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Prefácio 

A campanha de propaganda, de âmbito mundial, empreendida por 
países e partidos comunistas para convencer pessoas do mundo in
teiro de que os Estados Unidos estavam usando armas bacteriológi
cas na guerra da Coréia, assinalou o ponto culminante do imenso es
fôrço de publicidade organizada, desenvolvido pelo credo mar.xista
leni1lista na era de Stalin . Nos dias de hoje o aparelho de p 1�blicidade 
ainda existe, e tão formidável como sempre foi quando a máquina é 
posta em movimento. Mas desde a desestalinização e a cisão sino-so
viética não é mais possível haver a mesma perfeita unanimidade nmn
dial, a mesma i1Jl:ondicional afirmação de infalibilidade como nos dias 
do "Líder da Httmanidade Progressista". Desde que em M oscmt se 
admitiu oficialmente que o Partido Comunista da União Soviética 
foi dirigido durante vinte anos por um tirano e idiota, e desde que 
os herdeiros russos de Le1Jine foram denunciados pela China como 
traidores e covardes, as vozes oractdares não têm falado mais com a 
mesma certeza pronta e confiante. Mas enquanto a propaganda polí
tica em larga escala permanecer ttm fator principal nas questões in
ternacionais, ,o estudo dos seus exemplos clássicos deve ser uma ta
refa altamente compensadora, e não há provàvelmente nenhf�ma amos
tra que dê  para a pesquisa dados tão valiosos quanto a campanha de 
guerra bacteriológica em que a China Comunista, a União Soviética 
e todos .os partidos comunistas se uniram em magnífica orquestração 
para convencer o mundo da verdade de uma história que foi inven
tada do in ício ao fim.  

O Sr. John Clews realizou um estudo especial da campanha de 
guerra bacteriológica no contexto dos temas mais permanentes da 
propaganda c.omunista, e mostrou a geração da idéia na mitologia 
da polícia secreta stalinista antes de sua aplicação específica em acusa
ções contra o e:rército americano durante a guerra da Coréia. Nas 
confissões extraídas de prisioneiros de guerra japonêses por interro
gatório policial soviético em Khabarovsk, foram corroboradas as 

9 



acusações de preparativos, pelas autotidades militares japonêsas sob 
ordens do imperador japonês, para empreender guerra bacteriológica 
contra a União Soviética. Isso parece ter sido parte de "m plano 
para denunciar o imperador como criminoso de guerra - um desíg
nio considerado capaz de ajudar a. causa do comunismo no Japão -
mas nunca chegou a ser resolutamente levado avante, já que nenhuma 
boa oportunidade tática se apresentou antes que a guerra da Coréia 
criasse no Extremo Oriente uma situação inteiramente nvva. Em ' 

data anterior, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, acusações 
de intenção de cometer assassinato em massa por meio de infecção 
bacteriológica já haviam sido forjadas em "confissões" pela. p.olícia 
stalinista . Os trotskistas, segundo confissões extraídas por Vishinsky 
como promotor nos julgamentos-exibição dos Vellws Bolcheviques, 
haviam planejado i1tfeccionar transportes de tropas do Exército Ver
melho com bactérias mortíferas a fim de apressar a derrota de seu 
próprio país numa guerra contra os agressores imperialistas dos quais 
Trotsky se tornara um fantoche . A idéia estava de acôrdo com a 
monstruosa vileza atribuída a Trotsky, sem uma ú1tica voz discor
dante, nas co1tfissões do julgamento de Moscou e disseminada por 
todos os me�os de comunicação através de tôda a União Soviética; ti
nha um paralelo na história do assassinato de Maxim Gorl�y e outros 
"por meios cl-ínicos", tema que Stalin se preparava para repetir, com 
variantes novas, para a destruição de novas vítimas na "Conspira
ção dtos Médicos", fabricada pouco antes de sua morte em 1953. Para 
o.s trotskistas não havia crime qtt-e fôsse por demais abominável, 
e era por não terem apoio entre as massas do povo soviético e nenhu
ma esperança de derrubar Stalin numa insurreição pública que re
corriam, segtmdo a p11.opaganda stalinista, às formas mais traiçoeiras 
e secretas de assassi1tato. Mas uma vez tais ardis integrados na mi
tologia oficial, já identificados como formas de combate a se esperar 
dos inimigos da classe trabalhadora, era natural estender sua atri
buição de Trotsky aos seus patrões imperialistas; assim, após a guer
ra, a acusação foi dirigida primeiro contra os japonêses - embora 
sem qualquer tentativa séria para provar o uso bélico de armas bac
teriológicas - e depois, como uma bem recheada história de atro
cidades, contra os americanos, que haviam substituido os japonêses 
como os agressores imperialistas no Extremo Oriente. A impor
tante modificação na nova variação sôbre o tema soviético q"e foi 
exposta pelos comu11istas chineses foi a prova apresentada em apoio 
à acusaçã.o de que a guerra bacteriológica havia sido não apenas. pla
nejada, mas ·de fato executada. 

