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Foi com grande sa-
tisfação cidadã
que recebi a Lei
12.528/2011, dan-
do origem à Co-
missão Nacional

da Verdade (CNV), com a fina-
lidade de esclarecer as graves
violações de direitos humanos
ocorridas entre 18 de setem-
bro de 1946 e 5 de outubro
de1988, a fim de efetivar o direi-
to à memória e à verdade histó-
rica e promover a reconcilia-
ção nacional.

A leitura do livro Direito à Me-
mória e à Verdade: Histórias de
Meninas e Meninos Marcados pe-
la Ditadura, publicado em
2009 pela Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, com a
assinatura do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e do minis-
tro Paulo Vannuchi, fez-me
pensar que o trabalho da CNV
era oportuno e fundamental
para esclarecer aqueles anos.
Lendo esse livro, porém, tive
uma clara percepção da confu-
são reinante no governo Lula
com relação às violações dos
direitos humanos de menores
em conflitos armados.

O Direito Internacional con-
sidera uma violação dos direi-
tos humanos o recrutamento
de menores para participarem
de conflitos armados. No De-
creto n.º 5.006, de 8 de março
de 2004, o então presidente da
República, Luiz Inácio Lula da
Silva, promulgou o Protocolo
Facultativo à Convenção so-
bre os Direitos da Criança, rela-
tivo ao envolvimento de crian-
ças em conflitos armados, ado-
tado em Nova York em 25 de
maio de 2000. Essa importan-
te norma do DireitoInternacio-
nal estabelece no seu artigo
4.º: “1. Os grupos armados dis-
tintos das forças armadas de
um Estado não deverão, em
qualquer circunstância, recru-
tar ou utilizar menores de 18
anos em hostilidades. 2. Os Es-
tados Partes (como é o caso do
Brasil) deverão adotar todas
as medidas possíveis para evi-
tar esse recrutamento e essa
utilização, inclusive a adoção
de medidas legais necessárias
para proibir e criminalizar tais
práticas”.

Cinco anos depois de o Bra-
sil ter promulgado o protoco-
lo, no entanto, os autores do
livro acima mencionado se
conformaram em denunciar o

terrível crime dos agentes do
Estado contra os menores,
omitindo-se de caracterizar o
fato, explicitamente reconhe-
cido no texto, de que menores
foram recrutados por diversas
estruturas de organizações
guerrilheiras e/ou terroristas.
A seguir fragmentos do livro:
“Secundaristas se engajaram,
em plena adolescência, nas or-
ganizações da resistência clan-
destina, e muitos participaram
em ações de guerrilha”. O livro
dá destaque a dois casos: o de
Nilda Carvalho Cunha
(1954-1971), morta depois de
selvagem tortura, que tinha in-
gressado “muito cedo na orga-
nização clandestina Movimen-
to Revolucionário 8 de Outu-
bro (MR-8)”, e o de Marco An-
t ô n i o D i a s B a p t i s t a

(1954-1970), o mais jovem de-
saparecido político brasileiro,
que “precoce filiou-se à Frente
Revolucionária Estudantil, li-
gada à VAR-Palmares”.

Lembremos que a Lei
12.528/2011 foi pensada para es-
tabelecer a verdade dos fatos.
Nesse caso, é um fato reconhe-
cido pelo próprio governo bra-
sileiro que no Brasil, no fim
dos anos 1960 e início dos
1970, houve recrutamento de
menores para participarem, de
um modo ou outro, de grupos
armados. Por que, então, não
foi feito sequer um pequeno co-
mentário a esse respeito? Não
se trata de aplicar uma norma
de 2004 com caráter retroati-
vo a coisas que ocorreram 30
ou 40 anos antes, trata-se, isso
sim, de caracterizar correta-
mente as violações dos direi-
tos humanos que houve no pas-
sado para que elas não voltem
a repetir-se. Um ato que crimi-
nal se não se caracteriza como
tal é uma falta com a verdade e
a memória histórica.

Não interessa trazer a polê-
mica, mas apenas mencionar
que, segundo alguns autores, o
recrutamento de menores de
15 anos para participarem de
conflitos armados não é um cri-
me qualquer, mas um crime
contra a humanidade. Anteci-
po-me a lembrar ao leigo que o
consentimento de um menor

para um crime não descaracte-
riza em absoluto o ato criminal
em si, nem as responsabilida-
des por ele que cabem a seus
participantes.

