocidade tjue não deixavam tempo ao 
menor raciocínio, já não diria sobre a veracidade, 
mas tão somente sobre a lógica dos acontecimen
tos. 

Um dia, Lech Walesa estava preso e, "apesar 
do sigilo, se sabia que estava sendo torturado". 
No dia seguinte, já "desaparecera". Porém, o en
viado do Papa, monsenhor Poggi - que, pelo pos
to que ocupa de principal conselheiro do secretá
rio de Estado do Vaticano, néfo deve ser muito 
amigo dos comunistas - desmentiu a informaçá'o. 
Segundo ele, Walesa estava bem, néfo havia sido 
preso, recebia visitas e ouvia missa. Ma~ a propa
ganda não descansou um só minuto. Lançou, lo
go, o flash de que o líder do Solidariedade esta
va em greve de fome e, "segundo uma fonte con
fiável", havia tido um enfarte. 

O bloqueio dos teletipos pareceria haver legiti· 
mado um certo tipo de notícias, extremamente 
confusas mas capazes de sensibilizar as pessoas 
desprevenidas, sobretudo no nosso mundo lati
no-americano onde os direitos humanos são uma 
batalha de todos os dias. Eis uma dessas notícias: 
uma velhinha, entrevistada por um corresponden
te, embora pedindo que seu nome não fosse cita
do, assegurou que dois soldados poloneses que 
com ela falaram, tinham um tal sotaque russo 
que não deixava qualquer dúvida, eram do exér
cito soviético, disfarçados de poloneses. Ou essa 
outra: um sueco que chegou à Noruega no "últi· 
mo barco" (um detalhe convincente), disse (sem· 
pre pedindo reserva sobre sua identidade) que um 
holandês seu conhecido que acabava de regressar 
de Gdansk, soube por um francês amigo de um 
operário dos estaleiros "Lenine" (importante dar 
a localização do "fato") que a soldadesca do ge· 
neral Jaruzelski estava massacrando os trabalha
dores. 



Ainda é cedo para ter uma avaliação correta 
do que está se passando realmente na Polônia. 
Isso mTo significa que a crise que ali se deseqvolve 
ni!o seja grave e que, no meio da propaganda, ·na-o 
haja notícias verdadeiras. Como não vai ser grave 
uma situação em que operários, que se definem 
como socialistas, se levantam em greve contra um 
governo que também se proclama fiel ao socialis
mo? E evidente que, quando isso ocorre, há algo 
de errado 'lUe deve ser combatido e corrigido. 

Manter as conquistas 

Tanto o general Jaruzelski como os dirigentes 
do partido que emitiram opiniões recentes insis
tem em que as conquistas de democratização do 
regime, pelas quais lutaram tanto o Solidariedade 
como as prôprit•~ bases do Partido Operário Uni
ficado Polonês (Poup) serão mantidas e aprofun
dadas. Em várias oportunidades, eles acentuaram 
que na nova Polônia há campo para a atuação dos 
sindicatos independentes e que o desafio imedia
to era evitar a guerra civil, salvar o pa(s do caos 
econômico e depurar as próprias fileiras de um 
partido que viu parte de sua cúpula corroída pela 
prepotência e a corrupção. Não se sabe ao certo 
quantos dirigentes comunistas foram presos, mas, 
sim, se conhecem 100 nomes da alta hierarquia do 
partido e da administração que compartem as pri
sões com ativistas sindicais que O regime COn$ide
rava empenhados não numa transformação pol í
tica mas numa conspiração para derrubá-lo. 

Nesse quadro, não há dúvidas de que o Solida
riedade foi um fator no esforço de muitos em fa
vor da participação e da democracia interna, que 
são a essência do socialismo e devem ser condição 
de sua realização plena. Embora as agências tele
gráficas ocidentais omitam esse dado, se conhece 
que grande parte dos seus associados se proclama 
socialista e reivindica uma economia autogestio
nária que, por essência, deve ser anticapitalista. 
Uma pesquisa no Solidariedade, pouco antes da 
crise, revelou que a esmagadora maioria dos seus 
membros optava pelo socialismo. 

Com certo otimismo se pode então admitir 
que as forças políticas e sociais majoritárias e as 
mais representativas que participam dessa com
plexa etapa da vida polonesa se empenham em fa
vor do socialismo. No atual contexto, parece 
afastada a possibilidade que a Polônia retroceda 
ao capitalismo agrário da pré-guerra ou mesmo 
ao capitalismo "modernizante". Esse tempo 
passou. 
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Naturalmente a análise da situação polonesa 
- as causas da atual crise e suas projeções presen
tes e futuras - não poderá ser feita no clima pas
sional e com a precariedade de elementos que re
sultam da· proximidade dos fatos e do estado de 
emergência. Mas um dado fundamental já é evi
dente: não houve a intervenção militar soviética, 
desejada e sonhada pelos Estados Unidos. 

Seria ingênuo idealizar a União Soviética dis
tante dos acontecimentos que se desenrolam na 
Polônia. Este país é, hoje, uma fronteira geoes
tratégica vital ã segurança do campo socialista do 
mesmo modo que o foi para a Rússia dos czares. 
E não terá sido por outra coisa o empenho dos 
Estados Unidos em vulnerar, primeiro politica
mente e, depois, militarmente, uma barreira cuja 
superação lhe permitiria alcançar o coração mes
mo do dispositivo defensivo do bloco socialista. 

Daí porque se pode concluir, com um exame 
mesmo superficial do comportamento do gover
no norte-americano nesse episódio, que a estraté
gia da Casa Branca foi traçada a partir da certeza 
da invasão soviética. Se há hoje um setor frustra
do e decepcionado com o fato de que os tanques 
soviéticos não entraram na Polônia, este será o 
grupo belicista da Casa Branca, do Departamento 
de Estado e do Pentágono. O pacote de medidas 
econômicas adotado por Reagan contra a URSS 
confirma essa interpretação. E uma decisão desti
nada a demonstrar que a crise polonesa não é um 
assunto interno da Polônia, mas um problema es
pecificamente soviético e que a URSS e não ore
gime de Varsóvia é que deve ser punida pelo que 
ocorre naquele país. 

Apesar das pressões de Washington, os seus 
aliados ocidentais e o Japão têm resistido em dar 
o seu apoio ãs sanções. O destino dessas represá
lias será ficarem sem efeito ou serem tão ameni
zadas que se tornarão inócuas. Porque se fossem 
levadas a sério, sem a participação da Europa Oci
dental e o Japão, os efeitos negativos sobre a URSS 
seriam mínimos. Porém, em contrapartida, te
riam -consequências muito graves para setores po
derosos da indústria norte-americana. A perda do 
mercado soviético agravaria a recessão nos Esta
dos Unidos e geraria mais desemprego. Por outro 
lado, abriria aos competidores japoneses (em rá
pida ocupação do mercado internacional) e aos 
europeus as grandes encomendas soviéticas. 

Entre a irracionalidade e o intere~ 

E por que agiu assim o sr. Reagan? Em primei
ro lugar, não se pode desconhecer que há uma 



forte dose de irracionalidade no comportamento 
de sua administração. Quando uma pessoa, uma 
instituição ou um Estado é "anti" já tem muito 
condicionado o seu campo de ação. E Reagan é, 
essencialmente, "anti": anti-soviético, anti-socia
lista, anti-movimentos de libertação, anti-traba
lhadores. Estará assim dependente do que faça 
de bom ou de ruim a URSS para que, tendo que 
ficar contra, se saiba como vai proceder. i; pos
si'vel que Reagan não tenha tido condições de se 
libertar dessa engrenagem perigosa. O que é um 
risco, pois hoje serão represálias econômicas, 
amanhã poderá ser a guerra . 

No entanto, há hoje um certo consenso de que 
as sanções anti-soviéticas têm uma explicação 
mais além da irracionalidade. A meta final seria 
o sistema de gasodutos que a URSS vem cons
truindo, e que, quando pronto, abastecerá cerca 
de 30% do gás dos pai'ses do Mercado Comum 
Europeu. A pressão de Reagan para que os ale
mães e japoneses não entregassem as máquinas e 
os tubos já vendidos teria essa explicação. Do 
mesmo modo, certa tecnologia de ponta cuja ven
da está atada aos contratos. 

O argumento dos norte-americanos é aparente
mente lógico mas não é real. Para a sua estreita 
visão das relações internacionais, os aliados oci
dentais comprometeriam a sua segurança depen
dendo do combustível dos Urais. Ora, grande par
te do sul dos Estados Unidos consome o gás arge
lino. Por outro lado, os poços de petróleo soviéti
cos não estarão mais "seguros" para os europeus 
do que os poços árabes - dos quais os EUA rece
bem mais da metade do petróleo que importam -
e que estão ao alcance das represálias palestinas, 
em caso de uma guerra tota 1. 

A crise de amor pelos poloneses 

Há um aspecto nessa súbita "crise de amor" 
do sr. Reagan pelos direitos operários na Polônia, 
que deve ser considerado. Não terá havido nos 
Estados Unidos um governo mais antioperário 
que o atual. i; recente a brutalidade com que foi 
reprimida a greve dos controladores de vôo, qua
se todos sumariamente demitidos. Mais de 300 
mil trabalhadores - grande parte eleitores repu
blicanos - foram às ruas para protestar contra as 
medidas do governo que afetavam direitos que a 
classe havia conquistado no começo do século. 

Mas não foi só o sr. Reagan. Governos patro
nais como o da sra. Thatcher na Inglaterra passa
ram a defender na Polônia o que negam aos tra-

balhadores dos seus países. No Brasil, autorida. 
des - que aquiesceram na condenação de li'dere 
operários de São Paulo simplesmente porque diri 
giram uma greve legal - e meios de comuniração 
que aprovaram essa flagrante injustiça, ou silen
ciaram convenientemente ou todos agora estão 
em luta pelos direitos operários ... mas na Polônia. 
E que dizer dagrevedeapoioaoSolidariedade,de
cretada (e fracassada) pelos partidos de direita do 
Panamá, pelo Conselho l'-:(acional da Empresa Pri, 
vada e o Sindicato de Industriais, gente sabida
mente reacionária e antioperária? 

E que dizer da poli'tica norte-americana com 
os chicanas (mexicano-norte-americanos), os por
to-riquenhos, os negros, perseguidos e discrimina
dos nos Estados Unidos? Quando a crise polonesa 
estava no auge, 795 haitianos estavam presos e 
em greve de fome em Fort Allen, em Porto Rico, 
como desesperado protesto contra o fato de emi
grados pol i'ticos haverem sido confinados num 
campo de concentração sem mínimas condições 
de vida digna . Nos Estados Unidos, 150 mil tra
balhadores latino-americanos, 115 mil dos quais 
mexicanos, já tiveram sua expulsão decretada 
pelo serviço de imigração desse pa i's. 

E como os cubanos, os granadenses, os nicara
guenses, ameaçados de invasão e vi'timas de um 
injusto bloqueio econômico, encarariam essa po· 
l(tica farisaica da Casa Branca? Se Washington de
fende a autodeterminação dos poloneses, por 
que mfü faz o mesmo com os salvadorenhos, 30 
mil dos quais morreram o ano passado lutando 
pela autodeterminação que os norte-americanos 
negam? Como considerar sério que se exija que 
os soviéticos "deixem os poloneses eni paz" 
quando os Estados Unidos mantêm mais de 2.000 
bases espalhadas pelo mundo quase todas destina· 
das a vigiar e a ameaçar a União Soviética? 

E: evidente que esta não é a posição dos que, 
mesmo nos Estados Unidos, como na Polônia e 
no mundo, lutam pela liberdade dos povos, mas 
de todos os povos e não apenas de uma parte 
deles. 

Golã: um ato de gangster~mo 

No meio da crise polonesa o sr. Begin decidiu 
ocupar as colinas do Golã' (ver editorial) alegan· 
do puras razões militares. Esse foi um ato de gan· 
gsterismo internacional que violou todas as regras 
da convivência entre os povos, as leis da guerra e 
desafiou a consciência do mundo . 

Para o seu golpe, Begin aproveitou uma du· 
pia oportunidade. Primeiro, enfermo, com uma 



fratura no fêmur, imaginou que ninguém poderia 
pensar que, em sua cadeira de rodas, estivesse ma
quinando a incorporação daquele território árabe 
sírio. Segundo, sabia bem que, metida .na crise 
polonesa, a Casa Branca se limitaria a gestos sim
bólicos de protesto vazio contra a ocupação do 
Golã. 

O cálculo de Menahem Begin estava corretís
simo. O governo norte-americano reagiu verbal 
mente ao ato de pirataria anti-Sír ia, aprovando 
no Conselho de Segurança uma moção que, para 
não ser vetada, já havia sido previamente adoci
cada, de maneira a neutralizar os seus efeitos prá 
ticos. Também adiou a vigência do pacto de assis
tência recíproca com Israel, uma iniciativa de es
casso valor objetivo, pois, com ou sem tratados, 
os Estados Unidos são o suporte pol(tico, finan
ceiro e logístico e o verdadeiro arsenal de Israel. 

Paulo Francis, correspondente da "Folha de 
São Pauto" rios Estados Unidos, escreveu a pro
pósito : " A fúria de Reagan contra a violência po
lonesa é curiosamente contrastada com a brandu
ra que descreve a última aventura imperialista de 
Israel, a anexação do Golã sírio, já condenada 
por 15 a zero no Conselho de Segurança da ONU, 
seguido da suspensão do acordo estratégico EUA
Israel, que só existia no papel. Reagan, na mesma 
entrevista em que chamou os russos de 'vagabun
dos covardes', teve a cara-de-pau de dizer que 
apesar da anexação do Golã, o processo de paz 
no Oriente Médio está em curso. 1: cômico". 

·os árabes não se iludem sobre a falta de serie
dade com que a Casa Branca se opÕe ao ato de 
Begin, considerando sua posição um mero expe
diente para "uso externo", necessário para cobrir 
a difícil situação em que ficou o governo eg(pcio 
de Mubarak. O jornal AI Bayan, de Dubai, no 
Golfo Árabe, classificou de "farsa" os protestos 
de Reagan. Em editorial, o AI Fajr, diário de 
Abu Dhabi , capital dos Emirados Árabes, foi 
mais incisivo : "A declaração de condenação a Is
rael emitida pelo governo norte-americano é so
mente uma peça teatral similar à que apresentou 
quando Israel bombardeou a usina nuclear do Ira
que em junho passado". E acrescentou: "Os Esta
dos Unidos não poderiam se opor ao plano israe
lense porque é parte do plano de colonização 
mundial que se desenvolve para a exploração pre
datória da riqueza da região árabe". 

O diário árabe tem razão. Seria ingênuo pensar 
que os Estados Unidos são uma coisa e Israel é 
outra. Naturalmente que há nuances nos objeti
vos estratégicos de cada um, mas é muito mais só
lido o que os une do que o que os separa. A Casa 
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Branca não deve estar empenhada em estabelecer 
um Eretz Israel (do Eufrates, ou seja, do Iraque, 
ao Nilo, o que quer dizer Egito). Do ponto de vis
ta econômico e militar, çlo mesmo modo que Be
gin considera aquela área seu campo de expan
são, Washington atua como se a mesma fosse o 
seu lebensraum, ou seja, o seu espaço vital. No 
fim, dá no mesmo, pois só através da substituição 
do domi'nio árabe da região pela implantação is
raelense seria possível a consecução desses ambi
ciosos objetivos. 

Mais do que a retórica 

Será que, além da retórica verbal, os árabes 
não entenderão o que os espera e o que devem fa
zer para mudar o destino do projeto imperialista 
para a região? 

Na verdade, importantes avanços se registra
ram desde que foi derrubada a monarquia do rei 
Faruk pelo movimento dos capitães de Nasser e 
um novo surto de nacionalismo árabe, apoiado 
em grandes riquezas econômicas, vem despertan
do as massas árabes e mudando, inclusive, a fisio
nomia poli'tica de alguns governos. 

Mas esses avanços estão aquém do que seria 
necessário para enfrentar os perigos que rodeiam 
a nação árabe em seu conjunto. O fato de que a 
Casa Branca tenha entre os árabes, a quem com
bate, aliados como a Arábia Saudita, o Marrocos 
ou agora o Egito, é uma contradição fundamentai, 
que debilita os esforços de unidade. 

O bombardeio do reator iraquiano e, agora, a 
incorporação do Go1ã, estão provocando alguns 
movimentos unitários que abrem aos árabes uma 
nova esperança. O reatamento das relações entre 
Ubia, 1 raque e Arábia Saudita é o fruto dessas 
novas realidades, mas seria muito esperar que os 
sauditas possam ir mais além de algumas conces
sões em favor da luta unitária contra Israel. Mas 
a verdade é uma só : enquanto houver árabes que 
acreditem poder ser inimigos de Israel e sócios 
das empresas norte-americanas, a unidade será 
aparente e não terá força para criar uma sólida 
frente de confrontação com os inimigos da causa 
árabe. 