Ao procurar persuadir a opinião pública mundial de que os ame
ricanos haviam tentado disseminar doenÇas epidêmicas na Coréia do 
Norte, tinham os· comunistas uma grande vantagem que não teriam 
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se, por exemplo, ho-uvessem acusado seus inimigos de estar usando 
contra êles gases tóxicos. Em apoio às acusações de guerra química, 
teriam de apresentar baixas claramente devidas a gases tóxicos não 
encontrados na vida cotidiana . Se, por outro lado, u1n homem está 
doente com cólera ou peste, seus sintomas são os mesmos quer seja 
a epidemia devida a causas naturais o-u à ação inimiga, e o que tem 
de ser provado é não que há epidemias e sim que elas foram causa
das artificialmente. P. ainda muito difícil obter quaisquer dados pre
cisos sôbre as condições sanitárias na Coréia do Norte durante o pe
r-íod.o que precedeu ao lançamento pela China Comunista das alega
ções de guerra bacteriológica, mas parece bastante provável que a 
devastação resttltante de bombardeios e invasão na Coréia do Norte 
criou co11dições favoráveis às epidemias, e que os Voluntários Chi-
1leses trouxeram consigo do interior certas infecções. Se assim foi, 
pode muito bem ter ocorrido que a acusação de guerra bacteriológica 
contra os americanos foi originalmente. apresentada pelos chineses 
para abJolver suas próprias tropas de qualquer responsabilidade pela 
int�dução de doenças na Coréia, e só foi expandida às proporções 
de uma campanha. de ântbito mundial quando as possibilidades de sua 
exploração política foram plenamente percebidas pelo regime comu
nista chinês. 

Neste livro o Sr. Clews examina tudo que foi apresentado como 
"prova" da acusação, e 1n10stra de modo conclusivo que isso não pode, 
e nunca pôde, resistir a uma análise política. Todavia, mostra êle 
também que essa propaganda teve um efeito considerável em todo o 
mundo e não só convenceu numerosos intelectuais esquerdistas incli
nados a dar mais crédito a Moscou e Pequim do que a Washington, 
como também criou suspeitas na mente de mr�itas pessoas que não 
tinham simpatia pelo comunismo 1nas achavam que o Pentágono po
deria estar tramando "algo". Mas havia uma condição essencial para 
o sucesso tal como foi alcançado, e deve ser devidamente notada, por
que tem hoje em dia grande relevância no contexto diferente da ins
peção de desarmamento. Os comunistas tiveram sf«ls acusações en
dossadas por comissões de simpatizantes escolhidos a dedo, mas nun
ca permitiram uma investigação por qttalquer organism'O genuina
mente 11eutro e imparcial. Eles não permitiram nem à Cruz Vermelha 
Internacional nem a qualquer agência não controlada por uma orga
nização comunista examinar as provas no local. Agarraram-se ao 
princípio de que quem já não houvesse demonstrado ser amigo seguro 
da cattsa comunista não poderia fazer um juízo imparcial sôbre qual
quer questão, ou, como diria mais tarde Khruschov, que "embora pos
sa haver 11ações neutras, não há indivíduos netttros". 

G. F .  Hudson 
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NOTA DO AUTOR 

Este livro é uma tentativa para sintetizar um assunto muito vasto, e 
muita coisa teve de ser omitida ou discutida apenas superficialmente. 
Notas extensas foram deliberadamente evitadas, já que a maioria dos 
textos básicos acham-se acessíveis em muitas edições e traduções di
ferentes. Minhas tabelas estatísticas foram compiladas de diversas 
fontes ocidentais, exceto quando houver indicação em contrário. 

Estou grato ao Sr. G .  F .  Hudson e ao St. Antony's College, 
Oxford, por sua ajuda e conselho para com minha pesquisa original. 
Também expresso meus agradecimentos às seguintes organizações, 
entre muitas outras, pelas quais me foi possível obter muito de meu 
material básico e comentários: Biblioteca Lenin, Moscou; Biblioteca 
da London School of Economics, Londres; Biblioteca da Rádio Eu
ropa Livre, Munich; Collet's Russian Bookshop and Central Books 
Ltd., Londres; Edições em Línguas Estrangeiras, Moscou; Foreign 
Languages Press, Pequim; U. S. lnformation Agency, Washington; 
Escritório Central de Informações, Londres; Biblioteca do Royal Ins
titute of International Affairs, Londres. 

J.C.C. 
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CAPÍTULO I 

Que é Propaganda? 

Propaganda é uma palavra em voga no século XX . Seu significado 
original, perfeitamente respeitável e razoàvelmente neutro, adquiriu, 
por uma constante aplicação na linguagem jornalística, um sentido 
político positivo, e não raro depreciativo. 

