
m 2001, quando o governo da Co
lômbia tentava em vão manter nego
ciações de paz com as Farc, estive por 
duas horas com Alfonso Cano. Nossa 

conversa aconteceu em uma barraca de folhas 
de plátano, no coração da zona "desmilitari
zada" em Caguán, uma área de planícies do ta
manho da Suíça que o governo permitira às 
Farc controlar enquanto as negociações pros
seguissem. Na época, Cano era o chefe político 
das Farc. Embora tenha sido correto no trato e 
mostrasse disposição para falar, minha recor
dação mais duradoura foi a de um ideólogo 
stalinista duro e inflexível. 
"Nossa luta é para acabar com o Estado da 

maneira como ele existe hoje na Colômbia, 
preferencialmente por meios políticos, mas 
se eles não nos deixarem fazer isso, teremos 
que continuar através das armas", disse-me. 
As Farc não iriam se desmobilizar em troca 
de "casas, carros e bolsas de estudo", ou de 
umas poucas cadeiras no Congresso. "Este 
país será salvo quando tivermos a chance de 
comandar o Estado." 
Ao contrário dos comandantes da guerri

lha salvadorenha, que eu havia entrevistado 
uma década antes, estava claro que Cano e as 
Farc não tinham intenção de fazer as pazes 
com a democracia. Em vez disso, estavam 
usando as negociações para recrutar e treinar 
seu exército de guerrilheiros. Esse ponto de 
vista era compartilhado por muitos colom-

A morte do principal líder das Farc amplia o espaço para 
negociações, mas apenas no quadro de possibilidades que a 
democracia oferece. Por Michael Reid, para o Valor 
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bianos, que elegeram Álvaro Uribe presiden
te, sob sua promessa de derrotar as Farc. 
Quando as forças de segurança mataram 

Cano em um ataque ao seu acampamento 
em 4 de novembro, elas concluíram a revi
ravolta radical no conflito colombiano que 
se estendeu pela última década, e a destrui
ção das Fare como uma ameaça estratégica. 
Cano, que se tornou comandante supremo 
das Fare em 2008, é o quarto de seu núcleo 
de comando a ser morto desde aquele ano. 
A operação em que ele morreu teve todas 

as características de um sucesso militar do 
governo: um bom serviço de inteligência, 
que incluiu a infiltração nas guerrilhas; co
operação próxima entre polícia e exército; e 
uso devastador de poder aéreo (após o 
bombardeio do acampamento, soldados 
desceram de helicópteros). 
Esses métodos, combinados com a oferta 

de uma nova vida civil para os desertores, já 
reduziram as Fare de um máximo de 18 mil 
combatentes para cerca de 8 mil. As Farc não 
têm mais como ameaçar cidades ou invadir 
guarnições militares, como fazia nos anos 
1990. Mas Cano as liderou para um retorno 
modestamente bem-sucedido aos clássicos 
ataques guerrilheiros: operando em grupos 

menores e fazendo uso de minas terrestres, as 
Farc realizaram emboscadas que mataram 27 
soldados do governo nas últimas semanas. Is
so levou a críticas veladas ao presidente Juan 
Manuel Santos. Portanto, a morte de Cano é 
um empurrão político imediato para Santos. 
"Não podemos ser triunfalistas" declarou 

Santos. "Devemos insistir em proporcionar um 
país pacífico para os colombianos." Isso não será 
fácil. Enquanto mantém a pressão militar sobre 
as Farc, Santos tenta criar condições para um 
acordo político. Ao contrário de Uribe, seu go-

Obter segurança 
e combater o crime 
organizado ainda 
exigirão um grande 
esforço do governo 
e da sociedade 
colombiana 

verno está devolvendo terras confiscadas dos 
camponeses por paramilitares de direita. Um 
projeto de lei que está no Congresso, se aprova
do, tornará mais fácil para a guerrilha participar 
das decisões políticas, se for desarmada. Como 
que para demonstrar a viabilidade da via demo
crática, Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro do 
movimento M-19, que assinou um acordo de 
paz na década de 1990, foi eleito prefeito de Bo
gotá no mês passado. 
Várias unidades das Farc estão profundamen

te envolvidas no tráfico de drogas, sempre em 
conluio com os ex-inimigos paramilitares. Ob
ter segurança e combater o crime organizado na 
Colômbia continuarão exigindo um grande es
forço do governo e da sociedade. O melhor que 
Santos pode esperar é que pelo menos parte das 
Farc esteja preparada para negociar. Essas dis
cussões poderão tratar apenas de "bolsas de es
tudo" ou do direito de disputar e ganhar cadei
ras no Congresso. Afinal, isso é tudo que a demo
cracia pode conceder. A morte de Cano aumenta 
a possibilidade de haver negociações. 

Michael Reid é editor da seção Americas de 
"The Economist" e autor de "0 Continente 
Esquecido: a Batalha pela Alma 
Latino-Americana" (Campus/Elsevier) 
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 12, n. 576, p. 10-11, 11, 12 e 13 nov. 2011.