O fundamental, no turbilhão da propaganda 
dirigida, é não perder a perspectiva da luta funda
mental. Nos mapas escolares, Tr(poli; a capital da 
Ubia, está longe das alturas do Golã, como Ma
nágua parece muito distante de Varsóvia. Mas 
quando se consegue olhar sem os condicionamen
tos da propaganda, se pode ver que todos estão 
mais perto uns dos outros do que parece. • 



ECONOMIA 

África do Sul: 
como os bancos 
ajudam o apartheid 

Quatrocentos bancos, quase todos eles da Europa, Estados 
Unidos e Japão forneceram créditos de aproximadamente quinze 
bilhões de dólares à África do Sul nos últimos dez anos. 
Essas cifras constam de um estudo preparado para a ONU sobre as 
vinculações bancárias do Ocidente com o regime do apartheid 

Timothy Smith* 

A grande disponibilidade de 
investimentos estrangeiros 

na África do Sul e de capital ex
terno para empréstimos a este 
país vem-se constituindo num fa
tor relevante para o desenvolvi
mento econômico do regime de 
apartheid. Atualmente, o gover
no da África do Sul ainda de
pende de financiadores estrangei
ros para o bom desenvolvimento 
de seus programas de comércio 
exterior e de investimentos, bem 

* Diretor executivo do Centro Inter
faith de Responsabilidade Empresa
rial - Nova Iorque. 

como de projetos militares e nu
cleares. O capital estrangeiro pe
netra na África do Sul sob a for
ma de empréstimos comerciais, 
obrigações · internacionais e cré
ditos de vulto, e empréstimos 
bancários diretos a sacadores sul
africanos, bem como através de 
financiamentos de projetos. En
tre 1972 e 1980, os empréstimos 
publicamente reconhecidos tota
lizaram mais de 7 bilhões de 
dólares e tinham a participação 
de mais de 400 bancos de 22 
países diferentes. Só entre 1979 
e 1980, foram concedidos 30 
empréstimos no valor total de 
1,2 bilhão de dólares. 

A África do Sut usa suas reservas em ouro para obter empréstimos 
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Os grandes empréstimos soli
citados pelo governo sul-africano 
na última década tinham, gera]. 
mente, as três seguintes justifi. 
cativas básicas: 1) o programa 
governamental de investir e ex. 
pandir projetos estratégicos e de 
infra-estrutura, necessários para 
atender à demanda de uma eco. 
nomia crescente e para reduzir a 
vulnerabilidade da Africa do Sul 
a eventuais sanções internacio
nais; 2) os enormes aumentos 
dos gastos de defesa decorrentes 
do custo crescente de policiar o 
regime de apartheid, e da neces
sidade de criar uma indústria bé
lica nacional; e 3) um súbito au
mento das contas de importa
ção de petróleo em decorrência 
do aumento dos preços interna
cionais e, em especial, dos cus
tos de aquisição, que foram 
agravados para a Africa do Sul 
após o boicote de petróleo, im
posto em 1973 pela Liga Árabe 
ao regime de Pretória. Os em
préstimos contraídos pela África 
do Sul nos mercados internacio
nais de capital atingiram um pico 
em 1976, com operações com
provadas de cerca de 1,8 bilha'o 
de dólares somente naquele ano. 

Um conjunto de fatores, in· 
clusive o massacre de Soweto e a 
recess[o econômica, provocou 
um acentuado decréscimo na 
tomada de empréstimos por par· 
te da África do Sul após 1976. A 
crescente repress[o adotada pelo 
governo provocou um recrudes
cimento dos protestos e campa· 
nhas internacionais contra a 
África do Sul, levando os ban· 
queiros a considerarem o país 
como um "tomador de emprés· 
timos politicamente arriscado", 
Além disso, do ponto de vista 
econômico, a África do Sul vi, 
nha reduzindo seus gastos públi· 
cos em virtude da recess[o, e re
lutava em onerar ainda mais a dí· 
vida externa que havia contraído 
nos anos anteriores a 1976. 
Assim, foi somente em 1980 que 



a África do Sul ressurgiu como 
forte tomadora de empréstimos 
nos mercados estrangeiros. 

O retomo aos mercados externos 

Nesse ano, a economia sul
africana entrou numa fase de bo
nança provocada pelos drásticos 
aumentos do preço do ouro. A 
receita realizada pela venda do 
metal precioso - a mais impor
tante commodity exportada pela 
África do Sul - trouxe um pe
ríodo de expansão econômica 
que o país não experimentava 
desde o início da década de 70. 
A despeito da crença generali
zada de que as enormes receitas 
do ouro tornavam desnecessário 
à África do Sul obter emprésti
mos externos, o que ocorreu foi 
exatamente o oposto. Foi em 
grande parte devido ao aumento 
do preço do ouro que a África 
do Sul pôde voltar à presença de 
seus credores estrangeiros. 

Em 1980, os empréstimos to
mados pela África do Sul atingi
ram 854 milhões de dólares, um 
aumento de quase 300% em rela
ção ao ano anterior. No último 
trimestre do ano, a África do Sul 
ressurgiu no mercado de títulos 
europeus com um lançamento de 
papéis no valor de 120 milhões 
de marcos (67 milhões de dó
lares), na primeira grande transa
ção desse tipo realizada pelo 
governo sul-africano desde 1972. 
Disseram as autoridades sul-afri
canas, na ocasião, que a 9pera
ção se destinava a assinalar o "re
torno" da.África do Sul aos mer
cados externos e a tirar proveito 
de condições favoráveis para o 
saque de quantias consideráveis 
destinadas a saldar dívidas exter
nas contraídas anteriormente a 
taxas mais elevadas. O emprésti
mo foi feito em condições muito 
vantajosas, e o prazo de sete 
anos foi o mais longo concedido 
até então a uma emissão de títu
los sul-africanos. O fato de que a 
emissão teve inicialmente uma 
subscrição 25% superior ao que 
~ra necessário, demonstra a dis-
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posição dos bancos estrangeiros 
em renovar suas relações comer -
ciais com o regime do apartheid. 

Essa transação desencadeou 
uma nova série de emissões de tí
tulo,s públicos da África do Sul 
e abertu"ra de novos créditos du
rante todo o resto do ano. Em 
fins de 1980, mais de 60% dos 
empréstimos à África do Sul vi
nham do mercado europeu, es
pecialmente em virtude de um 
crédito de 25 milhões de euro
dólares ao governo sul-africano 
em outubro. Esses empréstimos 
davam a entender, pela maneira 
como foram feitos, que a África 
do Sul podia contar com seus 
amigos financistas do Ocidente, 
apesar das condenações verbais 
dos governos ocidentais. Os no
vos empréstimos contribuíram 
para reforçar a respeitabilidade 
internacional da África do Sul. 

Do ponto de vista fin_anceiro, 
o ano de 1980 foi importante 
para o regime de Pretória, não só 
pelo total muito maior de crédi
tos obtidos, mas também porque 
os empréstimos foram muito 
mais públicos e em condições 
mais favoráveis que nos anos an
teriores. Embora alguns bancos 
procurassem justificar seus em
préstimos dando-lhes o selo de 
"transação socialmente produti
va", era óbvio que isto não pas
sava de uma tentativa de silen
ciar os críticos do apartheid en
quanto mantinham abertos os 
canais econômicos. A disposição, 
por parte de bancos estrangei
ros, de se envolverem publica
mente com a África do Sul tem 
uma enorme importância econô
mica e política para o regime do 
apartheid. 

O volume dos empréstimos 
que vem a ser conhecido do pú
blico mal se compara com o va
lor real do total de empréstimos 
estrangeiros contraídos pela 
África do Sul, dado o sigilo com 
que são conduzidas as transações 
financeiras. O Bank for Interna
tional Settlements revela que, em 
junho de 1980, havia uma con
cessão de créditos num total de 

Os bancos têm lei militar 

10,1 bilhões de dólares entre os 
bancos estrangeiros, a favor de 
sacadores sul-africanos. Mas nem 
mesmo esse total representa o 
valor real dos créditos concedi
dos a Pretória, uma vez que nem 
todos os bancos revelam o valor 
total de seus ativos em países es
trangeiros; além disso - o que é 
mais importante -, os dados 
abrangem somente atividades de 
bancos comerciais, excluindo os 
bancos de investimento e de 
transações cambiais. Segundo os 
cálculos do Ministério da Fazen
da da África do Sul, o total da 
dívida externa, a longo prazo, 
dos setores público e privado em 
fins de 1979 era mais próximo 
dos 12 bilhões de dólares. 

A diferença entre as estima
tivas do total de empréstimos e 
o dos créditos passíveis de iden
tificação se deve, basicamente, 
ao grande volume de capital ofe
recido fora das vistas do público. 
Outra fonte importante é o fi
nanciamento do comércio exte
rior. Embora os· banqueiros ten
dam a minimizar a importância 
desse financiamento, dado o bai
xo valor e o rápido tumover des
se tipo de empréstimos, foi exa
tamente esta fonte que facilitou 
a assinatura de contratos da Es-



com ( Electricity Supply Commfs
sion), no valor de centenas de 
milhões de dólares, com compa
nhias estrangeiras em 1980. 

Os pagamentos das contas de 
petróleo e armamentos as quais 
somadas, constituíram quase um 
terço das importações sul-africa
nas nos primeiros sete meses de 
1980 foram também colocados 
sob os auspícios do financiamen
to do comércio exterior. 

Apoio de governos estrangeiros 

Frequentemente o comércio 
exterior com a África do Sul re
cebe o apoio explícito de gover
nos estrangeiros sob a forma de 
créditos. garantias e seguros for
necidos por órgãos estatais de 
exportaçã"o e importaçã'o. A im
portância de tais créditos conce
didos à África do Sul ficou evi
dente com o financiamento dos 
projetos da Sasol ( extração de 
petróleo a partir de camo mi
neral) dos quais 20% de todas 
as necessidades financeiras foram 
satisfeitas por créditos de expor
tação, quase todos garantidos 
por governos estrangeiros. 

Nos últimos anos, os bancos 
suíços e alem~es-ocidentais de
sempenharam um papel muito 
especial no fina_nciamento de 
empréstimos à Africa do Sul. 
Desde 1976, a vasta maioria de 
em préstimos identificáveis foram 
levantados como títulos privados 
nos mercados financeiros desses 
dois países. Os depósitos dos 
bancos suíços na África do Sul 
representam aproximadamente a 
metade de todos os depósitos 
bancários suíços em todos os 
países africanos ao sul do Saara. 
Essa dependência especial de 
Pretória em relação aos banquei
ros suíços é demonstrada pelo 
fato de que quase metade do au
mento da Mvida bancária sul
africana contra países estrangei
ros, desde fins de 1974 até 1976, 
foi coberta por bancos suíços. 
Cerca de 60% do ouro sul-africa
no é vendido através do pool de 
ouro de Zurique, e os bancos 
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suíços fizeram esforços especiais 
para ajudarem o regime de mino
ria branca sul-africano mediante 
acordos de troca de ouro entre a 
Suíça e a África do Sul em 1976 
e 1977. Essa preferência de Pre
tória em lidar com banqueiros 
suíços se deve em parte, à tradi
ção de e tremo sigilo que envol
ve as transações financeiras da 
Suíça. 

Os bancos da Alemanha Oci
dental estão grandemente envol
vidos no financiamento do co
mércio exterior da África do Sul ; 
além disso, a Alemanha Ociden
tal é o maior fornecedor de mer
cadorias à África do Sul e o ter
ceiro maior comprador de expor
tações sul-africanas. Os bancos 
alemães são também os maiores 
associados a empréstimos identi
ficáveis à África do Sul que os 
de qualquer outro país, tanto do 
ponto de vista do número de 
transações quanto do valor des
sas transações. 

Uma sociedade cada vez 
mais militarista 

A pergunta que obviamente 
nos ocorre quanto a esse recente 
aumento de empréstimos toma
dos pela África do Sul é por que 
este país recorre a financiamen
tos estrangeiros num momento 
em que os superávits em seu ba
lanço de pagamentos vêm alcan
çando níveis recordes. Um dos 
principais motivos é que sua re
ceita com as vendas de ouro pro
porcionou um período de expan
são econômica, com o decorrente 
aumento de investimentos e im
po1iações - duas atividades que 
exigem enormes quantidades de 
capital. Um outro motivo é o 
custo de financiar uma sociedade 
cada vez mais militarista que se 
depara com a possibilidade de 
sanções internacionais. 

O crescente orçamento de de
fesa da África do Sul , sua contí
nua estocagem de petróleo e seus 
enormes investimentos em seto
res estratégicos da economia 
acarretam gastos consideráveis 

que persistirão enquanto existir 
o sistema de supremacia branca. 
Além disso, a Africa do Sul es
tá às voltas com uma grande dí
vida externa contraída no perío
do de grandes empréstimos em 
meados da década de 70. Apa
rentemente o país está procu
rando tirar todo o proveito pos
sível daquilo que talvez venha a 
ser um boom econômico passa
geiro a fim de obter o máximo 
de empréstimos estrangeiros. 

A ajuda econômica e política 
fornecida por bancos estrangei
ros à África do Sul vai muito 
além da concessão de emprésti
mos. Muitos bancos estrangeiros 
têm subsidiárias ou escritórios de 
representação na África do Sul e 
mantêm relações como corres
pondentes com bancos sul-africa
nos. Além de prestar valiosos ser
viços tecnológicos, financeiros e 
comerciais, esses bancos fazem 
contribuições diretas ao governo 
da África do Sul através do pa
gamento de impostos e inversões 
de capital em investimentos dita
dos pelo governo, tais como 
bônus para defesa e compra de 
instrumentos e serviços do gover
no central e de empresas estatais. 

Os bancos estrangeiros sed.ia
dos na África do Sul, especial
mente aqueles que lidam com 
grandes depósitos. tais como o 
Standard e o Barclays, são en
quadrados na Lei Nacional de 
Pontos Estratégicos de 1980. 
Essa lei permite que o ministro 
da Defesa classifique qualquer 
edifício ou instalação como 
"ponto estratégico nacional", 
exigindo assim que o proprietá
rio tome precauções especiais de 
segurança. Uma vez que, nos úl
timos doze meses, os bancos fo. 
ram visados como alvos para 
ações de guerrilha urbana, é pos
sível que os bancos estrangeiros 
estejam incluídos em operações 
ultra-secretas que envolvem a or
ganização de unidades militares 
de reserva, constituídas exclusi
vamente por brancos, e o arma
zenamento de armas e de equipa
mento de comunicação. Consta 



ainda que uma verba de dois bi
lhões de dólares, destinada à 
Companhia Sul-Africana de Ar
mamentos (Armscor), foi depo
sitada no Union Bank, da Suíça, 
em nome do South African Re
serve Bank. 

Quase toda transferência de 
capital para a África do Sul tem 
implicações militares. Os emprés
tiinos a ferrovias e sistemas por
tuários servem de ajuda à mobili
zação das forças armadas. O fi. 
nanciamento de importações 
abrange muitas "áreas indefini
das", tais como computadores e 
equipamentos de telecomunica
ções, vitais ao bom funciona
mento de um exército moderno. 

A energia é outro setor indus
trial estratégico na África do Sul. 
Sem petróleo, tanto o setor pri
vadp como as forças armadas fi. 
cariam paralisar!as; assim, os em
préstimos feitos ao Fundo Esta
dual do Petróleo e aos projetos 
do Sasol têm ramificações mili
tares diretas. Os bancos estran
geiros que operam na África do 
Sul têm também inter esses na 
Namíbia, e, ao financiarem os 
militares sul-africanos, estão per
mitindo que o regime leve a cabo 
sua guerra de repressão naquele 
território ocupado. 

O argumento de serem 
"apolíticos" 

A fim de justificarem a ajuda 
que prestam à África do Sul, os 
bancos usam alguns dos seguin
tes argumentos: 

1. "Nenhum banco deve se 
meter em política". Usando esse 
argumento, os bancos procuram 
enganar-se a si próprios e ao pú
blico, alegando que a concessão 
de empréstimos nito tem nature
za política, e que o mundo dos 
negócios é ética e politicamente 
neutro. Isso não é verdade. Qual
quer decisão comercial destina
se, a longo prazo, a beneficiar 
ciomstas e gerentes. Não 
bstante, afetam a vida de mui

outras pessoas, quase sempre 
oradas no decorrer do proces
decisório. 

Os bancos ocidentais acabaram sócios do projeto do apartheid 

2. "Cabe ao povo da África 
do Sul fazer as mudanças políti
cas necessárias". Mas o povo sul
africano pode ser ajudado nessa 
tarefa por elementos de fora que 
não queiram parti~ipar do siste
ma repressivo da Africa do Sul. 
O fato de que não_ é ilegal em
prestar dinheiro à Africa do Sul 
não significa que os bancos se
jam obrigados a fazê-lo. 

3. "A África do Sul não é o 
único país contra o qual se fa. 
zem objeções políticas". Um 
erro não justifica outro. Seria in
teiran1ente imoral dizer que, 
quando nos defrontamos com 
uma série de decisões de nature
za ética, o melhor é ignorá-las e 
tratar de satisfazer nossos pró
prios interesses. 

4. "A melhor tática é a refor
ma, não o isolamento''. Seria 
miopia esperar que a popula
ção negra da África do Sul pro
gredisse socialmente em decor
rência de uma simples concessão 
de salários mínimos e "pagamen
to igual por trabalho igual"; isso 
só levaria à preservação do siste
ma de apartheid. 

Se os bancos internacionais 
passassem a negar empréstimos, 
isso teria profundas repercussões 
na África do Sul. Atualmente, os 
empréstimos são encarados 
como expressão de confiança na 
estabilidade e no crescimento 
econômico desse país. Além do 

mais, muitos sul-africanos acre
ditam que essa estabilidade e 
esse crescimento são possíveis 
exatamente graças àquilo que 
vêem como uma sólida política 
interna - o apartheid. Para agra
var ainda mais o problema, as 
centenas de milhões de dólares 
em empréstimos e os vários bi
lhões de dólares em investimen
tos constituem um considerável 
direito adquirido pelos bancos 
na África do Sul, e estes se tor
nam, de facto, sócios dos res
pectivos projetos. É claro que os 
círculos bancários norte-ameri
canos não ficariam satisfeitos se, 
em decorrência de distúrbios ra
ciais, o caos econômico se insta
lasse na África do Sul. A eles in
teressa que haja estabilidade eco
nômica e social. 