Na Europa sua primeira ligação oficial com alguma espécie de 
campanha organizada remonta ao século XVII quando, em 1622, após 
a Reforma, o Papa Gregório XV fundou a "Congregatio de Propagan
da Fide" para realizar trabalhos missionários. Em 1842 já havia adqui
rido, em dicionário, a segui:. te definição: I"A disseminação de opi
niões e princípios por associações secretas, que são encaradas com 
horror e aversão pela maioria dos governos":-

Hoje, as obras-padrão da língua inglêsa, os dicionários Webster 
ou Oxford, empenhados numa batalha sem esperança para manter o 
sentido correto, -definem propaganda como representando ·grupos or
ganizados que propagam idéias ou práticas particulares, e que sim
bolizam êles próprios essas idéias� Ozhegov, a obra-padrão russa equi
valente, é igualmente circunspecto. 

Mas sendo uma palavra contemporânea em voga, as implicações 
políticas da propaganda aumentaram e ràpidamente usurparam o sig
nificado original. Nas primeiras semanas da Segunda Guerra Mun
dial, a editôra Penguin Books, de Londres, publicou um ABC de po
lítica internacional, The Pengttin Political Dictionary. O compiladqr 
de então, Walter Theimer, considerava a propaganda como tendo tão 
pouca importância que nem mesmo a mencionou. Duas décadas de
pois (em 1957 ) ,  Penguin Books publicou A Dictionary of Potitics, 
em que os compiladores - Florence Elliott e Michael Summerskill 
- descreviam. p�paganda (usando a palavra no sentido plural in
correto) como 

·:�eclarações de política ou fatos, geralmente de na
tureza política, cujo propósito real é diferente de seu propósito apa
rente". E continuam, estendendo-se sôbre o significado do têrmo: 
" . .. uma declaração feita por um govêrno ou partido político que se 
acredita seja insincera ou falsa, e o#destinada mais a impressionar o 
grande público do que a alcançar a verdade ou levar a um genuíno 
entendimento entre governos ou partidos opostos"! 
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Leonard Doob sugere, em sua obra-padrão Public Opinion and 
Propaganda, ( *) que a propaganda pode ser chamada : " . .. a tenta
tiva de influenciar personalidades e de controlar o comportamento de 
indivíduos para fins considerados não-científicos ou de valor duvidoso 
numa sociedade em determinada época". Quer isso dizer que se uma 
pessoa sistemàticamente apresenta um ponto de vista que os outros 
membros de seu grupo consideram, de acôrdo �om seus padrões, como 
sendo anti-social, então essa pessoa está fazendo propaganda. 

Mas enquanto as definições britânicas e americanas ainda usam 
têrmos bem gerais, o dicionário enciclopédico padrão da União So
viética é bem mais explícito. "Propaganda", define êle, "é a inter
pretação de idéias, ensinamentos, opiniões e conhecimentos políticos, 
partes componentes do trabalho dos partidos comunistas e de traba
lhadores . no 'treinamento ideológico das massas partidárias e dos pro
letários"� Em resumo, para os comunistas, a propaganda é um aspec
to essencial de seu sistema. 

Os expoentes da propaganda dinâmica - dinâmica no sentido 
de que é uma campanha deliberadamente planejada �isando influenciar 
as mentes, emoções e, por fim, as ações de grupos específicos'- po
dem ser encontrados na história em épocas tão remotas quanto aque
las às quais remonta a palavra falada. Em seu sentido amplo a pro
paganda pode ser vista até em vertebrados inferiores, como os peixes 
tropicais que se enfunam até o dôbro de seu tamanho real a fim de 
assustar inimigos potenciais, estratagemas visuais que têm sido imi
tados por sêres humanos através da história. 

As Cruzadas - e os mitos que a seu respeito foram perpetua
dos séculos depois - são um dos primeiros exemplos na história da 
Europa do uso continuado de propaganda em larga escala. Com o 
símbolo-propaganda da Cruz à frente dos exércitos, os combatentes e 
aquêles que haviam deixado atrás eram sustentados e instigados por 
tôda espécie de histórias de atrocidades cometidas pelos sarracenos, 
assim como o foram os aliados em 1914-18 por histórias de atrocida
des alemãs na Bélgica - e como o foram os alemães em 1939 por 
histórias a respeito de atrocidades britânicas contra os boers na Guer
ra Sul-Africana de 1899- 190 1 .  

Se as Cruzadas da Idade Média representaram propaganda pla
nejada por parte dos cristãos, também o eram as técnicas usadas pe
los muçulmanos daquele tempo, e de então para cá, para obter adeptos 
de sua fé quando sentiam que a persuasão daria melhor resultado que 
a fôrça. As técnicas muçulmanas tinham muito em comum com as 
usadas por ditaduras nos tempos modernos - a opção entre conver
são e extinção; a participação constante, após a conversão, nas ceri
mônias públicas, com a entonação obrigatória da linguagem formal 

(*) Henry Holt & Co., NP.w York, 1948. 
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do nôvo. credo. :nstes e requintes ulteriores têm-se repetido, nos úl
timos anos da década dos quarenta e na década seguinte, nos países 
onde o sistema comunista chegou ao poder. 

