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Esse menino, o pobre Valdivino 
Sr 

Q 
uem se lembra desse menino, 
que dormia nas calçadas da Igre
ja da Candelária, vivia de lavar 
carros, pedir esmolas e rastejar 
pelas ruas do infortúnio de sua 

própria vida? Uma noite, quando livrava-
o se do seu surrado ;e rasgado cobertor pa-
0 ra fugir, teve seu corpo crivado de balas. 

Ficou a mancha do seu sangue na calça
da, a revolta que comoveu a cidade do 
Rio de Janeiro e o Brasil. Hoje, não se sa-

°" be onde está seu túmulo, perdido no ano-
" nimato de todos os injustiçados. 
^ Em Conímbiara,Rondônia, gente vin-
V da de todas as partes do país, tocada pe-
^'; Ja miséria do desemprego e da condição 
^subumana, buscava um pedaço de terra, 

eLiluminada pelo sonho de viver melhor. 
íurVém o conflito, soldados armados inva-
-r dem seu acampamento e restam corpos 
£"f espalhados na matai'Em nossos olhos fi-
^ cou a imagem do sangue derramado. 
'£ JZm Carandiru, os párias da marginali-
"J dade, os mais1 atormentados porque car-
* regam na consciência a consciência dos 
^crimes hediondos, outros banais pun-
'njguistas de esquina, outros falsificadores 
&rde cheques, outros inocentes e muitos 

W desesperançados de tudo, estão enjaula
v a s , amontoados em celas de 20 metros 
*9$iadrados, cheiro de fezes e urina, a po

dridão do corpo exalando um odor sujo 
de cloaca. De repente vem a revolta, o 
grito indomado de quem pode fugir de si 
mesmo. É um lampejo e um instante. Lo
go os tiros abafam aquele momento e a 
fuzilaria matraca de cela em cela até es
correr um silêncio de morte, com gemi
dos de quem, ferido, se despede da vida 
ou inicia o calvário do sofrimento do cor
po dilacerado. 

Em São Paulo, uma simples estatística, 
fria como os números, a título de curio
sidade, dá notícia de que os homicídios 
aumentaram 27% e já são mais de 500 nu
ma semana. 

Em todo o país, sequestros, assaltos a 
bancos e tudo, crimes os mais execráveis 
fazem do Brasil uma terra de medo, de 
inquietação, onde a violência se institu
cionaliza. Espanta os de dentro e os de 
fora. Deixa de ser o Brasil cordial para 
ser o país da discórdia. Isso não pode 
prosperar! 

No Rio de Janeiro, os "morros mal ves
tidos" são campos da guerrilha urbana, 
massacres e mais massacres e o cotidia-
no da violência faz com que não se con
tem mais as vidas. A Baixada Fluminense, 
que outrora era a violência individual ou 
de grupos marginais onde policiais par
ticipavam nos famosos esquadrões da 
morte, passa a ficar em segundo plano, 
graças à desgraça da expansão sem limi

tes da violência. Agora, em toda a cidade 
é a violência institucionalizada, o crime 
organizado que não se restringe aos ban
didos, mas se ramifica nas corporações, 
aliciando agentes e dirigentes. As casas 
são todas gradeadas, a aspiração de es
tar armado dá a sensação de uma coura
ça contra a morte, com o próprio instru
mento da morte. 

Agora, para aumentar es- _ _ _ ^ ^ _ 
ta paisagem, nos vem este " " " ^ ^ 
inadmissível acontecimen
to do Eldorado de Carajás. 
Foi tão forte e duro que até 
a insensibilidade nacional 
diante da rotina da violên
cia explodiu. Não eram só 
as balas e os fuzilamentos, 
mas sobretudo as pessoas 
mortas. Pobres homens e 
mulheres que só tinham o 
dia e a noite perderam esse 
dia e eSSa noite. — — i i 

Desapareceu o espaço 
para o diálogo, para construção da paz? 
Será que somente existe caminho para a 
marcha da insensatez? A natureza do ho
mem é violenta, o principal de seus ins
tintos, dizia Nietzsche. O que tem feito o 
homem, ao longo de sua aventura, senão 
o de procurar dominar essa compul
são? 

Deixa de ser o 
Brasil cordial 

para ser 
o país da 
discórdia 

toma uma característica que preocupa. É 
uma causa justa, é uma necessidade de 
sobrevivência nacional que, como seria 
natural, toma conotações políticas de to
da ordem e serve-se a desvios e explora
ções de qualquer natureza. Deixá-lo fora 
de controle é abrir portas para uma Chía-
pas. E o exemplo do México é p de guè 
nenhuma estabilidade económica resiste 

à desestabilização social e 
" * ^ ^ ^ ^ ^ política. 

O problema agrário tam
bém não pode ser encarado 
isoladamente, fora do con
texto do desemprego, da 
má distribuição de renda, 
da transferência de riqueza 
do setor rural para o setor 
da especulação financeira. 
Por outro lado, a reforma 
agrária tem de caminhar 
juntamente com uma políti-

— _ — i ca agrária, não podendo de
sorganizar a produção no 

campo. 
O presidente Fernando Henrique, toca

do com uma visão global do problema, 
chamou-nos para uma reunião, em com
panhia do presidente da Câmara e do 
presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Sugerimos medidas emergenciais e tópi
cas, como a criação do Ministério Ex-

lando o ministro a presidência do Inira, 
órgão que deve ser reestruturado; Vetas 
privativas de questões fundiárias; vota
ção de leis estabelecendo rito sum|rio 
para ações agrárias; diferenciação! da 
possibilidade de liminares em questões 
possessórias; justiça comum para pri
mes de homicídio cometidos por milita
res; recursos adicionais para aquisição 
de terras quando o conflito se verif|car 
em empresa rural, enfim, procurar ̂ de
sobstruir o que está entupido e ganjiar 
tempo para um programa abrangente e 
permanente que possa colocar a questão 
entre aquelas que são prioritárias mes
mo, inclusive os problemas da agrope
cuária. * 

Enquanto isto não chega, vamos voltar 
aos tempos do romantismo. Lembrar-
nos de Castro Alves, quando em face4 da 
miséria e da mancha indelével da escra
vidão, clamava, em "Vozes d,Áfri4a": 
"Deus!', ó Deus!, onde estás que não Res
pondes?/ Em que mundo, em qu^stlela 
tu fescondes/ embuçado nos céus?/! Há 
dois mil anos te mandei meu grito,/ $ue 
embalde desde então corre o infinitp.../ 
Onde estás, Senhor Deus?..." £ 

Ele estará entre todos nós para ilumi
nar o país a encontrar uma soluçai? de 
convivência e paz. 

O problema agrário é sério no país. Ele traordinário da Reforma Agrária, acumu- JOSÉ SARNEY é presidente do Senado. 
•?•* 