Os empréstimos estrangeiros 
garantem um orçamento global 
equilibrado e a viabilidade da 
economia. Subvencionando o 
potencial militar da África do 
Sul, esses empréstimos transfor
mam-se num recurso direto para 
a opressão da maioria negra. 

Campanha c~ntra empréstimos 
bancários à Africa do Sul 

Damos abaixo um resumo das 
principais medidas tomadas por 
grupos de diferentes países como 
parte da Campanha Bancária In
ternacional Contra a África do 



Sul, d~ qual participam sindica
tos, igrejas, organizações estu
dantis e anti-apartheid, entre ou
tras. 

No Reino Unido, campanhas 
de organizações bancárias, che
fiadas pela Eltsa (End Loans to 
South Africa), resultaram na for
mação de urna ''Diretoria Fan
tasma" do Barclays, composta 
por cidadãos eminentes de vários 
setores da sociedade. A Diretoria 
publicou um "Relatório Fantas
ma' sobre as atividades do Bar
clays em abril de 1981, e pre
tende fiscalizar as atividades 
desse banco em relação à África 
do Sul. A campanha recebeu for
te apoio com a retirada de uma 
importante conta que o bairro 
londrino de Lambeth mantinha 
no Barclays Bank, com um movi
mento anual de 1,- bilhão de li
bras esterlinas. 

O Citibank vem sendo alvo 
principal de recentes campanhas 
bancárias nos Estados Unidos. 
Em março de 1980, o Conselho 
Eclesiástico Nacional, a Diretoria 
Metodista Unida dos Ministérios 
Universais, o Seminário Teológi
co da União e a agência norte
americana do Conselho Eclesiás
tico Mundial anunciaram ter reti
rado do Citibank contas no valor 
de 65 milhões de dólares. Em 
consequência da participação 
dessa entidade bancária num em
préstimo de 250 mµhões de dó
lares ao governo da Africa do Sul 
em fins de 1980, a Universidade 
de Harvard pôs à venda 52 mi
lhões de dólares em ações do Ci
tibank em começos de 1981. 

Em março de 1981, o dr. 
Leon Sullivan, autor dos Seis 
Princípios Sullivan - código vo
luntário de conduta ética comer
cial - e o dr. William Howard, 
presidente do Conselho Eclesiás
tico Nacional, manifestando sua 
ooosicão à concessão de emprés
timos à África do Sul por bancos 
norte-:unericanos, anunciaram à 
imprensa certas medidas especí
ficas a serem tomadas de modo a 
·fortalecer a campanha contra 
tais empréstimos. Recentemente, 

foram aprovadas leis estaduais e 
municipais destinadas a limitar 
ou proibir o investimento de 
fundos públicos em companhias 
e bancos que operem na África 
do Sul. 

No Canadá, o Toronto Domi
nion Bank anunciou que não fa
ria quaisquer empréstimos à 
África do Sul "nas condições 
atu'ais". 

Na Holanda, um boicote de 
dimensões nacionais e prolonga
das discussões com os principais 
bancos financiadores resultaram 
numa promessa, por parte do 
AMRO Bank e do Algemore 
Bank Nederland de suspender 
quaisquer empréstimos à África 
do Sul até que o racismo legali
zado tenha sido abolido. 

Na França, campanhas bancá
rias a nível individual vêm re
cebendo considerável cobertura 
da imprensa, enquanto se plane
jam medidas contra a coletivida
de bancária, com ênfase especial 
nos bancos estatais intensamente 
envolvidos em concessões de em
préstimos à África do Sul. 

Dado o importante papel de
sempenhado pelos bancos da 
Suíça e da Alemanha Ocidental 
na concessão de recentes emprés
timos à África do Sul, as campa
nhas nesses países assumem espe
cial importância. Em 1978, um 
grupo de 27 mil cidadãos suíços 
assinaram um abaixo-assinado 
exigindo que o Conselho Federal 
e o Parlamento tomassem medi
das cont~a o trftamento especial 
concedido à Africa do Sul. O 
Seminário Internacional das Na
çõ~s Unidas sobre Empréstimos 
à Africa do Sul, realizado em Zu
rique em abril de 19 81, alertou o 
público suíço para a importância 
do financiamento ao sistema do 
apartheid pelos bancos suíços. 
Milhares de cartas estão sendo 
enviadas a instituições e indiví
duos, na Suíça, exortando-os a 
retirarem suas contas de impor
tantes bancos suíços q!}e conce
dem · empréstimos à Africa do 
Sul. 

Na "Alemanha Ocidental, a 
campanha é dirigida principal. 
mente contra o envolvimento do 
governo, através das atividades 
de 16 bancos estatais do país, do 
programa oficial de subsídio de 
exportações e de um acordo que 
resulta em dupla isenção de im. 
postos em favor da África do 
Sul. A campanha inclui ainda um 
processo especial contra o Dresd
ner Bank, em virtude da aquisi
ção do Swabank, na Namíbia, e 
da venda do Krugerrands. · 

Como parte de sua tradicional 
oposição à contribuição econô
mica estrangeira em favor do sis
tema do apartheid, o Comitê 
Executivo do Conselho Mundial 
de Igrejas adotou em Genebra 
uma série de diretrizes para de
terminar se continua ou não a 
manter relações com bancos en
volvidos em transações com a 
África do Sul. Os critérios adota
dos destinam-se a determinar se 
o banco mantém escritórios na 
África do Sul; se regularmente 
"administra" empréstimos à 
África do Sul; se teve ou não a 
ver com empréstimos substan
ciais feitos à Africa do Sul desde 
o massacre de Soweto em 1976· 
e se concede empréstimos d~ na
tureza militar direta ou indireta, 
ou empréstimos que beneficiem 
a indústria nuclear. O Comitê 
Executivo admitiu poder conti
nuar suas relações com os ban
cos em questão se estes adotas
sem publicamente uma norma de 
não fazer empréstimos ao gover
no da África do Sul ou suas 
agências, e observassem clara
mente essas normas. 

Recomendações 

Foram submetidas também à 
apreciação das Nações Unidas, 
dos governos e organizações, re
romendações referentes à campa
nha contra empréstimos bancá· 
rios à África do Sul. 
Medidas a serem tomadas pelas 
Nações Unidas. As audiências e 
investigações realizadas pelo 



Comitê Especial Contra o Apar
theid devem continuar. 

A Assembléia-Geral deve ser 
incentivada em sua oposição à 
concessã'o de empréstimos à 
África do Sul e em sua negaçã'o 
de facilidades a bancos que nego-

1 

ciem com Pretória. A pressã'o 
exercida pelas Nações Unidas, 
através de suas relaçaes bancárias 
e de seus investimentos, pode ter 
um considerável impacto sobre 
os bancos, muitos dos quais 
atualmente estiro reconsiderando 
sua política em relaça-o a esse 
país. 

Devem-se estudar medidas 
destinadas à negaçlfo de créditos 
atualmente concedidos pelo 
Fundo Monetário Internacional 
ao regime sul-africano. 
Medidas governamentais. Qual
quer governo contrário à conces
são de empréstimos à África do 
Sul pode expressar suas opiniões 
diretamente aos bancos com os 
quais .negocia, ou aos quais per
mite operar no país. Nenhum 
banqueiro deixará de prestar 
atenção quando o governo de 
um país, juntamente com seus 
órgãos estatais, começar a exer
cer pressão econômica contra 
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Na Europa, Estados Unidos e Canadá 
surgiram recentemente campanhas 

populares de boicote aos bancos que 
emprestam dinheiro para o governo 

sul-africano 

um banco. A Nigéria, por exem
plo, anunciou que as companhias 
estrangeiras que colaboram com 
a África do Sul podem sofrer pe
nalidades ao negociarem com a 
Nigéria. 

Medidas independentes da 
parte de órgãos governamentais 
- aos níveis nacional, regional 
e local - devem ser apoiadas e 
estimuladas. No Canadá, por 
exemplo, o Canadian University 
Service Overseas (Cuso), órgão 
i;ara-estatal, fechou suas contas 
no banco com o qual operava, 
em sinal de protesto contra a 
política adotada por este último 
em relaçã'o à África do Sul. Nos 
Estados Unidos, o Estado de Mi
chigan decidiu nã'o se servir de 
bancos que operem com a Áfri
ca do Sul. 
Organizações não-governamen
tais. Igrejas, sindicatos, universi
dades, fundações e organizações 
anti-apartheid vêm-se mostrando 
internacionalmente ativas na 
campanha para impedir emprés-

timos à África do Sul. Os pro
testos contra bancos envolvidos 
com os sul-africanos vêm ga
nhando vulto, através de diálo
gos com as gerências bancárias, 
formulaçã'o de resoluções de 
acionistas ( que são incentivados 
a comparecer às assembléias-ge
rais), publicidade e educaçã'o pú
blica, recomendaçã'o de bancos 
que adotem normas positivas, fe
chamento de contas individuais e 
institucionais, e venda pura e 
simples de ações de bancos recal
citrantes. Essas várias medidas 
têm tido considerável impacto, 
despertando a atenção do públi
co e modificando a posição de 
muitos bancos em relação à Áfri
ca do Sul, e devem ser amplia
das. • 



Mahmud Darwish, 
a poesia num 
pedaço do inferno 
Um dos mais importantes poetas palestinos da 
atualidade conta porque escreve e como faz de 
sua arte uma arma política 

Beatriz Bissio 

' 'Eu não sei porque escrevo. 
Acho que continuo fazendo 

poesia poFque sinto que através 
do que escrevo me torno um ho
mem livre. Para mim escrever é 
uma forma de me libertar. Em 
geral os escritores escrevem por 
razões egoístas, para provarem 
a si próprios que têm direito de 
existir. Se escrevo, logo existo, 

Mahmud Darwish, palestino, 
exilado, 39 anos, consagrado em 
seu país e no exterior, vivia, na
queles dias em que conversou 
oom· cadernos do terceiro mundo, 
momentos muito especiais. Rea
lizava um giro pela América La
tina mas seu espírito e coração 
estavam no Líbano, de onde che
gavam angustiantes notícias de 
atentados e combates, que ele in
terpretava como um recrudesci
mento das hostilidades e pressá
gio de mais importantes e terrí
veis enfrentamentos militares. 
Não lhe era fácil concentrar-se 
em literatura. 

"Estamos vivendo em cima de 
um vulcão. A guerra está em 
toda parte. Já não existem mais 
no Líbano espaços para nós, os 
civis. A vida tornou-se um cam
po de batalha. Eu, por exemplo, 
sou editor de uma revista de poe
sia e literatura, onde publica
mós pequenos contos, entrevis
tas e artigos literários. Mas diga. 
me sinceramente, é possível edi
tar poesia debaixo de bombas? 
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... "'Decidi arriscar 

o meu destino e 
a minha sorte. 

Resolvi ser poeta 
e lutar com minha 
arma, a poesia". 

"Desejo confessar que nunca 
incentivei a luta armada em mi
nha poesia. Mas ela reflete uma 
relação orgânica entre o homem 
e seu mundo. Meu país é um pe
daço do inferno, com sua popu
lação martirizada, presa ou vio
lentada. Nestas condições, a ex
pressão poética desta realidade 
torna-se muito forte e até mes
mo próxima do sofisma. O leitor 
encontrará nesta forma de des
crever a realidade palestina, um 
ato de amor ao meu povo. Eu 
sou a multidão numa só voz. Na 
Palestina, ninguém está longe do 
fogo e da guerra." 

A poesia como arma 

Mahmud explica que sua poe
sia está baseada em regras clássi
cas e em formas musicais antigas, 
mas com uma estrutura moder
na. "Estudei intensivamente in
glês, francês, grego e espanhol, 

usando textos de poesia moder 
na. Depois me propus a integra 
todos os elementos recolhido 
nos poetas desses idiomas par 
chegar a uma combinaçlro." 

Mahmud acha difícil catalo, 
gar seus poemas por assuntos ou 
temas. "Mesmo quando falo d 
economia, faço os números dan. 
çarem", diz ele. "Porque o mais 
importante da minha poesia é 
musicalidade. Trabalho com fór 
mulas muito clássicas, embora 
·poesia atual seja sumamente li
vre." 

Eis os outros trechos da en 
trevista: 

Quais os poetas da /z'ngua es
panhola dos quais se sente mau 
próximo? E emfranc~s ou inglês? 

- Sem dúvida de Garcia Lor
ca, Rafael Alberti, Antonio Ma. 
chado e Pablo Neruda. Em fran
cês, de Paul Eluard, e em inglês, 
de T. S. Elliot. Publiquei três Ji. 
vros em prosa. Um é uma espé. 
cie de autobiografia da minha 
geração. Minha experiência foi 
toda ela colhida sob a ocupação 
israelense. Este livro foi algo 
muito especial. E talvez muito 
mais rico do que a minha poesia, 
porque tem mais força dramáti
ca. E algo que nã'o posso repetir 
outra vez, porque misturo a 
investigaçã'o com histórias, mos
trando a tristeza quotidiana que 
vivi em minha infância. Escrevi 
meu primeiro poema quando fui 
castigado pelo governo militar 
israelense. Foi uma opç[o talvez 
"histórica" em minha vida. Des
cobri que a poesia era uma res· 
ponsabilidade. Se eu brincava 
com as palavras, outros pode
riam brincar com o meu destino 
a partir delas. Compreendi que 
escrever era sofrer; era assumir 
na vida o que escrevemos no 
papel. Não escrever significava 
fugir. Eu fugiria dos castigos, 
mas meu caraça-o viveria escravo. 

Quantos anos vo~ tinha, 
quando resolveu assumir a sWI 
poesia? 



- Quatorze anos. Decidi lu
tar. Decidi arriscar o meu desti
no e a minha sorte. Resolvi ser 
um poeta e tornar-me um com
batente com minha arma, a poe
sia. Optei por n[o frequentar a 
Universidade. Desde então mi
nha poesia vem causando escân
dalo entre as forças da repressão. 
Nenhuma polícia gosta dos meus 
versos. Mas em compensação, as 
pessoas do povo sabem de cor o 
que eu escrevo. 

Dentro da Palestina ocupada? 

- Dentro e também fora. Isso 
demonstra que minha poesia, em
bora reflita uma experiência pes
soal, de fato não é pessoal. Mi
nha infância e minha juventude 
são iguais à biografia de meu 
povo. Eu era criança quando a 
tragédia da ocupação israelense 
forçou o êxodo dos palestinos. 
Eu não estava consciente do que 
isto significava. Fui uma vítima 

inocente, pois fui obrigado a dei
xar meu país e viver em campos 
de refugiados. Mas eu era um da
queles que nunca deixou de pen
sar na volta. Depois de viver 
como refugiado durante dois 
anos, procurei a forma de entrar 
de novo no meu país, mas fui 
preso pela polícia de Israel. Fui 
expulso para o Libano. Tentei 
de novo. E desta vez obtive o di
reito de viver no meu país, mas 
logo descobri que pertencia a 

UM EXILADO NA 
SUA PROPRIA TERRA 

Mahmud Darwish nasceu em 1942, na pe
quena vila de Al-Birwa, na Palestina. Recor

da-se sempre da sua longa peregrinação, aos seis 
anos de idade, até as colinas do Líbano, quando 
sua aldeia foi arrasada, durante a ocupação da 
Palestina. 

Quando regressou, teve que viver como refu
giado em sua própria Pátria e foi conduzido para 
a Galiléia, onde se concentrava a maior parte da 
população árabe, reduzida à condição de "mino
ria". É nesses anos que começa a manifestar-se a 
vocação poética do jovem Mahmud, que em sua 
adolescência já organizava leituras coletivas de 
seus poemas em praças públicas e centros urba
nos. Assim foi se tornando conhecido e surgiram 
os primeiros convites para viajar a outras vilas e 
povoados árabes, na costa palestina. Em reuniões 
sociais e encontros culturais promovidos pelo 
Rakah, a fração árabe do Partido .Comunista de 
Israel, o novo poeta passou a ser a atração princi
pal. Seus versos líricos impregnavam-se profunda
mente do legado cultural árabe, com um conteú
do político atual. Uma simbiose de tradição oral 
poética e uma nova linguagem, genuína manifes
tação de uma forma de auto-.afirmação cultural 
palestina. 

Darwish muitas vezes desobedeceu às limita
ções que lhe foram impostas, foi detido e posto 
sob prisão domiciliar. Mas a censura já não era 
eficaz. Antes mesmo que seus poemas fossem pu
blicados ( o que ocorreu pela primeira vez quando 
Darwish tinha 18 anos e cursava o último ciclo do 
ensino secundário) a população árabe já os recita
va de memória. 
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Também começou a crescer sua reputação in
ternacional, e seus versos foram traduzidos para 
o inglês, francês, alemão, italiano, holandês, he
breu, polonês, japonês, persa, russo, espanhol, 
português, dinamarquês etc. Em 1969 Darwish 
ganhou o Prêmio Internacional de Poesia "Lótus". 
Dois anos mais tarde teve que exilar-se pelas con
tínuas pressões a que era submetido pelas autori
dades israelenses. Mas o período que permaneceu 
na Palestina ocupada foi suficiente para deixar 
atrás de si uma nova geração de "poetas da resis
tência". 
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outro tipo de refugiado. Daque
les que são estrangeiros dentro 
de sua própria Pátria. Não tinha 
nacionalidade. Não era palestino 
nem libanês e muito menos is
raelense. Só existia um território 
ocupado. Quando tinha que via
jar, recebia um salvo-conduto. 
Entretanto, qualquer judeu do 
mundo podia obter a nacionali
dade israelense. A discriminação 
me indignou. Um dia fui a um 
juiz para pedir um passaporte. 
Disse que havia nascido naquela 
terra, antes da chegada dos is
raelenses. O homem me ouviu 
mudo. Não recebi nenhuma res
posta e nem o passaporte. 