Na Roma antiga o imperador Nero formou um corpo de 5 .000 
jovens augustales, 'homens deliberadamente treinados para incitat'-as 
multidões'no circo, quando o fervor tinha de ser estimulado para a 
execução dos cristãos. Em tôrno da arena política de hoje os •ugus� 
tales podem ser encontrados nas organizações comunistas. 

As hordas de Gengis Khan eram uma ficção de propaganda, lan
çada pelo próprio Gengis como parte de um plano deliberado para fa
zer o seu poder parecer maior do que realmente era. Sete séculos de
pois uma unidade comunista chinesa na Coréia enganou com êxito 
as fôrças das Nações Unidas, fazendo-as superestimar seu tamanho� 
com o simples ardil de fogueiras espalhadas à noite. 

No século V foi Sto. Agostinho que escreveu slogans nas pa-' 
redes de sacristias e panfletos políticos um após outro, exemplo que 
iria se repetir em ritmo cada vez mais acelerado após a introdução 
da imprensa e da capacidade sempre maior de ler e escrever. :nle te� 
ria sem dúvida aprovado plenamente os indeléveis slogans sôbre proi-: 
bição da bomba atômica pintados nas colunas de Stonehenge uns quin .. 
ze séculos depois . 

A introdução da imprensa trouxe consigo o panfletário propa
gandista de tôda espécie de causas. Durante a guerra de independên
cia dos Estados Unidos foi a versão inglêsa da guerra escrita em fran
cês por Gilbbons que ajudou a manter a França fora da guerra du
rante algum tempo. 

A mais notável obra de propaganda do século passado foi talvez 
A Cabana de Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe. Essa narrativa 
das privações dos escravos negros nos Estados Sulinos nos últimos 
anos da década 1850-60 teve um efeito direto sôbre a opinião pública 
do Norte e desencadeamento da Guerra de Secessão, o que por sua 
vez levou à libertação dos escravos. 

O livro foi escrito em estilo polêmico amplo, planejado para ape-· 
lar a todos os sentimentos de piedade, horror e ira do leitor. O re
trato foi pintado em branco e prêto, sem nenhum matiz cinzento para 
atenuar a impressão deixada na mente. Em têrmos comunistas mo
demos, A Caba11a de Pai Tomás foi um exemplo destacado de lite
ratura de agitação. Menos conhecido foi o volume acompanhante, A 
Chave para a Cabana de Pai Tomás, uma coleção documentária pre
parada pela Sra. Stowe para uso do que hoje os comunistas chama
riam de quadros de propaganda. A Chave com os seus detalhes frios 
completava as emocionais descrições do próprio Pai Tomás. 

Mas foi somente nos últimos meses da guerra de 1914-18 que 
se deu à propaganda reconhecimento oficial como arma. Ambos os 
lados· usaram esporàdicamente propaganda durante a guerra, mas foi 
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a formação de uma Diretoria especial de propaganda em Crewe Hou
se, a residência londrina de Lord Northcliffe, que formalizou a ques
tão nas mentes dos Aliados . H .  G .  W ells preparou um memorando 
sôbre propaganda para a Alemanha que teve grande influência nos 
acontecimentos internacionais imediatos do após-guerra a na forma
ção da Liga das Nações, mas a guerra terminou antes que muito mais 
pudesse ser feito . 

· 

Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial houve uma 
tendência geral para considerar a propaganda aliada como bem suêe
dida, especialmente porque vários generais alemães atribuíam sua 
derrota mais à influência solapadora dessa guerra psicológica do que 
à superioridade dos seus inimigos no campo de batalha . Só mais 
recentemente, e com uma melhor compreensão dos fundamentos da 
psicologia, foi que essas tentativas anteriores de influenciar as men
tes e o comportamento do inimigo foram colocadas numa perspectiva 
adequada . / 

Para a maioria dos ocidentais, a propaganda começou a ter sig
nificação com o advento de Hitler, com suas tropas de assalto unifor
mizadas, seus comícios-monstros, sua invectiva e todos os outros sím
bolos totalitários associados com o nazismo e o seu correspondente na 
Itália, o fascismo . Os nazistas foram bem sucedidos na conquista do 
apoio efetivo dos alemães, ao mesmo tempo que em outras partes 
alienavam os europeus inteligentes . Nada sucede tão bem quanto o 
sucesso, e a propaganda de Hitler alcançou sua finalidade enquanto 
sua causa era forte . Foi só com a derrota que a propaganda perdeu 
seu impacto . 

Se os nazistas regulavam a marcha da guerra psicológica antes 
de 1939, faziam-no baseados em lições que haviam aprendido de ex
poentes anteriores . Napoleão, afinal de contas, acreditava firmemen
te no uso em massa do uniforme para forjar confiança e orgulho em 
seus exércitos . A Revolução Francesa proporcionou muitas lições 
sôbre a manipulaçã� de multidões para. fins de p!opaganda . Há uns 
setenta anos aproximadamente, o escntor frances· Gustave Ie Bon, 
em seu livro A Multidão, nos pormenorizava algumas idéias básicas 
a respeito do uso propagandístico de multidões� idéias que inspiraram 
Lenine em 1917, Hitler em 1932 e as lideranças comunistas em to
dos os países do bloco sino-soviético a partir de 1945. 

