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O que está por trás do Urutu 
PÉRICLES DA CUNHA 

Especial para o CORREIO 

O agravamento do qua
dro político e econômico 
do Pais provocado pela 
frustração do Plano Cru
zado e pelo desgoverno 

i em que nos encontramos, 
: fez com que este ano da 
| Constituinte fosse bafeja-
| do por constantes ventos 
j pronunciando uma inter

venção militar, a síndro-
me do Urutu. São os mi-
nistros e políticos confi-

j denciando a interlocuto
res o temor da volta a 
1964 caso a si tuação se de-
genere . Não e s t a r ã o 

j usando o Urutu como es
cudo para ocultar a falta 
de liderança e interesses 
es têMcusos que nada 
têm a ver com os legíti
mos anseios do nosso po
vo? 

Enfim, o que está por 
trás do Urutu? Como neto 
e filho de militares, pro
fessor do Colégio Militar 
de Porto Alegre por mais 
de 10 anos, e hoje, na re
serva atuando como em
presário, julgo-me numa 
posição privilegiada para 
descrever o que está por 
trás do Urutu, com o obje
tivo de colaborar para 
que acabe a insensatez e 
para que possamos viver 
num País ordeiro, próspe
ro e livre. 

A intervenção militar 
não só faz parte do jogo 
político sul-americano co
mo é necessário mantê-la 
bem viva para preservar 
os privilégios de uma mi
noria e que nada tem a 
ver com os interesses na
cionais. Basta que se sin
tam ameaçados para que 
se inicie uma onda de 
boatos e desmentidos so
bre golpes que somente 
servem para agravar 
mais o quadro. 

O pior, o lamentável, é 
que essas falsas lideran
ças sabem como levar as 
Forças Armadas a uma 
intervenção. Souberam 
levá-las ao confronto em 
1964 e estão aplicando as 
mesmas táticas ao se tor
nar o ambiente cada vez 
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Continuando a escalada 
atual, poderemos ir nova
mente para o confronto e 
uma intervenção militar 
que, tenho toda a certeza, 
não é desejada por ne
nhum militar, salvo aque
la minoria desprovida de 
liderança e que somente 
consegue aparecer nestas 
oportunidades usando o 
bom nome das Forças Ar
madas em proveito pró
prio. 

Enganam-se, no entan-
0 to, os radicais de direita e 
de esquerda, pois o Exér
cito de hoje não é mais 
aquele de 1964, que os nos
sos chefes de hoje já não 
são mais os caudilhos do 
Realengo estando volta
dos tão-somente para a 
profissionalização da tro
pa. 

As direitas que se ilu
dam ao bater as portas 
dos quartéis, pois hoje o 
Exército tem outro perfil 
bem diferente daquele de 
1964, quando o centro da 
gravidade da corporação 
localizava-se na classe 
média em que a oficiali
dade tinha as mesmas 
origens das elites civis. 
Hoje o perfil é outro, o 
"boom" tecnológico e de-
senvolv iment i s ta dos 
anos 70 gerou muitas al
ternativas de profissões 
bem remuneradas para a 
classe média o que, asso
ciado ao achatamento sa
larial imposto aos milita
res a título de "cota de sa
crifício", fez com que a 
oficialidade tivesse suas 
origens deslocadas para o 
lado das classes menos 
favorecidas. O Exército 
com retardo em algumas 
décadas acompanha a 
evolução da Igreja: no 
passado era uma honra 
para toda a família da eli
te dominante ter um filho 
servindo a Deus e outro a 
Pátria. Há mais de 30 
anos que a Igreja vem se 
debatendo com a crise da 
vocação religiosa e se 
constata que o celeiro dos 
seminários se transferiu 
das casas de elite para a 
casa do colono, onde os jo-
nens vêem o seminário 
como a única forma de 
sair do campo para estu
dar. O que vemos hoje é a 
igreja da libertação com 
a sua opção pelos pobres 
— ou será pela pobreza? 
— defendendo as suas ori
gens. Tal fato não deve, 
no. entanto, asssanhar as 
esquerdas, pois todo o ofi
cial sabe que a solução 
dos nossos problemas não 
es tá n a s i d e o l o g i a s 
alienígenas e ultrapassa
das. 

Agora devemos todos 
temer que a decepção e o 
nojo diante de tanta cor
rupção e ambição pessoal 
que continuam a cam
pear por todos os lados — 

da grande corrupção elei
toral do Plano Cruzado 
até o lesivo fisiologismo 
político cuja manifesta
ção mais imoral é o ali
ciamento de constituintes 
que, olvidando compro
missos eleitorais, se ven
dem por cargos — asso
ciado ao desgoverno e fal
ta de liderança que se ve
rifica em todos os setores 
e ao desalinhamento da 
escala salarial onde o co
ronel de força pública es
tadual ganha mais do que 
um general 4 estrelas, 
possam levar a formação 
de correntes nos quartéis 
do tipo fundamenta]ista, 
tipo xiita é ambiente 
propício ao rompimento 
da cadeia de comando, 
como aconteceu recente
mente na Argentina, onde 
oficiais intermediários, 
ignorando o general ato, 
provocaram uma crise 
que somente foi neutrali
zada pela liderança legíti
ma de Alfonsín e pela rea
ção civil maciça que sur
preendeu os sublevados 
de Campo deMayo. Será 
que aqui teríamos uma li
derança civil legítima e 
uma reação popular? 