Minha história é a 
história da opressão 

''Minha história na Palestina 
ocupada, é a história do racismo 
da discriminação e da opressão. 
Durante 15 anos não me deixa
ram sair de Haifa. Durante 2 
anos estive sob prisão domiciliar. 
E todos os anos era enviado para 
a prisão sem nenhum motivo. 
Descobri então que esta opressão 
era a glória e o poder de minha 
poesia. A chamada sociedade ci
vilizada tem medo da poesia." 

Você viveu em Israel de 1950 
a 70. Porque decidiu abandonar 
o país? 

- Depois de viver 20 anos em 
meu país ocupado, senti que di
minuíam as possibilidades de 
atuar junto à minha gente, parti
cularmente depois da guerra de 
1967, quando parte do Egito, 
Síria e Jordânia passaram a viver 
sob ocupação. Nesses anos, co
meçava a surgir a voz dos primei
ros palestinos que convocavam o 
povo a se incorporar à revolução:" 

* Mahmud Darwish refere-se ao iní
cio da luta armada por grupos pales
tinos clandestinos, que depois passa
ram a fazer parte da OLP. A data do 
início da luta armada, 19 de janeiro 
de 1965, é conhecida como "Revolu
ção Palestina". 
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... "Qi,ando i,m povo 

está em gue"ª· 
poi,cas vezes 

podemos satisfazer 
os nossos desejos 

pessoais". 

Senti que esse chamado me toca
va no sangue, e não podia deixar 
de me incorporar. Assim, vi-me 
obrigado a deixar meu país, mas 
não fui de férias ao mundo ára
be e sim me incorporei à Revo
lução Palestina. Chamei a isso 
"sair para regressar", porque não 
temos outro caminho. 

Eu já era muito conhecido, 
particularmente depois da derro
ta de 1967, que foi uma derrota 
em todos os campos. Diziam que 
eu era a esperança da jovem poe
sia palestina. Mas não creio em 
heróis individuais. Considero-me 
parte de um movimento, e quan
do escreveram essas coisas sobre 
mim, contestei-lhes com um arti
go que intitulei "Salvem-me de 
seu amor". 

Qual é sua atual atividade? 
- Estou dividido entre duas 

vidas e não estou satisfeito. Por 
um lado, minha atividade diplo
mática na Liga Árabe, num car
go de assessor cultural, para o 
qual fui designado e aceitei por 
ser um Qedido direto de Yasser 
Arafat. E uma tarefa que consi
dero muito importante, mas me 
exige contínuos deslocamentos 
a Túnis e viagens pelo mundo. 
Tenho também minhas responsa
bilidades como diretor da revista 
AI Karmel. Creio que cheguei a 
uma etapa da minha vida onde 
necessito trabalhar mais intensa
mente no campo da literatura e 
deixar pouco a pouco as tarefas 
diplomáticas. 

Mas talvez essas responsabili
dades lhe dêem a oportunidade 
de divulgar melhor sua própria 
literatura e a realidade de seu 
povo ... 

- Sim, em certa medida, mas 
sinto que uma reafirmação da 
produçã'o literária poderá contri
buir mais para desfazer essa visa-o 
distorcida que o mundo tem de 
nós, os árabes. Tive uma expe
riência reveladora quando viajei 
.à Itália no ano passado para rece
ber o Prêmio Mediterrâneo de 
Poesia. Falei diante de um audi
tório cheio e os assistentes ita
lianos ficaram assombrados por 
eu n[o ter mencionado nada da 
luta política, e sim que durante 
todo o tempo eu lhes tenha fa. 
lado de poesia européia contem
porânea, em seu idioma. E com 
conhecimento profundo. Quer 
dizer, para eles, como árabe, eu 
não podia ter a erudição refinada 
de conhecer a fundo a poesia eu
ropéia. forque em seu estereóti
po, nós, os árabes, somos somen
te petróleo. Não temos cultura, 
andamos em camelos. Somos ví
timas do sistema de propaganda 
norte-americana que nos tira a 
identidade e nos reduz a esque
mas. Árabes: petróleo e tâmaras; 
Brasil: carnaval, praias e mulhe
res exuberantes; México: um 
povo preguiçoso que dorme sen
tado sob um cactus à sombra de 
um enorme sombrero; Japão: 
gueixas e o sol nascente. 

Uma forma de demonstrar 
que os árabes são um povo com 
uma cultura profunda, e que 
entre os árabes, nós, palestinos, 
temos nossa expressão cultural 
própria, é dedicar-me plenamen
te à minha produção literária. 
Esse é meu desejo. Mas quando 
um povo está em guerra, poucas 
vezes podemos satisfazer desejos 
individuais. E o peso da respon
sabilidade histórica diante do 
momento que nos tocou viver se 
impõe a todo o resto. • 



Canção ingênua sobre a Cruz Vermelha 

Se todos os homens, 
em todos os países 
têm braços que carregam 
o pão 
a esperança 
e um hino nacional 
por que então pai 
comemos galhos de carvalho 
e cantamos, quando chega a hora, 
poemas tristes 
Pai 
estamos bem, esLamos protegidos 
à sombra da Cruz Vermelha 
quando se esvaziam os sacos 
de farinha 
a lua se torna pão diante 
dos meus olhos 
Por que, pai, transformaste 
meus gritos, minha fé 
em migalhas, em queijo amarelo 
nas tendas da Cruz Vermelha 

Oh, meu pai 
acaso o bosque de oliveiras 
nos protegerá quando venha a chuva 
podem as árvores substituir 
o fogo para nós 
e o luar 
poderá derreter a neve ou queimar 
os fantasmas da noite 
eu te faço milhões de perguntas 
e em teus olhos, 
sinto um silêncio de pedra 
Responde-me pai 
tu és meu pai 
ou por acaso me tornei 
filho da Cruz Vermelha 
Oh, meu pai 
as flores brotam à sombra da Cruz 
os rouxinóis cantam 
por que então dinamitaram 
minha casinha 
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e por que, pai, sonhas com o sol 
quando chega o crepúsculo 
e me chamas, me chamas muitas vezes 
quando sonho com doces e uvas secas 
das tendas da Cruz Vermelha 
Me privaram do meu balanço 
pisaram meu pão na lama 
e minhas pestanas na poeira 
me tiraram o cavalo de madeira 
me obrigaram a pôr o fardo 
nas costas de meu pai 
a suportar o peso das noites 
Ah! quem fez arrebentarem em mim 
rios de fogo 
quem me tirou a virtude das pombas 
sob as bandeiras da Cruz Vermelha 



Observações sobre a canção 

Te tiraram o cavalo de madeira 
Isso ná"o importa 
te resta a estrela 
filho 

Oh, flor de vulcão, 
pulsaçá"o do meu punho 
observo em teus olhos o nascer 
do futuro 

vemos mais longe que os demônios 
que fazem um profeta de uma criança 
Diz com os gue rezam : 
"Eu ná"o te peço uma carga leve 
Oh, Deus meu, 
dá-me costas poderosas" 
Te tiraram uma porta 
para te darem furacões 
Abriram uma ferida 
para te darem uma manhã" 
destrui'ram uma casa 
para que construas uma naçâ'o 
está bem ... muito bem 
vemos mais longe que os demônios 
que fazem um profeta de uma criança 

Diz com os que rezam: 
"Eu ná"o te peço uma carga leve 
oh, Deus meu, 
dá-me costas poderosas" 

Desafio 

Prendam-me 
proíbam-me os livros os cigarros 

tampem minha boca com areia 
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( De Final da noite) a poesia é sangue 
a água dos olhos 
se imprime com as unhas 
com as órbitas 
com as adagas 
Gritarei teu nome 
na prisão 
no banho, na pedreira 

debaixo do chicote 
sob a violência das correntes 
Um milhão de pássaros 
sobre os ramos do meu coraçâ'o 
inventam o hino combatente 

(De Um apaixonado pela Palestina) 



..--~GRANDEPROMOÇÃO~-

editora _terceiro mundo ltda. 

Adquira a coleçao encadernada da ediçllo brasileira dos cadernos, do 

n'! 24 ao 29, o guia do terceiro mundo ediçao 1981 e faça uma assinatura 

da nossa revista. 
Envie-nos diretamente o seu pedido, preenchendo o cupom no verso, 

acompanhado de cheque ou vale postal e endereçando-o à: 

editora terceiro mundo ltda 

Rua da Glória, 122 - Gr. 105 

20241 - Rw de Janeiro - RJ 
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R . O cheque al d e f 

1 emeto o. O no v or e r ...................... rc e rente a: I 
vale postal 

1 1 
O Uma assinatura anual da revista cadernos do terceiro mundo no valor de Cr$ 1700,00 

1 OUma assinatura semestral da revista cadernos do terceiro mundo no valor de Cr$ 900 00 1 
1 D Um exemplar do guia do terceiro mundo ver ão 1981 no valor de Cr 800 00 1 
1 Dum volume encadernado em percali11e linho verde das edições brasileiras dos cadernos, do n9 I 

24 ao 29, no valor de Cr 1.400.00 + porte postal 
1 1 
1 orne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Endereço: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 CEP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L----- __________________ J 
r------ -----------, 
1 Remeto o: D heque no valor de Cr ...... ............ ... referente a: 

Ovale postal 
1 O Uma assinatura anual da revista cadernos do terceiro mundo no valor de Cr l. 700,00 
1 O Uma assinatura semestral da revista cadernos do terceiro mundo no valor de Cr$ 900.00 

D Um exemplar do guia do terceiro mundo versão 1981 no valor de Cr$ 800,00 
1 DUm volume encadernado em percaline linho verde das edições brasileiras dos cadernos, do nc:> 
1 -4 ao _9, no valor de Cr 1.400 00 + porte postal 

1 
1 
1 
1 
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orne: 

Endereço: ..................................................... .. . . 

Cidade:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estado: ......................... . 

CEP: 
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Remeto o: Dcheque no valor de Cr$ ..................... referente a: 
ovale postal 

OUma assinatura anual da revista cadernos do terceiro mundo no valor de Cr$ 1.700,00 
D Uma assinatura semestral da revista cadernos do terceiro mundo no valor de Cr $ 900,00 
O Um exempbr do guia do terceiro mundo versão 1981 no valor de Cr$ 800,00 
Dum volume encadernado em percaline linho verde das edições brasileiras dos cadernos, do n9 

24 ao 29, no valor de Cr$ 1.400,00 + porte postal 
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Cidade:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estado: ......................... . 

CEP: ...... . ........................... . . . ........ . ..... .. ...... . 
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Mitterrand e Chadli em Argel: nova etapa nas 
difíceis relações da Argélia com a sua ex-metrópole 

A REAPROXIMAÇÃO 
FRANCO-ARGELINA 

D Apesar de todas as preocupações surgidas no 
mundo árabe depois da eleição de François 

Mitterrand, a recente visita do presidente francês a 
Argel serviu para quebrar o gelo e reaproximar 
diplomaticamente a França da Argélia. Os árabes 
desconfiavam a princípio de que o socialismo de 
Mitterrand via os Acordos de Campo David como 
uma solução para a crise do Oriente Médio e criti
cavam as estreitas relações entre o novo chefe do 
governo francês e as autoridades israelenses. Mes
mo nestas circunstâncias, o governo argelino man
teve um prudente silêncio diante das incertezas 
sobre a futura diplomacia francesa, enquanto o 
presidente Chadli enviava ao seu homólogo francês 
uma mensagem protorolar de felicitações em que 
expressava o seu desejo de que as relaç6es entre os 
dois países "contribuíssem para uma maior coope
ração internacional, buscando um mundo mais jus
to e solidário". 

Esta atitude não passou despercebida no Quai 
d'Orsay, Ministério de Relações Exteriores da 
França, e poucos meses mais tarde os primeiros 
pronunciamentos do chanceler Claude Cheysson 
expressavam um novo estilo de poli'tica francesa 
para o Oriente Médio. Esta nova posição se expres
sava na denúncia "do caráter intolerável da ocupa
ção pela força de certos territórios árabes" e apoia
va a reivindicação árabe pelo controle de Jerusa
lém, afirmando que "não deve ser modificado o 
status político da Cidade Santa". 
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Na mesma linha política, se enquadra a entrevis
ta da delegação da Frente Polisario, da República 
Árabe Saarauí Democrática, com altos funcioná
rios do governo Mitterrand, em Paris, em julho do 
ano passado. A Argélia foi desde o in (cio da luta 
armada no Saara Ocidental um dos aliados mais 
fortes dos revolucionários saaraui's, apoiando tam
bém os avanços que o movimento pela indepen
dência da região alcançou tanto no campo militar 
como no diplomático. 

Com todos esses antecedentes, estavam criadas 
as condições para começar uma nova etapa nas di
fíceis relações da Argélia com sua ex-metrópole. Se 
as relações entre os dois países haviam passado por 
altos e baixos anteriormente, isto mTo era causado 
tanto pelo ressentimento argelino pelo preço de 
um milhão de mortos pago pela liberdade e nem 
pela herança colonial, mas sim pela inflexível pos
tura das autoridades francesas que nâ'o aceitavam 
um diálogo em pé de igualdade com os antigos co
lonizados. 

Estas diferenças não foram quebradas nem pelo 
gesto teatral de Valéry Giscard d 'Estaing ao visitar 
a Argélia em 1975. Sua presença física em Argel, 
quando foi hóspede do falecido · presidente Houari 
Boumedienne, não apagou as marcas do passado. 

Bastante diferentes parecem ser as consequên
cias da · segunda visita de um chefe-de-Estado fran
cês à Argélia, depois da independência. O encontro 
em Argel, no final de 81, entre os presidentes 
François Mitterrand e Bendjedid Chadli ocorreu 
num clima cordial e assentou as bases para uma 
cooperação recíproca tanto no plano poli'tico 
como no econômico. 

A França necessita do gás argelino, criando um 
fator econômico que não passou despercebido 
durante as discussões. Mas a expectativa gerada 
pela visita de Mitterrand vai mais longe: já não se 
espera apenas a reaproximação entre dois pai'ses 
para encontrar um modus vivendi que permita mú
tuos beneHcios econômicos. Nas novas relacões en
tre a potência do Norte e o rico e influente 

0

pa ís do 
Sul podem estar surgindo exemplos concretos de 
como é possível encontrar novas formas de diálogo 
e cooperação entre pai'ses desenvolvidos e Estados 
do Terceiro Mundo. A responsabilidade maior será 
do governo socialista francês, que com suas rela
ções com a Argélia poderá marcar um perfil pró
prio, coerente com as expectativas surgidas a ni'vel 
internacional desde a eleição de François Mitter
rand. 



STROESSNER EM DECADÊNCIA 

D "O regime do general Stroessner entrou num 
retrocesso irreversi'vel, acompanhado de uma 

profunda corrupção interna, que na realidade põe 
em risco toda a estrutura de seu governo". A afir
mação foi feita pelo professor universitário e ex
secretário-geral do Sindicato de Trabalhadores da 
Educação do Paraguai, Luis Alfonso Resck, que 
também é fundador e presidente do Partido De
mocrata-Cristão do seu pars. 

Resck chegou a Quito, no Equador, depois de 
ser expulso do Paraguai. Ele veio buscar também 
solidariedade aos movimentos nacionais que lu
tam contra o que classificou de "uma das mais 
sinistras ditaduras da América Latina e do mundo''. 

O dirigente democrata-cristão afirma que no 
Paraguai, nos últimos anos, o "desemprego subiu 
consideravelmente, a ponto de que o número de 
pessoas classificadas como 'trabalhadores indepen
dentes' (categoria disfarçada de subemprego) já 
atinge 41 % da força de trabalho do país". Segun
do Resck, a situação "levou os trabalhadores a se 
organizarem em sindicatos independentes, num 
instinto de auto-sobrevivência. Estes sindicatos en
frentam a Confederação Paraguaia de Trabalhado 
res, totalmente subordinada ao regime". 

Os trabalhadores rurais também estão se organi
zando em "Ligas Agrárias", porque são os ma_is 
atingidos pela crise econômica, estando inclusive 
sujeitos a formas mais trágicas de repressão, como 
é o caso de massacres promovidos por agentes do 
governo. 

A resposta da oposição a Stroessner no plano 
político foi dada pela aliança dos partidos demo
cráticos denominada "Acordo Nacional" e inte
grada pelos partidos Revolucionário Febrerista, 
Liberal Radical, Autêntico, Movimento Popular 
Colorado e Democrata-Cristão. Seu objetivo, ex
plica Resck, é "derrubar o regime ditator ial e ins
taurar uma autêntica democracia republicana". 

As reivindicações mais concretas do Acordo Na
cional são: o f im do estado de s(tio, liberdade de 
todos os presos políticos e sindicais, anistia ampla 

e constituição de um poder judiciário independente. 
Os quatro partidos democráticos também -exigem 
uma nova lei eleitoral "que impeça a fraude e ga
ranta a vontade popular, a supressão do monopó
lio do governo sobre a imprensa, o fim da censura, 
e a defesa intransigente da soberania nacional fren
te às ameaças do imperialismo". 

NOVA CONSTITUIÇÃO NO BURUNDI 

O Um ?ºs 2? pa(ses mais pobr~s ~o globo, 0 Bu-
rundi, tera uma nova Const1tu1ção. Por meio 

de um plebiscito, a população se manifestou es
magadoramente a favor da adoção de uma nova 
Carta Magna, demonstrando assim o amplo apoio 
que tem a gestão do presidente Jean Baptiste Ba
gaza entre a população. 