"Um homem só, diz Le Bon, pode ser um indivíduo culto, mas 
coloque-o numa m!-Jitidão e êle se torna um bárbaro, uma criatura 
agindo por instinto� Nas multidões é a estupidez, e não o juízo, que 
se acumula, sendo assim as multidões incapazes, por seu caráter de 
grupo, de fazer qualquer coisa que exija um elevado grau de inte
ligência . Elas não querem outras idéias senão aquelas que são abso
lutas, intransigentes e simples .".Multidões pensam em extremos, acei
tando ou rejeitando crenças como um todo, como é de se esperar 
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quando essas crenças são induzidas por sugestão em vez de serem de
senvolvidas pelo raciocínio� Multidões apreciam a fôrça e se impre5-
sionam pouco com a bondade, que encaram como uma forma de fra
queza. As estátuas mais imponentes, observou êle, são as erguidas aos 
tiranos! 

Diversas análises das técnicas de propaganda nazista têm sido 
feitas desde 1943 (*) e suas conclusões confirmam muito do que Le 
Bon observara no fim do século passado de experiências anteriores 
na França. 

A estratégia de Hitler era obter o apoio de tôda a população, e 
não apenas dos eleitores. Conseqüentemente sua propaganda foi adap
tada aos diferentes setores da população, até a ponto de prometer 
às mulheres alemãs que, quando os nazistas chegassem ao poder, ca
da mulher teria um marido. Tais promessas - por mais ilógicas que 
pareçam quando impressas num livro - constituíam poderoso tônico 
para uma geração que perdera seus maridos e noivos nas trincheiras 
de Flandres - quando proferidas em comícios-monstros. 

A propaganda nazista tinha um caráter essencialmente simples. 
Tinha de apelar à emoção, e não à razão. Afirmava, evitando argu
mentar. Lidava com inimigos claramente identificáveis, geralmente 
os judeus, sem qualquer imprecisão de imagem. Fazià extenso uso 
de slogans, alguns permanentes, outros adaptados a campanhas espe
cíficas.' A repetição era muito importante, sob a forma de símbolos, 
distintivos e slogans afixados em lugares públicos� 

Nas reuniões havia sempre muitos homens incumbidos de lidar 
com os que perturbassem. Uma vigorosa publicidade prévia era sem
pre feita localmente, e a multidão era animada com música marcial, 
exibições de marchas e contramarchas, e cantorias. É claro que tais 
aspectos não são associados exclusivamente com a propaganda nazis
ta, poqendo ser reconhecidos como parte e parcela de tôda espécie de 
organizações. Mas foram os nazistas que revelaram abertamente tô
da à potência dessas conscientes e deliberadas manipulações de emo
ções coletivas. 

As teorias de Goebbels sôbre organização da propaganda eram 
precisas. Achava êle que a mesma tinha de ser planejada, estabelecida 
e executada por uma só autoridade; antes de se empreender qualquer 
ação era necessário levar em consideração as suas conseqüências pro
pagandísticas : a propaganda "não precisava ser necessàriamente ver
dadeira mas devia ser acreditável� necessitando ter por base alguma 
informação definida, por mais tênue que fôsse ; para ter eficácia tinha 
de provocar interêsse no auditório. Não constituía segrêdo que os 
nazistas iam buscar muitos dos seus métodos de propaganda direta-

(0) Por exemplo: Lindley Fraser, PTopaganda, Oxford U. P., 1957. 
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mente nos manuais de publicidade de Nova Y ork, mas uma vez mais 
Hitler e Goebbels levaram tudo um passo significativo adiante ao co
locar todo o sistema numa escala nacional centralizada. 

Ao mesmo tempo Hitler aprendeu muito com os comunistas, 
tanto os da própria Rússia quanto os da Alemanha, onde no início dos 
anos vinte Willi Muenzenberg - fundador do Partido Comunista 
Alemão e um dos mais brilhantes dentre os primeiros peritos comu
nistas em propaganda - havia organizado tôda uma rêde de socie
<lades comunistas e um grupo altamente bem sucedido de jornais e 
revistas comunistas. 

Os comunistas alemães, que haviam por volta de 193i cons
truído no país uma formidável máquina, forneceram a Hitler instru
ção proveitosa. :Mas depois êle mostrou ao mundo uma lição nova, 
aniquilando a máquina do Partido Comunista Alemão, quase que da 
noite para o dia, quando subiu ao poder em 1933 . Conforme êle 
escreveu no Mein Kampf: "Um bandido resoluto pode sempre im
pedir que um homem honesto realize propaganda política". Isso 
dizia respeito especificamente à dispersão de reuniões de outras orga
nizações antes que os nazistas tivessem chegado ao poder, mas de
monstrou ser igualmente aplicável aos próprios corpos quando o 
dit.1.dor se sentiu seguro em sua posição. 