Aí as cabeças dos cor
ruptos e falsos líderes que 
por ação ou omissão são 
responsáveis pelo quadro 
caótico em que vivemos. 
Vão rolar, não em nome 

, de Alá, mas do Brasil, nos 
tribunais destes milhares 
de meninos de rua que pe-
rambulam pelas grandes 
cidades famintos e sem 
esperanças ou os pais 
des tas quase 400.000 
crianças que morrem 
anualmente por falta de 
assistência. 

Ainda é tempo de rever
ter a situação, mas isto 
exigirá uma liderança ci
vil forte, desprovida de 
qualquer outra ambição 
que não seja a de condu
zir o processo político en
cerrando a sua missão 
com a promulgação da 
nova Constituição, como 
um estadista resoluto. 

As nossas Forças Ar
madas estão voltadas ex
clusivamente para suas 
atividades de caserna, 
com diminutas reivindi
cações corporativas. O 
que o militar aspira é per
tencer a uma corporação 
moderna, operacional e 
que se sinta útil no esfor
ço nacional, em todos os 
aspectos. Por que não di
rigir toda potencialidade 
de instituições sabida-, 
mente organizadas e pa
trióticas no combate a 
grande guerra do desen
volvimento social? Na er
radicação da miséria do 
nosso meio, eliminando 
os bolsões de extrema po
breza que nos entriste
cem, envergonham, e que 
se não tomarmos provi
dências urgentes nos en
volverão numa convulsão 
social? 

Discutem o papel das 
Forças Armadas e não 
armadas e não vêem que 
a nossa verdadeira guer
ra está clara, em todos os 
cantos: no campo, na ci
dade existem inimigos e 
existem milhares de bai
xas para caracterizá-la, 
no Nordeste, pela total in
competência e desonesti
dade está comprometida 
toda uma geração que te
remos de sustentar, pois 
não atingirá um nível de 
desenvolvimento mental 
e físico que a torne plena
mente produtiva. Os con
flitos no campo apresen
tam todos os componen

tes de guerrilha rural, en
quanto que as invasões 
urbanas e os últimos 
acontecimentos das fave-e 

Ias do Rio fizeram muitos 
correspondentes da im
prensa estrangeira que 
estiveram na Rocinha e 
Santa Marta lembrarem-
se dos campos de refugia
dos de Beirute. 

Está nas mãos dos nos
sos constituintes o estabe
lecimento de diretrizes 
que permitam a definição 
do papel a ser exercido 
pelas nossas Forças Ar
madas que estão, hoje, 
sem uma missão estraté
gica realista: somos fra
cos para uma guerra con
vencional contra uma su
perpotência, desprepara
dos para organizar a luta 
guerrilheira nacional que 
teria que se seguir a uma 
eventual ocupação de 
nosso território e a mar
gem de nossa grande 
guerra ao subdesenvolvi
mento. E preciso dar-lhes 
um perfil marcado pela 
flexibilidade operacional 
e tecnológica, com objeti
vos estratégicos ajusta
dos a realidade nacional, 
e çom tropas profissio
nais, bem remuneradas, 
bem equipadas e engaja
das nas atividades de de
fesa e combate ao subde
senvolvimento. Por que 
não usar as Forças Arma
das para resolver o pro
blema da reforma agrá
ria? Um de nossos cen
tros de maior pressão so
cial está localizado no 
c a m p o , 
exatamente onde temos 
tudo para nos tornarmos 
uma grande potência 
agrícola. Grandes proje
tos de colonização pode
riam ser realizados com o 
assentamento de colonos 
nos nossos vazios. O su
porte do núcleo de coloni
zação seria uma unidade 
do Exército, um forte 
apache moderno. Ao abri
go do For te Apache 
estariam os silos, as 
agências bancárias, o Co
mércio e as escolas. O 
serviço militar obrigató
rio seria realizado nessas 
unidades para onde se
riam deslocados os jo
vens que ao retornarem 
ás suas cidades trariam 
consigo a visão do Brasil 
r*»al e orulto. 

Por que não colocar o 
Exército na execução de 
um plano de irrigação no 
Nordeste? A nossa malha 
rodoviária foi construída 
com a eficiente participa
ção dos batalhões de en
genharia de construção, 
por que não batalhões de 
engenhari i de irri gação? 

Isto é o que está, real-; 
mente por trás do Urutu, [ 
nos quartéis, na cabeça ! 
de todo militar que deseja \ 
ser útil ao seu País e não 
mais massa de manobra ; 
de falsas lideranças que 
somente olham para a 
tropa na hora de usá-la 
para defender seus inte
resses pessoais e o dos 
grupos que representam. 

Chega de insensatez, 
vamos trabalhar juntos ' 
por um Brasil melhor, va-! 
mos colaborar para evi
tar a explosão social, che-1 
ga de corrupção, falta de ' 
vergonha, miséria, falta , 
de segurança, casuísmos 
edesgoverno. 

Péricles da Cunha é !i 
Coronel RI e empresário; 

no Rio Grande do Sul ü 