De acordo com os resultados oficiais, 98% dos 
votos foram de aprovação do novo texto constitu
cional, o terceiro que o pa(s terá desde a sua inde
pendência da Bélgica em 1962. 

O referendo deu o sinal verde ao presidente Ba
;iaza para continuar seu projeto de democratiza
ção com definições socialistas que se assemelham 
às da Tanzânia, sua vizinha. 

Em dezembro de 1979 (três anos depois de to
mar o poder em um golpe não sangrento), Bagaza 
anunciou sua decisão de conduzir o país ao socia
lismo sob a condução da Uprona, União para o 
Prog~esso Nacional. Agora, a nova Constituição 
amplia os poderes da Uprona ao confirmar o siste
ma de partido único, e prevê a realização, em 
1982, de eleições com sufrágio universal para uma 
Assembléia Nacional (Parlamento), além de assegu
rar a independência do Poder Judiciário, dar igual
dade de direitos à mulher perante a Lei e garantir 
os direitos civis dos cidadãos. 

Entre os méritos da administração de Bagaza 
que os analistas mais destacam está a transferência 
do poder dos militares aos civis, a reforma agrária 
- que garante terra para quem a trabalha - e a 
campanha contra a corrupção. 



ANGOLA: SUL-AFRICANOS 
COMBATEM OS CUBANOS 

D Duros combates entre forças invasoras sul
africanas e tropas cubanas situadas em territó

rio angolano foram confirmados oficialmente pelo 
governo de Luanda. Os combates tiveram lugar nos 
primeiros dias do mês de janeiro nas localidades de 
Uia e Mujombe, a 110 quilômetros da fronteira 
com a Namibia, em território angolano. 

Segundo o Alto Comando militar de Luanda, a 
força sul-africana invasora transportava helicópte
ros Allouette, de fabricação francesa, e estava 
apoiada por cinco caças lmpala MK-2 e uma avio
neta de reconhecimento. Nos combates, foi derru
bado um dos lmpa/a e os sul-africanos sofreram 
"numerosas baixas", segundo foi informado ofi
cialmente·. Do lado angolano, morreu um soldado 
cubano e ficaram feridos três militares angolanos e 
três cubanos. 

Embora o governo de Luanda tenha iniciado há 
algumas semanas uma série de contatos para en
contrar uma saída que conduza à independência da 
Nam1bia (única forma de eliminar a tensão militar 
na fronteira sul), o regime de Pretória insiste em 
atuar militarmente. A profundidade e a intensida
de das agressões sul-africanas - que já provocaram 
a intervenção direta de tropas cubanas nos comba
tes - é um fator de preocupação nas capitais afri-

O regime de 
Pretória insiste 

em atuar no 
plano militar, 

ignorando todos 
os apelos da 
comunidade 

internacional 
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canas, particularmente porque a quase seis meses 
da condenação das Nações Unidas por seus ataques 
a Angola e sua ocupação ilegal da Nam1bia, a situa
ção na regiã'o nã'o somente não melhorou, como 
tende a se agravar. 

PERIGO DE CONFLITO 
NA PENfNSULA COREANA 

D "A qualquer momento poderá ser desencadea-
da uma nova guerra na península coreana e 

essa situação somente terá condições de ser evitada 
com o apoio dos países progressistas do mundo à 
reunificação pacífica da pátria dividida". A adver
tência é do general Bek Hak Rim, vice-ministro da 
Defesa da República Popular Democrática da Co
réia. 

O enviado de Pyongyang referiu-se ao clima de 
tensão que hoje atravessa o seu país, artificial
mente dividido. A raiz do problema se encontra -
disse - nos dirigentes norte-americanos que, com.a 
linha claramente belicista impressa pela administra
ção Reagan, voltaram a insistir no plano de criar 
duas Coréias e tornaram evidentes os preparativos 
de um conflito de grandes proporções. O vice-mi
nistro se referiu ao fato de que nos últimos anos a 
mobilização de militares para manobras conjuntas 
veio gradativamente subindo de 80 para 90 mil 
e para 100 mil, em 1979. Já no ano seguinte, o nú
mero de homens envolvidos nesses treinamentos 
saltou para 170 mil. Ao mesmo tempo que robus
tecem o apoio econômico - oito bilhões de dóla
res no último ano - os círculos belicistas de Wa
shington introduzem armas nucleares e equipamen
tos militares sofisticados em Seul. 

Para encobrir os preparativos de uma guerra, 
Washington convenceu o regime sul-coreano da ne
cessidade de uma troca de visitas ao mais alto nível 
administrativo e político com os dirigentes de 
Pyongyang. O plano foi apresentado às autoridades 
da Coréia Democrática, que no entanto o recusa
ram. A proposta, se aceita, equivaleria na prática 
ao reconhecimento da partilha do território. 



OS PROBLEMAS DA OPEP 

D A última reunião de ministros da Opep apre
sentou diferenças substancia is em relação às 

precedentes, quando se travou uma batalha entre 
o setor majoritário (orientado à alta dos preços) e 
o maior produtor, a Arábia Saudita , partidária do 
congelamento. A mediação entre as duas posturas 
- embora com o predomínio da linha saudita -
tinha sido decidida na reunião extraordinária, rea
lizada em Genebra a 29 de outubro passado. Esse 
encontro, concluído em Abu Dhabi a 11 de de
zembro de 1981 , teve por principal objetivo esta
belecer, com certa precisão, as diferenças de pre
ços entre as distintas qualidades do óleo. Mas não 
se chegou a um acordo. Os países que possuem pe
tróleo de melhor qualidade , em particular os afri
canos, têm uma tendência lógica a valorizá-los ao 
máximo. Ao contrário , os de qualidade inferior -
os produtores de petróleo "pesado" - são a maio
ria e tratam de minimizar a diferença. 

A falta de acordo traduziu-se numa política fle
xível que dá margem a cada país para a fixação de 
séus ·preços. Mas esse fato, somado ao da necessi
dade de muitos países em baixar suas cotizações 
a fim de poderem situar suas realidades, está crian
do confusões e contradições. O caso mais notável 
é o do Irã, país que até pouco tempo manteve uma 
dura postura pró-alta . Em Abu Dhabi, o governo 
de Teerã pediu que lhe fosse permitido aplicar um 
rebaixamento de 70 centavos de dólar por barril 
de óleo cru. A organização aceitou o pedido e, des
sa forma, o Irã conseguirá aumentar suas vendas. 

O xeque Yamani 
da Arábia 

Saudita defendeu 
o congelamento 

dos preços 

Mas, dessa maneira, o óleo cru iraniano de ti po 
leve coloca-se abaixo de a lguns tipos pesados (e 
portanto de menor valor) como é o caso do Kuait, 
que agora terá dificuldades em vendê-lo. 

Essas são as consequências de um longo período 
de profunda divisão entre os pai'ses membros da 
Opep e de novas tendências no mercado petrol(fe
ro, em que, em 1981 , pela primeira vez, houve ex
cesso de oferta. Portanto, assistiu-se a uma baixa 
de fato, sancionada em Genebra, já que a organiza
ção não pôde rea·justar suas cotizações na mesma 
proporção da desvalorização causada pela inflação 
nesse período. Ao mesmo tempo, muitos membros 
impossibilitados de manter os níveis de colocação 
de suas exportações, efetuaram baixas ou então 
outorgaram extraordinárias facilidades por sua pró
pria conta. 

Segundo a avaliação do ministro saudita, as de
cisões adotadas em Abu Dhabi significaram, em 
média, uma baixa de 10 centavos ocasionada pelas 
decisões de Genebra. 

Em suma: o preço do petróleo está congelado e 
apesar de, neste momento, o dólar ter se valoriza
do, a inflação anula essa vantagem. 

No plano poli'tico, a Opep evidenciou sua divi
são . A Ubia, eleita inimiga número um por Rona ld 
Reagan, acabava de ser alvo de violentos ataques, 
inclusive a ordem de retirada de todos os cidadãos 
norte-americanos do território 11bio. Essa atitude 
foi interpretada como o prelúdio de uma agressão 
norte-americana contra o governo de Tripoli. Este 
solicitou a solidariedade de seus associados e, efeti
vamente, um comportamento firme da Opep deve
ria ter sido levado em conta pelos Estados Unidos, 
cuja economia rnfo poderia resistir ao emprego da 
arma petrol(fera. 

Mas a Arábia Saudita e a Venezuela negaram-se 
a tratar desse assunto, pretextando ser uma ques
tão política e portanto alheia ao temário da orga ni
zação. Dessa maneira, não apenas faltaram com so· 
lidariedade à Líbia como também aos seus pró
prios interesses. Pois uma intervenção ou uma 
agressão norte-americana a um pa(s da Opep que 
não tivesse a resistência de todos os seus países 
membros, abriria um perigoso precedente para 
aquelas nações que os Estados Unidos consideram 
suas provedoras natura is de petróleo e nas quais 
está notoriamente disposto a intervir para garantir 
a continuidade de seus abastecimentos de hidro
carbonetos. Essas nações acham-se, precisamente, 
na América Latina e no Golfo Árabe. 



D 

e ESTADOS UNIDOS QUEREM 
FAZER OS VELHOS DE COBAIAS 

D Amplas repercussões está tendo, na opi-
nião pública norte-americana, o documento da 

Uníon Carbide Corporatíon - uma importante 
transnacional com sede nos Estados Unidos - su
gerindo que, na eventualidade de uma guerra nu
clear, os velhos deveriam ser os primeiros obriga
dos a sair dos refúgios, para se ver como reagem 
frente à radiação. 

Com incrível frieza, o estudo afirma: "Os Es
tados Unidos terão melhores possibilidades de so
brevivência a uma guerra nuclear se o peso da ra
diação for canalizado para aqueles que têm menos 
a perder, em termos de expectativa de vida". O es
tudo foi realizado a partir de um contrato assinado 
pela transnacional com o governo dos Estados Uni
dos, que financiou o trabalho. Outra das recomen
dações estabelece: "O restante da população deve
ria permanecer pelo menos dois anos nos refúgios 
e depois nas áreas não-contaminadas". 

Para os velhos, as regras a seguir seriam: "Comer 
os alimentos mais contaminados, ser os responsá
veis pela obtenção de víveres e água, se encarregar 
dos dejetos humanos e cadáveres, efetuar as planta
ções e colheiras". 

Esse documento veio a público por intermédio 
do Centro de Informação de Defesa, um grupo se
diado em Washington, que se opõe à política beli
cista de Reagan . As relações da atual administração 
norte-americana com a comunidade de pessoas 
mais idosas vem se deteriorando nos últimos tem-

Para a Union Carbide Corporation os velhos 
serviriam de cobaias nucleares 
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pos por causa dos cortes estabelecidos nos progra
mas de assistência social e atendimento médico, 
destinados fundamentalmente ao auxílio à velhi
ce. 

O diretor do Centro de Informação de Defesa, 
almirante reformado Gene La Rocque, por sua vez, 
declarou: "Em vez de estudar os meios de ganhar 
uma guerra nuclear, nosso governo deveria estudar 
a maneira de evitá-la." E acrescentou: "Evitar a 
guerra é o único meio de garantir que velhos e jo
vens do mundo inteiro sobrevivam." 

URUGUAI: O SINDICALISMO 
GANHA UMA BATALHA 

D Depois de anos, durante os quais as autorida-
des só permitiram a realização de assembléias 

sindicais sobre "atividades esportivas e culturais", 
surpreendentemente, a Associação de Empregados 
Bancários do Uruguai (Aebu) foi autorizada a con
vocar uma reunião por motivos polt'ticos. 

O tema em discussão era o estatuto interno da 
agremiação. Assim, a realização da Assembléia-Ge
ral nessas novas condições já é considerada um êxi
to dos setores sindicais uruguaios que vinham en
frentando o regime nas pequenas e poucas brechas 
que ficaram abertas depois de instalado o golpe de 
Estado de 1973. 

Mas os trabalhadores bancários consideram que 
esse êxito deve conduzir a outros, e por isso já soli
citaram às autoridades a restituição de todos os di
reitos sindicais, rechaçando a nova lei de associa
ções profissionais promulgada pelas forças arma
das. A Comissão Nacional de Direitos Sindicais 
(CNDS) apoiou a Aebu, assim como solicitou ares
tituição efetiva do direito de associação, consagra
do naquele país por uma lei datada de 1943. "Essa 
lei foi promulgada dez anos antes de nosso país 
subscrever os respectivos convênios com a Organi
zação Internacional do Trabalho (OIT)", lembra o 
documento da CNDS, que também destaca que o 
Uruguai foi um dos países mais avançados em ter
mos de legislação sindical na América Latina. 



• A Argentina condena paí-
ses pobres 

"A Argentina não está identifi
cada nem com a origem históri
ca, nem com as condições sociais 
do Terceiro Mundo". Com estas 
declarações foi empossado no 
cargo de ministro de Relações 
Exteriores da Argentina , o sr. Ni
canor Costa Méndez, que substi
tuiu o chancel -" Oscar Camillón. 
Enquanto enfatizava que o as
pecto fundamental da política 
externa da Argentina será "a ma
nutenção de boas relações com 
os Estados Unidos", Costa Mén
dez acrescentou: "As nações do 
Terceiro Mundo não pertencem 
nem à raça branca e nem à rei i
g ião cristã". Com isso, ele pre
tendeu fundamentar sua posição 
de não vincular a Argentina 
àquele conjunto de nações. Dian
te desses pontos de vista, é fácil 
prever qual será a posição do 
novo chanceler argentino nas 
questões interna cio na is. 

A Argentina ingressou no gru
po dos Não-Alinhados durante 
o governo de Héctor Cámpora, 
em 1973, e tem o estatuto de 
membro pleno da associação. 
Diante das declarações do minis
tro, há dúvidas se essa vincula
ção será mantida. 

• Monopólio na informática 
Cerca de 30% de todos os com
putadores do mundo estâ'o con
centrados nos seis países mais 
ricos, enquanto que mais da me
tade das informações computori
zadas estão "armazenadas" em 
máquinas de uma só companhia, 
a norte-americana IBM. Este mo
nopólio sui-gêneris atinge até 
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mesmo países como a Suécia, 
cujas informações básicas sobre 
população, atividade econômica, 
impostos etc estâ'o guardadas 
num computador em Cleveland, 
Ohio, Estados Unidos. Também 
o Canadá enfrenta o mesmo pro
blema. As informações bancárias 
e creditícias dos canadenses es
tâ'o concentradas em computa
dores em Nova Iorque e Chicago. 
Até mesmo a França depende 
também dos computadores nor
te-americanos. Os dados sobre o 
orçamento nacional francês es
tão "memorizados" nos EUA. 

• Aniversário 
Foi celebrado no dia 8 de janei
ro o 70<? aniversário da fundação 
do African National Congress 
(ANC), movimento de libertação 
que luta contra o sistema de 
apartheid vigente na África do 
Sul. O ANC foi criado em 1912, 
em Bloemfontein, por africanos 
que tiveram impedida pela mino
ria branca alguma forma de par
ticipação no Parlamento da re
cém-criada União da África do 
Sul. Nesses 70 anos, o ANC tem 
lutado corajosamente não só 
contra o regime de apartheid 
da África do Sul como pelos di
reitos inalienáveis de todo o 
povo africano . 

• Distúrbios no Sudão 
Um estudante morreu e dezenas 
de outros ficaram feridos à bala 
durante manifestações antigover
namentais que culminaram com 
a ocupação da Universidade de 
Cartum pelos seus alunos. Cerca 
de quatro mil universitários pro
moveram uma marcha em pro
testo contra a elevação do custo 
de vida e vários outros decretos 
baixados pelo presidente Numei
ry. 

O governo sudanês decretou 
recentemente aumentos de 30% 
nos combustfveis, 61,5% no pre
ço do açúcar e vários outros rea
justes determinados pela política 
de austeridade posta em prática 
sob inspiração do Fundo Mone
tário Internacional (FMI). O Su
dâ'o enfrenta uma grave crise 
econômica e para conseguir aju
da do FMI o presidente Numeiry 
acabou desvalorizando a moeda 
nacional, o que provocou uma 
alta geral dos preços. 

Depois das manifestações es
tudantis, as forças de segurança 
bloquearam as principais ruas de 
Cartum, que ficou quatro dias 
praticamente paralisada. A inva
são da Universidade precipitou o 
agravamento das tensões que já 
atingiram inclusive as mesquitas 
sudanesas, onde vários dirigentes 
muçulmanos condenaram as re
centes medidas do governo. 

• Diálogo Norte-Sul 
De 22 a 24 de fevereiro estarão 
reunidos em Nova Déli 32 paí
ses do Terceiro Mundo que ana
lisarão a cooperação econômica 
entre os países desenvolvidos e 
os em via de desenvolvimento. 
O encontro é uma iniciativa pes
soal da primeira-ministra lndira 
Ghandi . Um dos pontos princi
pais da agenda de discussões será 
a avaliação dos resultados da 
Conferência de Cúpula de Can
cún, no México. 

Durante a reuniâ'o em Nova 
Déli será entregue pela primeira 
vez o Prêmio Terceiro Mundo, 
criado pela própria lndira Ghan
di. O prêmio será entregue a Ju
lius Nyerere, presidente da Tan· 
zânia e um dos precursores da lu
ta dos pa(ses do Terceiro Mundo 
para alcançar uma posição digna 
no campo internacional. 



Tanto quanto no Brasil, os peruanos estão seriamente 
preocupados com o futuro da sua parte da Amazônia. Os mesmos processos 
de devastação indiscriminada, ocupação irracional e entrega incondicional 

aos investidores estrangeiros foram postos em prática de um lado 
e outro da fronteira. E isto o que mostra o jornalista peruano Roger Rumrrill, 

um especialista em questões amazônicas, 
autor de várias obras, entre elas, "Os condenados da Selva". 