Se Hitler aprendeu de outros, assim nós aprendemos muito com 
êle. A máquina de propaganda aliada na Segunda Guerra Mundial 
- suas operações tornaram-se conhecidos como guerra psicológica 
-cresceu até atingir as dimensões de um pequeno exército. (*) Em 
ambos os lados não havia golpes proibidos, e o preceito principal de 
Crewe House em 1918 "que só afirmações verídicas sejam feitas" foi 
varrido por uma série de planejadas campanhas de mentiras e boa
tos através da Europa ocupada, cuidadosamente concebidas para alar
mar. confundir e prejudicar o inimigo. (*) ?A verdade era usada 
escrupulosamente em tôda propaganda "branca" (propaganda cuja 
origem era sabida e admitida), mas com o uso cada vez maior de 
propaganda "negra" (origem oculta) ou "cinzenta" (origem ape
nas parcialmente revelada) os fins foram considerados suficientemen
te importantes para justificar os meios de semiverdades e mentiras 
completas� 

Essas campanhas de propaganda negra e cinzenta tinham. é cla
ro. objetivos limitados. sendo as campanhas principais efetuadas numa 
base estritamente branca. No que concerne aos Aliados, houve mui
tas campanhas bem sucedidas e um importante fracasso - a fórmula 
da "rendição total", que soava dramàticamente bem aos ouvidos-alia-

(•) Vide Daniel Lerner, Sykewar, Stewart Inc., New York, 1959. 
(•) Vide John Baker White, The B!g Lie, Pan Books, Londres, 1958. 
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dos mas não levava em conta as manobras para salvar a face entre 
militares profissionais de ambos os lados quando se tomou claro 
que Hitler havia perdido. Aqui foi o caso de uso de um slogan de 
propaganda sem qualquer consideração de suas implicações mais 
amplas. 

A guerra terminou em 1945, mas a propaganda feita por regi
mes tem prosseguido em proporção cada vez maior. Tem-se dito 
que "a luta política nunca cessa, e a propaganda tem de ser incansá
vel". Embora para o indivíduo inteligente a propaganda seja mais 
cansativa do que incansável, é algo que está conosco e não pode dei
xar de ser levada em conta: e não é com um dar-de-ombros mental que 
ela será removida. 

O que é que fundamentalmente podemos esperar nos seja feito 
pela propaganda? Segundo Serge Chakotin em seu Rapto das Mas
sas, ( *) as reações de todos os sêres vivos provêm de quatro instin
tos básicos: o da luta contra a morte e o perigo; o instinto por ali
mento e bebida ; o instinto sexual, quer numa forma puramente pri
mitiva ou numa mais sofisticada forma sublimada; o instinto ma
ternal, expresso por piedade ou cólera. As experiências de Pavlov 
com reflexos condicionados eram baseadas, em alguns casos, no pri
meiro instinto de luta, embora seus ensaios mais conhecidos fôssem 
baseados no segundo instinto, o alimentar. Estes são os instintos mais 
comuns ativados por técnicos de propaganda, com uma ação mais li
mitada sôbre o impulso maternal e as diferentes formas do instinto 
seX.ual. 

Sôbre essas bases, afirma Chakotin, deve ser planej;:da tôda boa 
campanha de propaganda. Para ser racional ela deve definir clara
mente os diferentes grupos de pessoas a serem influenciadas, desco
brir a maneira psicológica de atingir cada grupo, criar os instrumen
tos pa,ra executar a ação escolhida como a mais adequada para cada 
grupo, e planejar a execução e supervisão das campanhas tanto no 
temp(> quanto no espaço1• Em outras palavras, êle aplica as regras 
simples da boa organização, que são igualmente /eficazes quer usadas 
como base de uma promoção de vendas na indústria, quer na polí
tica nacional e mundial� Essa definição clara dos grupos é da maior 
importância, pois -para ser bem sucedida a propaganda deve ativar 
emoções, mas só poderá fazê-lo quando essas emoções já existirem ou 
estiverem adormecidas .v "C ma campanha contra esportes sangrentos 
numa festa de caça ou o unilateralismo numa partida de futebol se
riam casos extremos ilustrativos disso� 

Chakotin inclui ainda outro conceito de grupo, que tem sido 
uma base fundamental da propaganda comunista há mais de sessen-

(0) Routledge, 1940, e numa edição francesa revista, GalUmard, Paris. 1952. 
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ta anos. �le divide as pessoas em dois grupos - os dez por cento 
que constituem a minoria ativa e os noventa por cento que totalizam 
a maioria passiva. Embora êle não o diga, equivale isso ao que os 
comunistas classificam de quadros e massas. Para os primeiros a 
propaganda é sofisticada, para os outros é simples, categórica e dire
ta, destinada a influenciar as emoções1 e não a mente. 