A fim de que as autoridades
competentes pudessem tratar
doassunto, em 12 de março des-
te ano encaminhei à Comissão
Nacional da Verdade uma de-
núncia do caso. No ato do en-
vio solicitei à CNV que me in-
formasse se a minha denúncia
seria aceita, já que eu não en-
contrava no seu site nenhum
grupo de trabalho que tivesse
por objetivo investigar as possí-
veisviolações de direitos huma-
nos cometidas pelos grupos
guerrilheiros e/ou terroristas.
Nenhumdos 13gruposde traba-
lho existentes cobria esse obje-
tivo. Paradoxalmente, a CNV
sintonizava o espírito do livro,
esquecendo ou ignorando que
a Lei 12.528 não abria nenhuma
exceção para esses crimes.

Passado um mês do envio da
minha denúncia, a ausência de
qualquer resposta me levou a
encaminhar mais dois pedidos
àquela comissão para que con-
firmasse a sua aceitação ou
não. Como tampouco aconte-
ceu nada, escrevi igualmente
para a Controladoria-Geral da
União para perguntar-lhe o
que devia fazer diante da falta
de resposta da CNV. Tampou-
co neste caso tive resposta.

Depois de mais de dois me-
ses de silêncio, estou sendo
obrigado a fazer públicas a mi-
nha denúncia e a desatenção
que estou recebendo da parte
de órgãos públicos. Preferi le-
var antesminha denúncia às au-
toridades porque considero
que se trata de uma questão de-
licada que nem sempre poderá
ser bem entendida pela opi-
nião pública. Mas em questões
de interesse público o silêncio
é sempre pior do que um even-
tual mal-entendido.

Sou também consciente de
que a minha denúncia não en-
volve a mesma gravidade que
as denúncias de violações dos
direitos humanos por grupos
de repressão do Estado. Mas a
história dos direitos humanos
mostra que não deve existir ne-
nhuma omissão nessa área. Ha-
vendo, ficam comprometidos
a verdade e o futuro.

✽

CIENTISTA POLÍTICO, É MEMBRO

DO INSTITUTO MILLENIUM

S aiuem brancoopri-
meiro editorial da
página aí ao lado, a
A3, na edição do
dia 22 de maio. Se
você viu, há de se

lembrar. Ou melhor, se você
viu, jamais esquecerá, tama-
nho o choque visual daquela
clareira sem letras. Se você não
viu, por favor, vá atrás. Não dei-
xe de encontrar e contemplar
aquela “nota 1” – como é cha-
mado, no jargão interno do Es-
tadão, o principal editorial do
dia – sem título, sem sílabas,
sem nada. Nada, apenas o ex-li-
bris ao centro. A experiência
estética é única. Se existe uma
aura em jornais – esses calha-
maços que ainda servem para
forrar o assoalho de aparta-
mentos em reforma, para es-
quentar as calçadas onde crac-
keiros passam a noite e para
acender churrasqueiras no fim
de semana –, essa aura pode
ser vista a olho nu na página A3
de 22 de maio.

Na véspera, Ruy Mesquita,
aos 88 anos, morrera num hos-
pital em São Paulo. Em outros
espaços editoriais, o jornal da-
quele dia cuidou de noticiar o
falecimento.Um caderno espe-
cial trouxe artigos diversos – e
bons – sobre a biografia do dr.
Ruy, como o tratavam na reda-
ção. Quanto à página A3, essa
preferiu emudecer, numa tira-
da gráfica de rara inspiração.
Ruy Mesquita cuidava pessoal-
mente dessa página, desde a
pauta até a edição dos edito-
riais. Sob sua orientação a pági-
na 3 se firmou como uma das
mais estáveis instituições da
nossa imprensa. Pode-se dizer
que há algumas décadas ela faz
as vezes de coluna vertebral da
opinião pública brasileira, com
textos que informam e deba-
tem. Concorde-se ou não com
as teses que sustentam, im-
põem respeitabilidade e refle-
xão. Não há como ficar indife-
rente. Por tudo isso, e por mais
do que isso, a falta de Ruy Mes-
quita era assunto obrigatório
no Estadão, mas, na página que
ele fazia,não poderia sersimbo-
lizada de outra forma que não
fosseaexplícitafaltadesimboli-
zação. Bastou o silêncio.

Um silêncio desse tipo per-
turba. Tanto que na ditadura
militar, quando a censura bai-
xou no Jornal da Tarde e no Es-
tado, a polícia não autorizava
que espaços em branco, silen-

ciosos, ocupassem o lugar das
reportagens podadas pela te-
soura do governo. O vazio era
proibido. Era subversivo. Este
jornal inventou um jeito de
contornar a mordaça com uma
solução quase tão desestabili-
zadora quanto o próprio silên-
cio: em vez de enfiar bobagens
chapa-branca nas clareiras dei-
xadas pelos textos interdita-
dos, passou a publicar trechos
de Os Lusíadas e receitas de bo-
lo. Denunciou o arbítrio, mas
não tinha direito ao silêncio.