E 

Um futuro 
ameaçado 

m 24 de junho de 1981, durante uma reu
rúão internacional sobre a utilização dos re
cursos florestais, o presidente peruano, Fer

nando Belaúnde Terry, denunciou à imprensa na
cional um "complô contra a utilização dos recur
sos naturais" da Amazôrúa. Pessoas e instituições 
que respondem por interesses estrangeiros, basea
das em críticas "infundadas" que refletiriam uma 
"total ignorância da realidade amazôrúca" estariam 
se opondo aos projetos de colonização e desenvol
vimento do seu governo para a Amazônia peruana. 

Inicialmente, imaginou-se que o presidente se 
referia à sistemática campanha de oposição e ques
tionamento do "modelo belaundista" de desenvol
vimento da Amazônia. Posteriormente, chegou-se à 
conclusão de que Belaúnde não se referia às críti
cas internas aos seus projetos de colonização, aos 
contratos petrolíferos na Amazôrúa e nem ao im
pacto do seu plano de estradas na selva sobre o 
meio ecológico e a propriedade territorial das co
munidades nativas. Ele contestava principalmente 
as críticas externas ao seu "modelo", as quais cria
vam problemas nas negociações de fmanciamento 
com os organismos internacionais de crédito como 
o BID, AID e Banco Mundial. 

As linhas básicas da atual política amazônica no 
Peru são similares às programadas há 15 anos no 
anterior governo de Belaúnde: o projeto nacional 
de "Conquista da Selva" ressuscita a tese da selva 
como uma colônia interna do Estado peruano 
admitindo que a região é "uma solução para a 
maioria dos problemas do país". 

O programa de Belaúnde anunciava modifica
ções substanciais às leis sobre a Selva ditadas pelo 
precedente regime militar. Estabelecia-se a priori
dade dos projetos rodoviários como a continuação 
da estrada marginal, atualização e intensificação 
das políticas de liberalismo comercial através de 
isenções e incentivos fiscais e, naturalmente, a mo
dificação das leis promulgadas durante o governo 

do general Velasco Alvarado, esp~cialmente a lei 
de Comunidades Nativas e Desenvolvimento Agrá
rio da Selva, porque "dificulta bastante o desenvol
vimento agrícola da Amazôrúa". 

Belaúnde promulgou, em 17 de noyembro de 
1980, o tristemente célebre Decreto Legislativo n92, 
também conhecido ironicamente como a Lei de 
Promoção e Desenvolvimento Agrário que modifi
ca o regime legal vigente para a Selva e Encosta da 
Selva, provocando uma substancial transformação 
nas condições operacionais da indústria florestal , 
da agroindústria e do capital comercial, bem como 
na situação dos colonos e comunidades nativas. 

Passado um mês (26 de dezembro) o regime be
laundista sanciona a lei do petróleo, denominada 
Kuczymski, que concede vantagens de isenções e 
de outro tipo às transnacionais petrolíferas que 
operam no Peru, a maioria na região amazônica do 
país. Segundo o ex-ministro de Economia e Finan
ças, J avier Silva Ruete, a nova lei sigrúficará "uma 
diminuição na receita do Estado, durante a dura
ção dos contratos, de aproximadamente três bi
lhões de dólares". 

O novo quadro da Amazônia peruana completa
se com os instrumentos de liberalismo comercial, 
como a lei que declara lquitos porto livre - saneia
nada nos últimos dias do governo militar mas com 
a aprovação de Belaúnde - bem como a atualiza
ção e ampliação do Convênio Alfandegário Perua
no-Colombiano. 

Em pronunciamento político sobre a Lei de 
Promoção e Desenvolvimento Agrário a 9 de janei
ro de 1981, a Confederação Nacional Agrária 
(CNA) analisa os envolvimentos da lei sobre os re
cursos florestais da Amazônia: "Abrem-se as portas 
ao capi~al estrangeiro - particularmente às empre
sas transnacionais - para a exploração em grande 
escala da pecuária, o que não servirá ao mercado 
interno mas ao internacional, resultando na irrepa
rável perda dos recursos naturais que serão devas
tados ... 

"Desta forma, ao invés de levar em conta os in
teresses das futuras gerações de peruanos que ne
cessitarão desses recursos, a lei abre caminho para 
a sua ruína, transformando as florestas em territó
rios ocupados pela propriedade privada transnacio
nal. Além de desmantelar a nossa economia, se põe 
em risco a nossa segurança nacional." 

Embora de menor impacto político, possivel
mente o questionamento mais dramático provém 
da voragem - ou falando em linguagem amazônica 
peruana, da muyuna - das ações e medidas do 
regime. No relatório dirigido ao chefe do organis
mo regional de desenvolvimento de Loreto, a Fe
deração Camponesa de Maynas, cujas bases são 30 
pequenos povoados dos distritos de Las Amazonas, 
Indiana, Mazán, lquitos e Fernando Leres da Pro
víncia de Maynas, solicitam o cancelamento das li-



cenças de exploração florestal predat6rias e das li
cenças de pesca comercial. 

Para os camponeses amazônicos, a situação che
gou a um ponto extremo porque "a devastação dos 
nossos recursos naturais está causando graves dese
quilíbrios não s6 ecol6gicos como também sociais. 
Muitas famílias desesperadas optaram pelas cidades 
à procura de melhores condições de vida, rompen
do os laços familiares e a tradicional vida comuni
tária nos nossos povoados, limitando o desenvolvi
mento rural dos povos em seu conjunto". 

Num seminário sobre a utilização dos recursos 
naturais da Amazônia, os peritos da Universidade 
Nacional Agrária, Jorge Malleaux Orjeda e Marc 
Dourojeanni Riccordi concordaram na afirmação 
que os projetos de colonização impulsionados pelo 
plano rodoviário do regime colocam em perigo não 
s6 a preservação dos recursos naturais, a flora e a 
fauna, como também a vida do povo indígena, que 
recebe o maior impacto de todos os programas de 
desenvol~ento da região. "Os povos indígenas da 
Selva estão em processo de liquidação e extermí
nio, mas ainda há tempo de salvar essas culturas", 
disse Malleaux Orjeda. 

A vida do povo indígena amazônico é um dra
ma sem fim, em todas as épocas da nossa hist6ria. 
Mas essa situação chegou a limites que s6 podem 
ser comparados aos acontecimentos mais negros 
da época da borracha, porque embora não sejam 
sangrentas as formas de extermínio de hoje, nem 
por isso são menos fatais do que as carnificinas 
ocorridas no ciclo da borracha. São inumeráveis os 
casos de desapropriação de terras nativas desde a 
ascensão de Belaúnde. As perspectivas futuras s6 
dependerão da capacidade de organização e resis
tência do povo. 

Complô internacional 
Lúcidos, os indígenas da Amazônia não se ilu

dem. São precisos quando avaliam sua situação no 
quadro da política belaundista. "Com relação à po
lítica do atual governo referente à propriedade 
territorial dos povos indígenas, denunciamos o pe
rigo que ela significa para a sobrevivência das nacio
nalidades amazônicas. Um claro exemplo dessa gra
ve ameaça hist6rica é a violação da Constituição 
política e da Lei de Comunidades Nativas que pro~e
gem e reconhecem o direito das comunidades m
dígenas da Amazônia à propriedade das ter~as_. De~ 
vido a interesses do atual governo, esse direito e 
negado na prática, porque não existe nenhum des~
jo do Estado em prosseguir a demarcação dos tern
t6rios comunais, que em grande número ainda 
aguardam esse instrumento legal." . 

Outra evidência das intenções da política do 
atual governo para, com os povos in~ígenas" da 
Amazônia peruana e o declarado prop6S1to de re
duzir os territ6rios das comunidades nativas". 
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Segundo as evidências existentes, esse sólido 
questionamento nacional não preocupa Belaúnde. 
Muitas vezes o governo tem se mostrado surdo e 
insensível às críticas. O "complô internacional" a 
que Belaúnde faz alusão diz respeito principalmen
te ao grande número de denúncias, manifestos, de
clarações e cartas que circulam no exterior e que 
refletem a situação desesperada do povo indígena 
diante da ofensiva dos projetos agroindustriais, ro
doviários e de colonização que são as peças do mo
delo de desenvolvimento da Amazônia. 

Organizações como a Survival International, 
Amnesty International, International Work Group 
for Indigenous Affairs e o Tribunal Russel, entida
des internacionais que militam ativamente na defe
sa dos povos indígenas ameaçados na Amazônia 
sul-americana e em outras regiões do mundo, têm 
enviado relatórios, cartas e denúncias às Nações 
Unidas, a parlamentos europeus e norte-america
nos, às instituições fmanceiras como o Banco Mun-

O projeto do 
presidente 

Belaúnde Terry 
(ao lado), abriu 

a Amazônia 
peruana para a 
penetração dos 

grandes interesses 
econômicos, 
mudando de 

forma radical o 
equilíbrio 

ecológico da selva. 
As consequências 

da mudan~a da 
paisagem ja são 

evidentes. No 
campo econômico, 

as alterações são 
imprevisíveis 



. dial, a Agência Internacional para o Desenvolvi
mento (AID), a FAO e outras entidades que habi
tualmente financiam a execução dos chamados 
"projetos de desenvolvimento" no Terceiro Mundo. 

A pressão dessas denúncias colocou em estado 
de alerta essas instituições creditícias. Como ins
trumento do aparelho fmanceiro internacional sob 
controle do imperialismo, seus fundos estão desti
nados, por um lado, a alimentar a ilusão do desen
volvimento pela via assistencialista, por outro - e 
aqui repousa o essencial da estratégia - a garantir 
a dependência das nações subdesenvolvidas e a sua 
hipoteca aos países industrializados através da co
lonização tecnológica, dos "modelos de desenvol
vimento" de acordo com os interesses das corpora
ções transnacionais -e dos interesses creditícios. 

Ao mesmo tempo essas instituições norte-ame
ricanas não querem imitar a política do big stick, 
sobretudo depois da campanha mundial organizada 
pelo imperialismo sobre a defesa dos "direitos hu
manos ', quando os EUA fizeram uma espécie de 
mea culpa, com a intenção de "lavar o rosto''. Por 
isso impõem certas condições de caráter "social" 
ou "ecológico" na concessão de recursos financei
ros. 

Maior paradoxo: são os próprios organismos in
ternacionais, instrumentos do imperialismo, que 
impõem condições "humanas" ao desenvolvimen
to. 

As "condições" do imperialismo 

Vários exemplos provam, irrefutavelmente, a 
responsabilidade étnica e política do governo Be
laúnde Terry quanto à entrega dos recursos natu
rais peruanos bem como sua indiferença diante da 
sorte das minorias nativas. 

O melhor exemplo é o chamado Projeto Pichis
Palcazu, na selva central do país. O governo perua
no e a AID assinaram, em 27 de novembro de 
1980, um convênio para a realização de um proje
to de desenvolvimento sócio-econômico no vale 
dos rios Palcazu e Pichis, com um investimento 
global de 100 milhões de dólares. Parte dessa quan
tia, 70 milhões de soles*(moeda peruana) foi ante
cipada na assinatura do convênio. 

A ênfase principal do projeto está na rentabili
dade das terras que serão ocupadas e cultivadas 
pela migração provocada pelas novas estradas. 
Grandes em presas agroindustriais farão dessas 
terras "paraísos produtivos" para alimentar a 
população de Lima. As comunidades nativas, os 
peguenos colonos fixados precariamente na região, 
a fraqueza das terras e a debilidade do ecossistema 
não têm quase importância para o regime. 

* 1 dólar corresponde aproximadamente a 450 soles 

A própria AID teve de lembrar ao governo Be
laúnde que se esquecera de considerar, no projeto 
Pichis-Palcazu, o destino dos milenários habitantes 
dessas terras - os Campa e osAmueslia -, quando a 
região fosse atravessada pelo asfalto das estradas e 
ocupada pelos complexos agroindustriais encarre
gados de devastar a selva para a alimentação das 
grandes cidades do país. Foi então encomendado 
um estudo sobre o impacto sócio-ecológico do pro
jeto na vida do povo indígena aos antropólogos 
Héctor Martínez e José Fonseca. 

A mesma ideologia que inspira o projeto Pichis
Palcazu orient::i a execução do Projeto Especial 
Huállaga Central y Bajo Mayo, que conta com o 
apoio financeiro de 25,5 bilhões de dólares oriun
dos da área do imperialismo. Abre as portas da Sel
va Alta do Peru, o Departamento de San Martín, 
em condições das mais liberais, ao grande capital. 

Outro exemplo: setores lúcidos da opinião pú
blica norte-americana, entre eles membros do Con
gresso e ecologistas, opõem-se a um projeto de 
erradicação das plantações de coca com o uso de 
desfolhantes no vale de Huállaga, prevendo o im
pacto do plano não s6 sobre a flora e a fauna da re
gião como também sobre a vida humana devido ao 
emprego de substâncias letais. Para a. execução 
desse projeto, que abrange uma superfície de 1 mi
lhão e 52 mil hectares, o governo peruano solicitou 
a ajuda financeira de diversas instituições, entre 
elas a AID e a International Narcotic Makers. Se
gundo informações conhecidas, questionou-se a 
possibilidade da AID conceder recursos da ordem 
de 52 milhões de dólares a um projeto de duvido
sa eficácia. 

Esse é o "complô internacional". São essas con
dições "humanistas" de desenvolvimento, impostas 
pelas instituições financiadoras que têm aborrecido 
o presidente Belaúnde, acabando com sua habitual 
formalidade retórica. Obviamente, o presidente da 
República do Peru não gosta que, justamente as or
ganizações internacionais dirigidas pelo imperialis
mo, dêem-lhe aulas de bom comportamento nacio
nalista. 

Porém, o complô internacional do imperialis
mo contra os povos indígenas da Amazônia e con
tra os recursos naturais do Peru existe realmente. 
Mas não é - como afirma Belaúnde - um complô 
"contra a utilização dos recursos naturais da Ama
zônia", e sim uma monstruosa aparelhagem criada 
para o roubo de todos os recursos da região em fa
vor das transnacionais. 

O custo social e ecológico desse roubo sistemá
tico se anuncia como um novo apocalipse na Ama
zônia. Vejamos seus devastadores efeitos. 

O custo social e ecológico do complô 
Os que hoje anunciam esse novo apocalipse dos ' 

recursos naturais do planeta em geral e da Amazô-





Políticos conservadores que há pouco tempo si
lenciavam, agora já erguem a voz. O deputado do 
Apra, Arturo Chumbe V argas, denunciou a explo
ração irracional dos recursos madeireiros no depar
tamento de San Martín, "por empresas apenas in
teressadas em cada dia cortar mais árvores". Disse 
também o parlamentar que diariamente saem de 
San Martín para Iquitos e Lima uns 20 caminhões 
com 10 mil pés quadrados de madeira. 

Entre os cientistas peruanos, Marc Dourojeanni 
Riccordi lançou uma campanha conservacionista e 
alertou sobre a catástrofe que começa a se abater 
sobre a Amazônia peruana, reforçada agora mais 
do que nunca pela política oficial. 

Um habitante ribeirinho dizia em 1980, lem
brando as repentinas e fortes cheias do rio Amazo
nas nos últimos anos: "Creio que o fim do mundo 
está próximo . .Antenurmente nunca vimos enchen
tes que arrasassem nossas chácaras e colheitas". 

O "fim do mundo' pode estar próximo, segun
do os camponeses da Amazônia, mas as causas não 
são inexplicáveis nem sobrenaturais. A mão do ho
mem e sua paixão destruidora originam esse colap
so natural. O corte de mais de cinco milhões de 
hectares de bosques, particularmente na encosta da 
selva, mudou o sistema hídrico da região amazôni
ca. Os cientistas demonstram que os índices plu
viométricos não aumentaram. As grandes chuvas 
que caem .sobre as desmatadas encostas da selva 
correm rapidamente em direção aos leitos fluviais, 
provocando a erosão das fracas camadas proteto
ras dos solos. Antigamente, quando havia bosques 

. normais, as águas eram retidas pelas árvores e raí
zes. 

Impacto em cadeia? 

A devastação da floresta produz reações em ca
deia. O solo muito frágil, como a maior parte do 
solo amazônico, sofre rápida erosão ao perder sua 
cobertura florestal, além dos fortes declives das 
encosta3 desmatadas e das chuvas fortes. A perda 
do bosque implica portanto a destruição dos solos. 
Num país com apenas O, 2 hectares de terra por ha
bitante, isso é uma verdadeira calamidade. 

O corte das encostas aumentou nos últimos 
anos não só as enchentes mas também os huaicos 
( deslizamentos de terra) com interrupção e destrui
ção de estradas e povoados, além das perdas hu
manas e materiais, como o não-abastecimento das 
cidades e consequente aumento dos preços dos 
produtos de primeira necessidade. 

Os efeitos em cadeia continuam. As águas caem 
sobre solos sem cobertura florestal, arrancando 
sedimentos que vão se depositar no leito do rio, 
provocando enchentes ao elevar o leito do rio com 
a formação de bancos de areia, alterando por con
seguinte o curso dos canais fluviais. 

Por este motivo, ultimamente, barcos de média 
e grande tonelagem encontram cada vez maiores 
dificuldades para navegar nos rios amazônicos. 
Também por isso, anualmente aumentam os aci
dentes e naufrágios de consequências dolorosas. 