Há, contudo, um aspecto dessa �lassificação que Chak_Qt!n dei
xou de levar em consideração . .;Dividiu êle a sociedade em dois gru
pos precisos de pessoas, os dez por cento ativos e os noventa por cen
to passivos) Na realidade, a personalidade de cada indivíduo é for
mada de aspectos ativos e passivos em diferentes graus. Todos nós 
temos nossos pontos fracos, nosso eu pouco exigente que aceita sem 
pôr em dúvida uma linha de raciocínio. Os fatôres por trás dessa 
aceitação cega são geralmente complexos, mas subsiste o fato de que 
em certas circunstâncias todos nós reagimos dessa maneira. 

Com as crescentes complexidades do mundo moderno, torna-se 
cada vez mais difícil diferenciar entre a verdade e as mentiras. Para 
muitos a escolha é simples - nós dizemos a verdade, êles fazem 
propaganda! Isso não é um exagêro da reação popular, independente 
de opinião política. A total incapacidade da pessoa comum para des
cobrir por si própria a verdade força-a a uma tal polarização. Numa 
tal situação, o hábil manipulador de mentiras deliberadas tem um 
auditório receptivo, pois onde uma meia-mentira acidental é aceita 
como fato não haverá dificuldade para uma falsificação adicional. 
Ocasionalmente, ao se acumularem, as mentiras reagirão sôbre aquê
lcs que as fabricam. 

Em alguns círculos ocidentais se acredita que a propaganda men
tirosa é, a longo prazo, contraproducente. Poderá isso ocorrer sob 
as condições de uma guerra aberta, mas há motivos para atualmente 
pôr em dúvida essa suposição. A experiência das campanhas comu
nistas em particular, aponta para uma inversão do virtuoso conceito 
de que não se deve mentir. Pode ser moralmente errado, mas isso 
não signifca que seja ineficaz. Tudo depende da extensão dêsse "a 
longo prazo". Nos dias de hoje podemos nos perguntar se mentiras 
óbvias e erros em histórias de propaganda têm importância no fim de 
contas, desde que tôda a campanha seja planejada e tenha uma dire
ção central. Em tais circunstâncias, conforme demonstrado pela ex
periência dos anos da década de 1950, os itens individuais ficam so
terrados como detalhes esquecidos num quadro muito mais vasto. 

Uma coisa é certa - 1. propaganda eficaz está sempre na ofen
siva� É um proponente inseguro aquêle que constantemente afirma 
que não é tão ruim como o outro sujeito o pinta; isso simplesmente 
chama atenção para a luta de propaganda em transcurso. Em pro
paganda, "tôda negação é perigosa, pois implica que há algo na acusa
ção original, e dá ao lado contrário a oportunidade de reabrir várias 
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vêzes tôda a questão. Este é o dilema do escrupuloso quando lida com 
o inescrupuloso.' Isso é de fato um dos problemas fundamentais que 
o mundo não-comunista tem pela frente. Por sua própria natureza a 
propaganda comunista opera sem os escrúpulos que gostaríamos de 
empregar. Devemos responder da mesma forma? 

Nas sociedades mais sofisticadas acostumamo-nos a desprezar a 
propaganda comunista - ou aquilo que supomos seja propaganda 
comunista - com um dar-de-ombros, esquecendo-a completamente. 
A própria palavra é usada com freqüência para anular linhas de 
pensamento impopulares ou indesejáveis em outros, ou como des
culpa para não discutir mais um assunto - como de fato é o têr
mo propaganda em seu sentido mais amplo. Preferimos ignorar as 
lições da história, que repetidamente têm demonstrado a vital função 
estratégica e tática da propaganda em períodos decisivos da marcha 
da civilização. 

Isso foi compreendido pelo movimento comunista desde os pri
meiros dias de Lenine. Em O Que Fazer!, escrito há mais de ses
senta anos, Lenine examina o trabalho do propagandista num mo
vimento revolucionário e dá detalhes interessantes dêsse trabalho na 
Rússia durante a última década do século passado. Contam-nos os 
historiadores stalinistas que, pouco antes do início da Primeira Guer
ra Mundial, Stalin dirigia um aparelho de propaganda em Baku, fi
nanciado, juntamente com outras atividades clandestinas, pelo pro
duto de assaltos a bancos. 

Após a Revolução de Outubro, o Partido Comunista através de 
seu Comitê Central estabeleceu em Moscou um formal Departamento 
de Agitação e Propaganda. (*) Agitprop ,  nome pelo qual o departa
mento se tornou conhecido, não tardou a ficar subordinado ao secre
tariado do partido e assumiu o contrôlc dos grupos literários na União 
Soviética; em 1925 dirigia para o partido a Liga dos Ateus, uma orga
nização oficial ateística dos anos vinte. Em 1930 os aspectos de agi
tação e de propaganda foram divididos em duas seções, o Departa
mento de Agitação e Campanhas de Massas, e o Departamento de 
Cultura e Propaganda, Kultprop, para lidar com as novas exigên
cias partidárias de um maior contrôle das atividades de massas. Em 
1934 foram novamente fundidos no Agitprop, e no 18.° Congresso do 
Partido, em 1939, Agitprop passou à condição de diretório sob A.A. 
Zhdanov, que se tornaria mais tarde conhecido fora dos círculos par
tidários pelo seu domínio rígido das atividades culturais soviéticas e 
da liberdade criadora no período 1946-8 quando, tendo deixado o 
A gitprop, êle se tornou o membro do Comitê Central responsável 

( •) · O desenvolvimento estrutural e as modificações do Agitprop na URSS encontram-se resumidos em Leonardo Shapiro, The Communtst Party of the So
viet Union, Eyre & Spottlswoode, Londres, 1960. 