Agora, tem. E o primeiro sig-
nificado estético da nota 1 em
branco na edição de 22 de maio
é reafirmar o direito ao silên-
cio. Mas esse não é nem de lon-
ge o significado mais forte. O
papel despido, com suas nervu-
ras vegetais à mostra, em nu
frontal, escancara um significa-
do mais intenso e mais central.

Essa coisa corpórea e estira-
da, o papel-jornal, tem sido a
matéria sobre a qual as nações
modernas forjaram sua identi-
dade. Foi por meio de artigos
de jornal que os federalistas ga-
nharam a concordância dos ci-
dadãos americanos. Foi tam-
bém nos diários que os espa-
ços públicos nacionais da Euro-
pa se traduziram em comuni-
dades coesas, estruturadas em
letras pretas sobre fundo bran-
co. O papel cru que pudemos
ver graças às letras ausentes no

alto da página A3 é o mesmo
papel que constituiu, desde o
final do século 18 até pelo me-
nos a metade do século 20, o
que podemos definir como a
instância da palavra impressa
(só muito recentemente subs-
tituída, em parte, pela instância
da imagem ao vivo). Sem a ins-
tância da palavra impressa as
sociedades democráticas sim-
plesmente não existiriam.

Portanto, se você não viu e
quer ver essa instância cara a
cara, procure um exemplar do
jornal do dia 22. Existe ali, sim,
pelo menos um resíduo de au-
ra. Isso é complicado de expli-
car, embora dê para sentir (ou
pressentir).

“O que é a aura?”, perguntou-
se certa vez Walter Benjamin,
para responder logo em segui-

da: “Éuma figura singular, com-
posta de elementos espaciais e
temporais: a aparição única de
uma coisa distante, por mais
perto que ela esteja”. Olhe, en-
tão, para o papel sem tinta,
emolduradopelasbordas dapa-
ginação e ancorado pelo ex-li-
bris. A “coisa distante” que vo-
cê pressentirá serão as bobinas
escorrendo pelas rotativas de
imprensa. Esses rios de celulo-
se são como o rio de Heráclito,
em cujas águas ninguém nunca
se banha duas vezes, pois, em-
bora o rio seja o mesmo, as
águas são sempre novas. Nes-
ses rios de papel vão banhar-se
as letras que também se reno-
vam diariamente, de tal forma
que um jornal nunca é igual ao
do dia anterior, embora seja
sempre o mesmo.

É mais ou menos essa a “coi-
sa distante” que se insinua ali,
naquele vazio, ainda que exista
outra coisa, mais distante ain-
da, que também possa ser vis-
lumbrada. A coisa mais distan-
te ainda nós a chamamos de
História. Por meio da superfí-
cie grosseira do papel, aqui,
nesta página mesmo, debaixo
das letras desta linha, você en-
tra em contato com as bobinas
escorrendo em alta velocida-
de. Aí, por trás das corredeiras
de celulose, você pode intuir o
próprio curso da própria Histó-
ria. Os jornais compuseram
diariamente, ao longo de pelo
menos dois séculos, o primei-
ro rascunho da História e, em-
bora esta não seja um fluxo reti-
líneo, linear e constante, a fun-
ção dos jornalistas é tentar fixá-
la numa cronologia ordenada,
embora vã.

Assim fluem as faixas líqui-
das de ranhuras vegetais devo-
radas pelo furor das rotativas.
A “coisa distante”, enfim, é
uma história que fica além do
próprio papel, além de qual-
quer árvore, além das florestas
e da natureza. Eis como vemos
“a coisa distante”, “por mais
próxima que esteja” de nós es-
ta folha de papel aqui (ou a fo-
lha nua do dia 22 de maio).

Uma história centenária pas-
sou pela página 3, aí do lado,
sem que a gente se desse conta.
Então vem o vazio e vem tam-
bém uma pergunta: para onde
vai correr o tempo agora?