A devastação da floresta também compromete 
outros projetos e realidades. Por exemplo, o futu
ro hidrenergético da Amazônia e dos países da re
gião parece ameaçado. Estima-se que 85% do po
tencial hidrenergético do Peru se baseia na utili
zação dos cursos dágua da encosta da selva. Acon
tece que as usinas geradoras de energia elétrica ne
cessitam de água limpa. Os aluviões de água turva, 
em que estão se convertendo os rios da encosta da 
selva, impediriam a concretização dos projetos. 

A destruição da fauna 

A fauna é outro dos elos da cadeia biológica 
que sofre a iminência de ruptura e agonia. Esta 
fauna tem a sua existência ameaçada pela destrui
ção de seu habitat pelas políticas comerciais de ex
portação de peles e de animais silvestres vivos, e 
pela perseguição que o homem realiza para sobre
viver à escassez crônica, produzida pelo modelo 
econômico transnacional. 

Segundo Dourojeanni, entre 1965 e 1976 ex
portaram-se da Amazônia cinco milhões de peles de 
sajinos, huanganas* e veados. Nesses anos, foram 
exportados dois milhões de animais vivos, 76% dos 
quais, macacos. Deve-se ainda acrescentar o contra
bando de peles que pode até igualar as cifras ofi
ciais de exportação, além da caça de subsistência. 

Apesar das aparências, a natureza amazônica 
não é infinita. Em trabalho recente, o sociólogo 
uruguaio Daniel Vidart assinala: "Os solos são po
bres e desmineralizados, mas graças à permanente 
chuva e ao calor - 25° centígrados com uma va
riação de 3° - a selva pode reciclar os fracos po
rém bem aproveitados nutrientes no seu delicado 
laboratório foto-sintético e radicular que supre as 
carências e inverte os processos. Pode-se dizer que 
a gigantesca vegetação da Hylea é o luxo da misé
ria.'' 

O mesmo pode-se dizer em relação à fauna. A 
zoomassa da fauna amazônica, bem como a bio
massa da flora é pequena se comparada à zoomas
sa de outras selvas. Segundo Dourojeanni, enquan
to na selva do Zaire se produzem 2.240 quilos de 
carne de herbívoros por hectare e no Quênia, 
1.600 quilos por hectare, na selva amazônica pe
ruana se conseguem apenas 200 quilos por hectare. 
Esse volume seria significativo, mas acontece que 
180 quilos do total são formados por animais de 
solo, ou seja, ácaros, formigas e todo tipo de inver-

• Animais da selva peruana 



' 
tebrados. Portanto, em 200 quilos de zoomassa 
amazônica por hectare, só 20 são aproveitáveis 
pelo homem. 

Uma das característkas mais marcantes da fau
na amazônica é a sua variedade, o que não é, como 
se poderia imaginar à primeira vista, grande vanta
gem para o homem, porque mais de um milhão são 
insetos e 1.200 aves pequenas. 

A importância da fauna e da pesca na alimenta
ção popular é fundamental: 80 a 85% dela é de car
ne silvestre e peixe. Apesar disso, as políticas esta
tais não dão nenhuma importância à criação e ao 
manejo da fauna silvestre. O mesmo ocorre com os 
programas de conservação da fauna ictiológica. Pe
lo contrário, o investimento estatal orienta-se ao 
desenvolvimento da pecuária que tem um papel 
insignificante na alimentação popular. 

O boom petrolífero iniciado em 1970 teve in
fluência decisiva na vida social e econômica da 
região com efeitos inclusive na fauna e na flora. 
A partir de então, a paisagem amazônica - como 
na época da borracha - sofreu feridas dolorosas. 
Junto à tecnologia de prospecção do petróleo veio 
também a necessidade de abertura de estradas e 
acampamentos. Surgiram também os pedidos de 
abastecimento para o exército de operários que in
vadiu a selva. No início, as empresas importavam 
toneladas de conservas. Os operários enjoados se 
r,:cusaram a comer mais enlatados. Para satisfazer 
os hábitos alimentícios dos trabalhadores e apro
veitar o custo baixo com oferta imediata, as em
presas organizaram brigadas de caçadores chama
dos na Amazônia de mitayeros, pois "onde põem 
o olho, põem a bala". 

Nem sequer o decreto de Lei Florestal e de Fau
na Silvestre promulgado a 13 de maio de 197 5 
pelo governo do general Velasco Alvarado conse
guiu frear a onda devastadora. Por que "a selva 
tem sido e continua sendo sangrada nestes últimos 
anos? Até hoje, quando existe uma legislação bem 
avançada, os comerciantes violam as disposições re
ferentes à proteção da fauna". 

A sorte da fauna ictiológica não é melhor. Os 
sedimentos que descem dos declivQS e das margens 
devastadas provocam a turbidez dos rios reduz~
do o oxigênio da água e causando a morte dos pei
xes. 

Esse círculo mortal estende-se com maior velo
cidade às selvas do Departamento de Madre de 
Dios. Lá, os que correm atrás do ouro, estão arra
sando com bulldozers os bosques e terras agrícolas 
na beira dos rios Madre de Dios, Carene, Colorado, 
Tambopara e Inambari 

O ciclo petrolífero afetou também a fauna 
ictiol6gica. Lagos e pequeno~ ri~s t~ib~tário~ sofr~
ram os efeitos de uma pesca md1scnmmada mcluSl
ve com o uso de poluentes. O futuro é ainda mais 
sombrio. Um escapamento de petróleo na comple-
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xa rede de tubos poderia ser uma catástrofe para a 
vida aquática amazônica. Por outro lado, a pesca 
comercial para abastecer as cidades amazônicas co
loca em risco a biomassa aquática. Esse maior con
sumo de peixe é devido tanto ao crescimento da 
população por nascimento e migração, como à 
política agrária e produtiva regional, que demons
tra sua incapacidade de abastecer a demanda ali
mentícia. Por isso, recorre-se à importação. 

As comunidades shipiba do rio Uc.ayali, na re
gião lacustre da Amazônia, estão dispostas a lutar 
até a morte para defender as fontes de sobrevivên
cia, diante da ofensiva da pesca ..:omercial que sa
queia a áque7:a com a utilização de sofisticada 
aparelhagem de pesca. 

Segundo estatística de 197 5 do Instituto Na
cional de Planificação (INP) do Peru, a pesca con
tribui com 42,5% da proteína consumida na re
gião. Cifra importante se comparada com os 4,4% 
da carne de boi e 4,8% da de aves. Além disso, a 
"pesca oferece emprego a quase toda a população 
rural, cuja produção é de subsistência, enquanto 
o excedente vai para as cidades". 

O modelo liberal-importador que transnaciona
liza nossa economia nunc:i será uma solução para o 
problema alimentar do povoador amazônico. Por-



que os presuntos ingleses, os queijos holandeses, 
as sardinhas espanholas e toda a sofisticada impor
tação alimentar para o consumo da burgue~ll: re
gional e nacional, não chega ao povo. Daí o peixe 
ser hoje e amanhã, a base fundamental da alimen
tação popular. A defesa deste recurso é central na 
luta popular. Está sendo organizada a resistência 
contra a devastação maciça, a poluição a irracio
nalidade dos projetos de instalação de fábricas de 
farinha de peixe na Amazônia. Também está se 
organizando a pesquisa fundamental para o co
nhecimento dos ciclos de migração e desova, bem 
como para a racionalização e um maior conheci
mento tecnológico da pesca e da criação artificial 
de pei.xes. 

A natureza morre, o homem agoniza 

' Os indígenas da Amazônia peruana supor
tam, desde a chegada dos espanhóis, a ação opres
sora da sociedade colonial e temos visto a destrui
ção de muitos povos e culturas por efeito dessa 
ação. Além da ocupação das nossas terras e recur
sos, tentou-se destruir nossas próprias vidas, língua 
e tradições. Desde então, a nossa resposta tem sido 
frrme. Os levantes e protestos dos nossos povos 
contra a opressão têm sido frequentes ao longo da 
História. A resistência de Juan Santos Atahuallpa, 
que retardou em cerca de um século a penetração 
colonizadora da selva central do país, marca um 
momentô significativo nas lutas dos nossos povos", 
denunciam os indígenas da Amazônia peruana em 
manifesto entregue à opinião pública mundial na 
Primeira Reunião Amazônica de Assuntos Indíge
nas, realizada em Puyo, Equador, em 1981. 

Segundo o documento, a sociedade republicana 
não melhorou a sorte do indígena. "As atrocidades 
da época da borracha perduram na nossa memó
ria", aponta o manifesto. 

Para os indígenas do Peru, o governo do presi
dente Belaúnde não tem nem vontade nem inte
resse em continuar a demarcação e registro das ter
ras comunais, apesar do que tem sido dito oficial
mente, sobretudo nos foros nacionais e interna
cionais. 

Segundo as próprias estatísticas oficiais, apenas 
341 comunidades nativas com 11.3 27 famílias ti
nham recebido os títulos de propriedade. Se, em 
média, cada familia tem 5 membros, a população 
beneficiada seria de 56.635 pessoas. Ou seja, me
nos de 28% dos 220 mil nativos da Amazônia pe
ruana são proprietários legais de suas terras. Mas 
não é apenas a privatização da mata virgem que pa
ralisa o registro das terras dos índios. E também e 
sobretudo o novo boom ~adeireiro que hoje atra
vessa a selva toda, o responsável pela transforma
ção da legislação que reconhece os direitos do 
povo nativo, numa clássica "letra morta". 

Recortar as terras comunais 

Durante anos, as 21 comunidades que integram 
a Central Ashaninka realizaram gestões no sentido 
de conseguirem o registro. Com os pl:mos e todas 
as exigências técnicas já cumpridas, veio uma "or
dem de cima" determinando a revisão dos planos 
por supostos "erros técnicos". Evidentemente, a 
disposição de revisar os planos coincide com a ins
talação das empresas madeireiras nessa rica região, 
e com a presença de colonos andinos que se prepa
ram para tomar de assalto as terras comunais. 

"Apenas 3 das 2~ comunidades foram final
mente registradas, quatro expedientes anulados e 
o resto paralisado. As invasões foram primeiro dos 
colonos e depois dos madeireiros que estão às portas 
de nossa; terras. Face a isso s6 resta estarmos pron
tos para a defesa", advertiram dramaticamente os 
dirigentes asluminka, 

"Outra evidência da atual política governamen
tal para os povos indígenas da Amazônia peruana 
se encontra na declarada intenção de reduzir as ex
tensões territoriais das comunidades nativas", afir
ma ainda o manifesto indígena. Segundo o minis
tro da Agricultura, é preciso "frear o acelerado re
gistro feito pelos governos anteriores, porque nessa 
marcha forçada exagerou-se na concessão de terras 
às comunidades nativas, prejudicando os interesses 
de outros peruanos". Em outras palavras: recortar 
e diminuir ainda mais as terras comunais. 

Com a maior naturalidade, o chefe do Infor 
(Instituto Nacional Florestal e da Fauna), engenhei
ro José Luis Prato Math<tws, propõe como solução 
do problema indígena uma fórmula que teria en
vergonhado os "barões da borracha": "concen
trar os chamados campas numa área de 40 mil hec
tares que abrange a Comunidade Nativa de Cutibi
reni, tomando como base o plano adjunto ao redor 
da Missão Franciscana, cuja boa influência consta
tamos". 

Certamente para Prato, como para outros 
tecnocratas e burocratas que agora têm nas mãos 
o destino do povo nativo, a vida do indígena ama
zônico camya, amuesha, shipiba, michiguenga, 
aguaruna etc, está medida com os mesmos critérios 
de rentabilidade usados pelos devastadores da flo
resta e dos animais. Para esses sofisticados átilas do 
século XX, a selva amazônica é uma mina para sa
quear imediatamente. O amanhã não existe senão 
na imaginação e nos sonhos dos ecologistas, poe
tas, revolucionários de toda gama e dos defenso
res das culturas nativas e recursos naturais. 

Como num violento e trágico terremoto, derru
ba-se a arquitetura do trópico amazônico. A fauna 
silvestre e aquática morre neste caos organizado. 
O milenar habitante deste universo resiste, rebela
se, mas agoniza. O paraíso amazônico está se trans
formando num inferno para os seus ocupantes. • 





Um paraíso 
ilusório? 

E m seu livro "Amazônia, um paraíso ilus6-
rio", a antrop6loga norte-americana Betty 
Meggers nos revela a precariedade do exu

berante ecossistema amazônico que, no curso da 
história e dos diferentes ciclos econômicos, alimen
tou todos os sonhos de "eldorados" tropicais. 

A ilusão segue de pé até hoje. Franco Venegas 
Hauxwell, um importante funcionário do Banco 
Mineiro do Peru, declarou recentemente que o po
tencial aurífero dos garimpos da Amazônia perua
na é de 31.650 milhões de metros cúbicos, com 
um conteúdo de ouro metálico avaliado em 7.130 
toneladas métricas. Esse total, aos preços de mer
cado, vale atualmente cerca de 96 bilhões de dó
lares, quantia que poderia financiar os projetos bá
sicos do desenvolvimento agroindustrial do país. 

Segundo a mesma fonte, 95% da produção na
cional de ouro vem dos garimpos dos rios lnamba
ri, Madre de Dios, Huaypetue, Caichive, Pachitea, 
Negro, Huállaga, Maraii.ón, e seus numerosos 
afluentes. Quer dizer, na Amazônia peruana esta
riam concentrados recursos auríferos suficientes 
para converter-nos em sócios da fechada confraria 
de países que hoje guardam em bancos e depósitos 
subterrâneos cerca de 63.800 toneladas métricas 
de ouro. Esse total, que constitui as reservas mun
diais acumuladas, funciona como tábua de salvação 
do sistema monetário internacional em meio à 
"febre do ouro e à enfermiJade do capitalismo". 

Mas o ouro não é a única riqueza dos rios da 
Amazônia. Além da fauna ictiológica, também a 
energia necessária ao desenvolvimento está em 
nossos rios. Assim, segundo dados divulgados pelo 
vice-ministro de Minas e Energia, Fernando Mon
tero Aramburu, cerca de 7 5% do potencial hidre
nergético do país poderá ser gerado p-elo aprovei
tamento dos rios Ene, Urubamba, Tambo e Huálla
ga. Isso se torna párticularmente importante, se le
varmos em conta o inexorável esgotamento das ja
zidas de petróleo e a constatação de que 66% da 
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população peruana, especialmente a rural, não têm 
ainda acesso à energia elétrica. 

Tampouco o frágil solo amazônico escapa da ilu
são de convertê-lo num fantástico celeiro de ali
mentos, como repetiu há pouco o presidente Be
laúnde Terry. De acordo com as estatísticas do Mi
nistério da Agricultura, a Amazônia peruana, que 
cobre 60% do território nacional e tem uma popu
lação de dois milhões de habitantes, possui somen
te 600 mil hectares dédicados atualmente à agricul
tura e pecuária. A produção mais importante em 
toda essa superfície corresponde, em primeiro lu
gar, ao arroz ( 180 mil toneladas métricas), milho 
(130 mil toneladas métricas), feijão (10 mil tonela
das métricas) e carne de gado (6 mil toneladas mé
tricas). 

Para transformar essa região no celeiro do Peru, 
segundo o vocabulário oficial, é necessário em pri
meiro lugar ocupar a Amazônia, que atualmente "é 
um vazio econômico e social que deve ser preen
chido levando em conta o ecossistema e as necessi
dades econômicas das comunidades nativas". Para 
isso, devem ser cumpridos alguns requisitos básicos 
como: a concentração dos investimentos nas mãos 
do Estado para que seja possível alcançar níveis 
operacionais dinamizadores; dar prioridade aos in
vestimentos na produção de alimentos de grande 
consumo, induzindo o investidor privado a dirigir 
os seus esforços para a transformação da região da 
Selva. 

Se forem aplicadas cabalmente essas três "regras 
de ouro" do ministro da Agricultura Nils Ericsson, 
teríamos a curto r nédio prazo uma produção de 
arroz, milho, feijão, azeite, açúcar e carne, nas se
guintt>s quantidades: 

(1985} 
Toneladas Métricas 

arroz 
milho 
feijão 
azeite 
açúcar 
carne 

400.000 
200.000 

18.000 
20.000 
50.000 
35.000 

(1990) 
Toneladas Métricas 

600.000 
320.000 

35.000 
120.000 
300.000 
100.000 

Mas são as matas e o petróleo os maiores res
ponsáveis pelo surgimento de mitologias a respeito 
do desenvolvimento econômico da Amazônia, nes
te e no próximo século. 

A maioria dos especialistas está de acordo quan
to à potencialidade florestal da Amazônia, embora 
nem sempre haja unanimidade sobre a quantidade 
de biomassa da mata tropical e sobre a qualidade 
dos solos. 

Marc Dourojeanni, professor da Universidade 
Rural de La Molina (Peru), uma autoridade em re
cursos naturais amazônicos, assinalou várias vezes 
que uma das mistificações mais perigosas sobre a 



Amazônia, é apresentar a região como um paraíso 
de fertilidade e de riqueza, com capacidade para 
resolver todos os problemas econômicos e alimen
tares do país. Atrás dessa imagem de "paraíso ilu
sório", como nos fala Betty Meggers, se esconde a 
ideologia liberal e conservadora que, na década de 
60, apresentou a colonização da Selva como a alter
nativa para a Reforma Agrária, deixando i.ritocável 
o status-quo da sociedade peruana. 

A esse respeito, Dourojeanni afirma: "O solo se 
caracteriza por sua baixa fertilidade, existindo ape
nas cerca de 3% de superfície com plena capacida
de para a agricultura, e outros 8% com capacidade 
para a pecuária. O reste serve apenas para a produ
ção florestal, havendo uma parcela de 36% que não 
têm utilidade nem para a produção de madeira. 
Dentro da categoria dos solos considerados aptos 
para a agricultura, o tipo encontrado na Amazônia 
é o mais pobre entre todos os classificados pelos 
agrônomos no mundo inteiro." 

Jorge Malleaux Orjeda, também professor da 
Universidade de La Molina, especialista em coloni
zação tropical, a"rrmou que a Selva não tem poten
cial agropecuário e que seus solos, como em prati
camente todas as áreas tropicais do mundo, são 
muito pobres, com alta acidez e elevado teor de 
alumínio, uma substância tóxica para a agricultura. 
O milagre da exuberância da mata amazônica resi
de na luminosidade solar e na capacidade que as ár
vores têm de conviver com elementos tóxicos, fato 
que não acontece com as pastagens e culturas agrí
colas. 

Para Orjeda, apenas 2,7% dos solos da Amazô
nia peruana possuem boa fertilidade, embora um 
outro especialista, Pablo Sánchez, expert em solos 
tropicais, afirme que essa porcentagem pode che
gar a 3%. Também o Escritório de Avaliação de 

Recursos Naturais (Onern) concorda com a es
timativa de 3%. De acordo com esse dado, a selva 
amazônica teria apenas dois milhões de hectares 
com plena aptidão para a agricultura intensiva. 

Potencial madeireiro 

Levando-se em conta que há na Amazônia 45 
milhões de hectares em matas e 8 milhões de hec
tares com potencial agrícola, dos quais apenas dois 
milhões aptos para a agricultura intensiva, foi esti
mado que há um estoque atual de quatro bilhões 
de metros cúbicos de madeira. Num futuro próxi
mo poderíamos estar produzindo 30 milhões de 
metros cúbicos de madeira por ano, duplicando na 
prática o produto nacional bruto do pais. 

"Não estamos, portanto, falando de quantida
des desprezíveis, mas sim de um recurso funda
mental da nação e que é muitíssimo mais impor
tante que as perspectivas agropecuárias da região. 
Ainda mais se levarmos em conta as consequências 
derivadas do uso intensivo dos recursos florestais 
através de indústrias químicas, como as de polpa, 
papel, álcool, plásticos, rações para gado, entre 
outras, que se tornam possíveis graças à ciência, e 
também como resultado da crise mundial de ener
gia fóssil", afirma o estudo do professor Douro
jeanni. 

Apesar disso, o futuro das matas amazônicas 
está ameaçado. Até agora foi impossível compro
var objetivamente que a mata tropical é um recur
so renovável porque, pelo menos na Amazônia, 
não foi possível apresentar sequer um hectare re
florestado. Nenhuma instituição oficial ou privada 
emprestou até agora qualquer quantia para replan
tar em 50 ou 100 anos um hectare sequer da Ama-



zoma peruana, onde a mata tenha sido eliminada. 
Os juros de um crédito nessas condições seriam 
tão exuberantes quanto a mata original. 

Mas o maior risco talvez não resida nesse aspec
to, e sim na fome insaciável das transnacionais, que 
hoje estão ávidas para abocanhar a "galinha dos 
ovos de ouro" da selva amazônica. Depois da mata, 
está o petróleo. Segundo as evidências geológicas, a 
selva amazônica fo~ antes do surgimento da Cordi
lheira dos Andes, um leito marítimo. Durante um 
processo que durou milhões de anos, foram se acu
mulando restos de animais argila, areia e outros 
elementos, até que essa imensa camada de sedi
mentos, por seu peso colossal foi produzindo um 
afundamento progressivo da bacia marítima. 

Um laboratório natural 

A enorme pressJO a que foram submetidos os 
sedimentos enterrados gerou uma elevação da tem
peratura que, sob a ação do tempo, pressão e calor 
transformou os restos de vida orgânica marinha se
pultados nos sedimentos. Assim, esse maravilhoso 
laboratório natural de milhões de anos de funcio
namento acabou gerando petróleo e gás. 

Tanto o petróleo como o gás formados por 
meio desse processo se encontram geralmente dis
persos. Entretanto, eles acabam se concentrando 
em determinadas áreas de forma sucessiva e natu
ral, gerando por sua vez pressão e calor que com
pactam os elementos inorgânicos dando origem às 
rochas. Nesse processo, os poros das rochas se es
treitam e se comprimem, expulsando as substân
cias líquidas (água ~o mar, gás e petróleo) para 
zonas de menor pressao. 

Assim, numa viagem que durou também mi
lhões de anos, o gás e o petróleo foram subindo 
para a superfície, seguindo o caminho dos poros 
das rochas. Mas nem todo o petróleo aflorou à su
perfície. Uma outra parte ficou retida nas rochas 
impermeáveis, que impediram a fuga do gás e do 
petróleo para o ar livre. São essas jazidas que as 
companhias petrolíferas estão explorando com as 
sondagens e com a técnica sísmica. 

Uma vez determinada a origem marítima da ba
cia amazônica, e logo depois da descoberta de ja
zidas de óleo nas selvas da Colômbia e do Equa
dor, as companhias comprovaram que havia con
dições para a existência de rochas impermeáveis na 
Amazônia peruana. Assim, começou o ciclo petro
lífero da década de 70, superando as limitações das 
explorações anteriores, na década de 60, que fo
ram realizadas apenas nas margens de rios diante 
da impossibilidade de transportar por via aérea o 
equipamento para perfuração nas zonas de acesso 
mais difícil. 

Dez anos depois de iniciado o ciclo petrolífero 
mais importante deste século na Amazônia perua-
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na, foi confirmado pela Occide11tal Petroleimi Co., 
que as reservas da Selva Norte, uma das cinco ba
cias p trolíferas da selva, eram de um bllhão de 
barris. O total de reservas do país inteiro soma 850 
bilhões. A Amazônia, além disso, contribui ( de 
acordo com as estimativas oficiais) com 68% do to
tal da produção petrolífera nacional, ou seja 133 
mil barris por dia. 

A Amazônia peruana, se a estrutura geológica 
não nos enganar. ('Stá nadando virtualmente num 
mar de petróleo. Uma riqueza com a qual se pode 
construir o presente e o futuro da Amazônia e do 
país, se não a entregarmos às transnacionais petro
líferas. 

As opções do modelo amazônico 

Desse sucinto levantamento dos principais re
cursos naturais da Amazônia peruana, surge a se
guinte conclusão: existem suficientes recursos não 
só em nossa região amazônica, mas também em 
toda a Amazônia sul-americana, para financiar o 
desenvolvimento harmônico e autônomo dessa 
imensa região tropical da América do Sul, que 
atualmente registra os níveis mais extremos de po
breza social. Por sua potencialidade de recursos, 
essa área aparece no "olho da tormenta" das dis
putas hegemônicas pelo controle dos recursos na
turais em todo o planeta. 

A segunda constatação é a de que as forças eco
nômicas e os diversos interesses nacionais ou inter
nacionais envolvidos na Amazônia lutam por im
por seus próprios esquemas e modelos de aprovei
tamento ou desenvolvimento da região. O governo 
do presidente Belaúnde Terry acaba de colocar em 
marcha a maior ofensiva predatória da mata ama
zônica já vista na história do Peru. Os especialistas 
dizem que o maior inimigo de uma mata virgem é a 
construção de estradas, a agricultura precária e o 
gado. Nessas condições, o governo atual, com seu 
programa rodoviário, está desfazendo na prática 
todo o discurso teórico sobre a necessidade de pre
servar a Amazônia. 

A política florestal extremamente liberal, atra
vés dos grandes contratos de extração de madeira 
numa superfície de 200 mil hectares nos chamados 
Bosques Nacionais, deixa a porta aberta a uma der
rubada indiscriminada de árvores. Além disso, 
como se diz na gíria, o "inferno está cheio de boas 
intenções", o que fica demonstrado pela apregoa
da boa vontade do regime, no que se refere ao 
aproveitamento racional dos recursos da Amazô
nia, enquanto esse mesmo governo se orienta, em 
seus atos, pela lógica irracional do capitalismo. 

Até agora os sistemas sociais e econômicos ado
tados na Amazônia sul-americana fracassaram re
dondamente em seus objetivos de desenvolvimento 
social. Tal é o caso do modelo brasileiro de desen-



volvimento da Amazônia que, no Peru, é exibido 
como um sistema a imitar. 

Nem em suas metas sociais e econômicas, nem 
em suas intenções de racionalidade ou equilíbrio 
no aproveitamento dos recursos naturais, pode-se 
tomar o "modelo" brasileiro e imitá-lo. Sobre esse 
assunto, Françoise Scazzochio recorda que, em 
1978, um importante funcionário do projeto Ra
dam calculava que anualmente são destruídos 
aproximadamente 100 mil hectares de floresta, 
somente na Amazônia brasileira. A criação de fon
tes de trabalho, uma das justificativas usadas para 
a colonização clássica na Amazônia, tampouco 
teve resultados positivos: 

"O contraste entre a inversão de capital e a bai
xa capacidade de absorção da mão-de-obra nos 
grandes projetos agropecuários se tornou uma das 
características marcantes dos últimos anos. Na área 
da Sudam foram criados 1,8 empregos novos por 
cada mil hectares de terra a um custo de dois mil 
d6lares por cada emprego. Em alguns casos, cada 
novo emprego criado em projetos da Sudene cus
tou dezoito mil dólares. O projeto J ari criou 13 
mil empregos numa área do tamanho da Bélgica. 
Esses resultados são uma aguda contradição entre 
os objetivos iniciais de colonização com ocupação 
de terra, substituindo a reforma agrária". 

Os mais importantes representantes do regime 
peruano, assim como do empresariado da Amazô
nia, continuam reclamando uma política de zonas 
francas e liberalismo comercial "como foi feito 
pelo Brasil na sua parte da Amazônia". O chance
ler J avier Arias Stella, no discurso de abertura da 
reunião sobre "Fronteiras Vivas da Amazônia", em 
setembro de 81, falava de uma sensação de "admi
ração e frustração" quando visitou Manaus, em 
1980. "Admiração, porque em apenas 13 anos, a 
Zona Franca de Manaus conseguiu um grande im
pulso de desenvolvimento. E de frustração, porque 
esse mesmo projeto de desenvolvimento poderia 
ter sido alcançado na Amazônia peruana se tivesse 
sido posta em prática a política do arquiteto Be
laúnde." 

Como já assinalaram vários estudiosos da Uni
versidade de Manaus, a Amazônia brasileira se con
verte, a cada dia que passa, num enclave de impor
tação não apenas de bens de capital, mas principal
mente de alimentos. Essa situação ficou mais evi
dente a partir de 1970 quando as importações da 
região ultrapassaram as exportações. Em 1974, a 
importação foi duas vezes maior do que as expor
tações, especialmente no setor de alimentos como 
carne, arroz e feijão. 

A indústria amazônica brasileira produz apenas 
um por cento do Produto Nacional Bruto (PNB), 
o mesmo que a incipiente indústria da Amazônia 
peruana. As vantagens desse sistema,.ª julgar pelos 
seus resultados, não passam de uma ilusão, diante 
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da qual sucumbiram interessada e voluntariamente 
governantes e empresários peruanos. 

Imposto petrolífero, para quê? 

"No dia 16 de setembro de 1971, os homens da 
Selva acordaram com uma nova esperança. Surgia a 
era do Ouro Negro. É preciso tomar cuidado para 
que o imperialismo não decrete outra vez uma 
nova catástrofe." Foi isso que escrevemos, na épo
ca, em relação à descoberta de petróleo em Trom
peteros, no início do ciclo petrolífero da década 
de 70. 

Nossas referências são explícitas: como na épo
ca do "ouro negro" da borracha, o imperialismo 
também estava presente com o "ouro negro" do 
petróleo. Anteriormente, o imperialismo britânico 
converteu o trópico sul-americano num gigantesco 
cenário de violência e crime, especialmente contra 
o povo indígena. Agora, o imperialismo norte-ame
ricano recebe do regime belaundista o petróleo, 
para possivelmente repetir a mesma história. 

O ciclo da borracha correspondeu à primeira ex
pansão capitalista, que incorporou a Amazônia à 
economia internacional, convertendo-a num encla
ve fornecedor de borracha para a indústria auto
mobilística que, por sua vez, alimentou a expansão 
industrial dos europeus e norte-americanos no final 
do século 19. O ciclo do petróleo corresponde à 
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expansão do capital imperialista que pretende 
transformar o trópico sul-americano ( com uma 
área de 7 milhões de quilômetros quadrados) numa 
área de reservas estratégicas controladas, como pe
tróleo, bauxita, manganês, ferro etc, através de go
vernos pró-imperialistas como o de Belaúnde Terry, 
e de projetos como o Pacto Amazônico. 

Efeitos catastróficos 

O custo social de ambos os ciclos foi e conti
nua sendo catastrófico para a Amazônia peruana. 
A chamada "febre da borracha" provocou o exter
mínio de muitas comunidades nativas, a desestru
turação social e econômica da região e a instaura
ção de um modelo extrativo mercantil que apro
fundou as injustiças sociais e econômicas na Ama
zônia. 

O impacto social do ciclo petrolífero não é me
nos dramático, assim como já apontávamos em 
1973. Apesar de não existirem até agora estudos 
completos a respeito, pode-se adiantar que o ciclo 
petrolífero originou uma comoção social na Ama
zônia peruana: ele destruiu o sistema produtivo ao 
gerar uma intensa migração rural em direção aos 
acampamentos petrolíferos, deixando como seque
la uma considerável baixa na produção agropecuá
ria. E o que é mais grave, a vida social e cultural da 
população amazônica sofreu mudanças de natureza 
irreversível, que terão repercussões definitivas no 
futuro da região. 

Com efeito, assim como é impossível dissociar o 
ciclo da borracha da história passada e presente da 
Amazônia peruana, também é impossível pensar na 
Amazônia do futuro sem levar em conta o ciclo do 
petróleo. Assim, a defesa do petróleo é a última 
possibilidade de assentar bases para um desenvolvi
mento amazônico harmonioso e justo. 

No dia 3 de novembro de 1976, o governo do 
general Morales Bermudez, pressionado pela mobi
lização popular, promulgou um decreto-lei que em 
seu artigo primeiro determina o seguinte: "Fica es
tabelecida uma taxa de 10% ad valorem sobre a 
produção total de petróleo do Departamento de 
Loreto, durante 10 anos, cujo pagamento ficará a 
cargo da Empresa Pública Petróleos de Peru (Pe
troperu)." 

A burguesia regional, que se enriqueceu nos úl
timos anos (o boom comercial de 1965 e do ciclo 
petrolífero dos anos 70 em diante) com a isenção 
tributária belaundista e com as migalhas que dei
xa o capital transnacional petrolífero, quer que o 
dinheiro dessa taxa seja investido no desenvolvi
mento urbanístico e na criação de infra-estruturas 
para que os investimentos possam fluir mais livre
mente. 

O lovo, por seu lado, exige que os recursos 
oriun os dessa taxa tenham outro destino: satisfa-

ção de suas necessidades básicas como educação, 
saúde, habitação, desenvolvimento do campo e de 
uma indústria básica de transformação dos recur
sos naturais. Quer dizer, um investimento orienta
do para o desenvolvimento regional e nacional. 

Mas a burguesia, através de seu controle sobre o 
Estado e consequentemente também sobre o apa
relho administrativo regional, está gastando o di
nheiro de acordo com seus interesses. Assim, nos 
anos 79 e 80, quase 60% dos recursos oriundos 
da taxa sobre exploração do petróleo ficaram con
centrados apenas na cidade amazônica de Iquitos, 
dando prioridade às despesas de c~rto prazo. 

Essa demagogia tropical custou caro ao povo 
da Amazônia. Um comandante militar anulou 
sumariamente um projeto pecuário de 120 milhões 
de soles, sob a alegação de que "somente os países 
ricos e desenvolvidos podem fazer pesquisas". 

Em 1982, as coisas não serão melhores. De 
acordo com as novas normas de redistril;,uição e 
cálculo da taxa sobre exploração do petróleo (foca
das pelo governo em agosto de 1981), no ano de 
82, os recursos originários dessa taxação devem al
cançar 34 bilhões de soles. Os especialistas regio
nais acham que, mesmo assim, esses recursos são 
insuficientes, principalmente levando-se em conta 
que a inflação é de 50%. Segundo as mesmas fon
tes, os 34 bilhões de soles serão distribuídos da se
guinte maneira: 30% para o desenvolvimento n-ral; 
15% para o desenvolvimento da área fronteiriça; e 
o resto para a construção de obras urbanas. 

Pior do que a insuficiência de recursos, conti
nua sendo a falta de um programa de investimen
tos em função dos interesses populares e do desen
volvimento regional. Isso se traduz objetivamente 
na inexistência de estudos e projetos de investi
mento orientados para o desenvolvimento da estru
tura produtiva florestal, agrária e industrial da re
gião. As pressões políticas sobre a utilização desses 
recursos pesam mais do que a boa vontade de al
guns funcionários da administração estatal. 

Por isso, o objetivo imediato da luta do povo de 
Loreto, e do resto da Amazônia, deve ser o de ex
trair do governo o total dos recursos obtidos pela 
taxação do petróleo bu, pelo menos, uma inversão 
democrática desses recursos com vistas ao desen
volvimento regional da Amazônia peruana. 

A democratização desses investimentos passa in
discutivelmente pela regionalização dos benefícios 
oriundos da taxação sobre o petróleo extraído. Da 
mesma forma, a defesa do petróleo e de todos os 
recursos da Amazônia contra interesses estrangei
ros e contra um governo dócil às transnacionais, 
passa pela regionalização das lutas populares, e 
também em última instância, por um processo de 
luta nacional de libertação contra a dependência e 
dominação. • 
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