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

●✽
HÉCTOR RICARDO
LEIS

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Palavra
nenhuma

Fórum dos Leitores

Direitos humanos,
menores e verdade

GOVERNO DILMA
Uma bagatela

O produto interno bruto (PIB)
do primeiro trimestre, que tinha
como previsão crescimento de
0,9%, cresceu apenas 0,6%. De
0,6% para 0,9% é só a “bagatela”
de 50%. Deu pra entender?
JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com.br
Avanhandava

PIB

As pessoas com um mínimo de
bom senso sabiam que o PIB
não iria crescer tanto quanto os
sonhadores queriam, pois a fór-
mula mágica usada por Lula-Dil-
ma-Mantega, apenas populista e
consumista, fez o PIB estagnar e
não derrotou os conceitos dos
economistas não alinhados, co-
mo presunçosamente sonha-
vam. Resta agora enfiar a viola
no saco, parar de vender ilusões
e trabalhar honestamente pelo

bem do País, o que ninguém des-
te governo fez até agora.
ALBERTO B. C. DE CARVALHO
albcc@ig.com.br
São Paulo

PT dez anos – pobre Brasil

Decerto o investimento em está-
dios superfaturados, em vez de
infraestrutura, está no DNA do
pibinho. Eta, marolinha danada!
LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

A nau sem rumo

Esse governo até agora não sabe
a que veio e vai levando a econo-
mia cada vez mais para o acosta-
mento. Há tempo que Dilma
Rousseff diz que tem de haver
consumo para aquecer a econo-
mia. Esse aquecimento sem pro-
dução interna, para atender à res-
pectiva demanda, gera inflação,
que se tenta equilibrar com im-

portação. Agora vem o ministro
Mantega e diz que “havendo des-
valorização do real ficamos mais
competitivos”... Se estamos im-
portando por falta de produção,
a alta do dólar aquecerá a infla-
ção. Se correr o bicho pega, se fi-
car o bicho come.
MANOEL BRAGA
manoelbraga@mecpar.com
Matão

Incompreensível

Ao elevar a taxa de juros, o Ban-
co Central (BC) demonstra que,
ao contrário do que se dá na
maioria dos países emergentes,
a inflação brasileira escapou do
controle e ameaça superar o teto
da meta governamental (29/5
B1). A impressão que se tem é de
que o estoque da herança bendi-
ta deixada por FHC se esgotou e
o governo atual deriva perigosa-
mente. Embora a economia não
prime por conceitos seguros, é
impossível entender o significa-
do das palavras do presidente do

BC, Alexandre Tombini, ao sus-
tentar que “a economia está cres-
cendo mais do que pode, apesar
dos números baixos para o PIB”.
O pensamento não fecha nessa
elucubração.
AMADEU R. GARRIDO DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

Quem aprovou?

O governo concede dádivas de
centenas e centenas de milhões
de dólares a países amigos, prin-
cipalmente africanos e latinos.
Perguntas: o Congresso Nacio-
nal não é responsável pelo Orça-
mento da União? Ele aprovou es-
sas doações e/ou “colabora-
ções”? Elas constam do Orça-
mento da União? Em caso negati-
vo, pode o Poder Executivo, por
decisão monocrática, dispor as-
sim desses vultosos montantes?
Nenhum promotor vai investi-
gar o caso? A Polícia Federal eu
sei que não vai.
WILSON SCARPELLI

wiscar@estadao.com.br
Cotia

Vacinação

O governo faz propaganda dizen-
do que a população deve compa-
recer aos postos de saúde e se va-
cinar (claro que o valor pago às
agências, TVs e rádios daria para
comprar muita vacina). O que
não diz é que falta vacina nos
postos públicos em São Caeta-
no. Nenhum tem vacinas e eles
não sabem se receberão mais do
governo. Quem quiser se vaci-
nar que pague R$ 130, o valor co-
brado por postos particulares.
Enquanto isso, dona Dilma viaja
para locais que não trarão merca-
do para o País. E o que me assus-
ta é que – sei lá quanto – a popu-
laridade e a aprovação do seu go-
verno beiram os 70%, 80%. Algu-
ma coisa está errada, mas o povo
tem o governo que merece.
TANAY JIM BACELLAR
tanay.jim@gmail.com
São Caetano do Sul

Servidores públicos

Enquanto a presidente desonera
inúmeros setores da economia e
perdoa dívidas de países africa-
nos, permanece a taxação dos
servidores aposentados e pensio-
nistas, pouco lhe importando
que se arraste há sete anos a
PEC 555, que visa o fim desse
confisco. Contando com a vassa-
lagem da base aliada e insensível
à luta das entidades de classe e
ao apoio manifestado por mais
de 300 parlamentares, Dilma
não permite que o assunto seja
levado ao plenário da Câmara
dos Deputados, sem lembrar
que 2014 será o ano do acerto de
contas. Não esqueceremos!
LAFAYETTE PONDÉ FILHO
lpf41@hotmail.com
Salvador

PASSAGENS AÉREAS
Esclarecimento
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EUGÊNIO
BUCCI

Uma história centenária
passou pela página 3,
aí do lado, sem que
a gente se desse conta

CNV silencia sobre os
adolescentes recrutados
para ações de guerrilha
durante o regime militar

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A30