23 



pelo contrôle ideológico das artes. Em 1948 o partido abandonou o 
sistema de diretório e Agitprop passou a ser outra vez um departa
mento, como é atualmente. 

A essa altura é importante salientar a dicotomia do sistema co
munista, a divisão entre o Estado e o Partido. O aparelho formal 
do Estado com seus órgãos governantes é considerado ideolôgica
�ente como uma necessidade temporária, enquanto existirem outros 
Estados não-comunistas e as fronteiras forem uma realidade. Só
mente quando o comunismo estiver estabelecido por tôda parte é que 
o Estado desaparecerá. Em têrmos mais pragmáticos, o Estado So
viético juntamente com tôdas suas instituições, tais como os. Sovie
tes Supremos e os ministérios, são uma necessidade absoluta para 
tratar com os governos e funcionários de outros países bem como 
para a administração cotidiana dos negócios internos da União So
viética ; e assim também com os outros países comunistas. 

Mas é o Partido que realmente manda no país, independente de 
governá-lo. Seus podêres são muito mais amplos que os do Estado, 
cujos órgãos são dominados em todos seus aspectos pelo Partido. atra
vés de seus programas conforme expostos pela liderança e executa
dos pelas células que impregnam tôdas as organizações não-parti
dárias. 

Essa divisão entre Partido e Estado deve ser claramente com
preendida ao avaliarmos as técnicas do Partido Comunista. Poder
se-ia dizer que a mensagem emitida pelo Estado é informação, en
qllanto aquela emitida pelo Partido é propaganda. Mas quando -
como é o caso com o Sr. Khruschov - o primeiro-ministro e o pri
meiro-secretário do Partido Comunista são a mesma pessoa, é. difí
cil conciliar declarações aparentemente contraditórias a não ser que 
se leve em conta a relação entre o Estado e o Partido. ( *) 

Desde os seus primeiros dias, quando em organização, tem o 
movimento comunista diferençado claramente seu público em uma 
minoria a quem pode ser apresentada uma variedade de idéias, e uma 
maioria, que reagirá melhor a uma só idéia repetida muitas vêzes. 
Propaganda em seu sentido restrito é destinada ao primeiro grupo, 
e agitação é o sistema para o segundo. Um propagandista, escreveu 
Lenine em O Que Fazer!, deve apresentar muitas idéias, tantas mes
mo que elas serão compreendidas apenas por relativamente poucas 
pessoas. Por outro lado, um agitador lidando com o mesmo assunto 
deve dirigir todos os seus esforços para apresentar às massas uma 

(•) Em 1920, por exemplo, o Govêrno Soviético afirmou que as atividades de 
propaganda nlio lhe diziam respeito, e sim ao recém-formado Comintern. 
Quando o Roeino Unido reconheceu oficialmente o Estado Soviético em 1924, 
pôde o Govêrno Soviético assinar um acôrdo de abstenção mútua de :propa
ganda contra as institt.üções e govêmo um do outro, repetindo compromisso 
semelhante l'ffi 1933 quando os Estados Unidos concederam reconhecimento 
â União Soviética, 
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uruca idéia, para sôbre ela despertar sentimentos, deixando ao pro
pagandista uma explicação mais completa. Com êsse propósito Le
nine via o propagandista usando a palavra escrita e o agitador a pa
lavra falada. 

�se princípio foi enunciado em 1902, e ainda hoje é verda
deiro. Pode ser encontrado tanto no movimento comunista quanto 
em muitos outros círculos, mas foram os comunistas que deram for
ma a tudo isso e levaram o conceito a algo mais que simples pala
vras. ( *) Ligaram a propaganda à ação e ambos foram fundidos em 
organização. Assim a propaganda comunista não pode ser aprecia
da isoladamente. Deve ser julgada dinâmicamente em relação à si
tuação do momento, aos acontecimentos do passado e às tendências 
prováveis no futuro previsível. 

Mas em seu mais restrito aspecto de agitação, a propaganda é defi
nida como: "o principal meio de ligar o Partido com as massas, o mui
to experimentado método de persuadir os trabalhadores, explicando
lhes a política do Partido". (*) As organizações partidárias primá
rias foram descritas por Lenine como "abrigos individuais para ati
radores", ligando por meio do Agitprop e trabalhos de organização 
as massas e o Comitê Central. 

Um retrato dêsse trabalho de agitação interna na União Sovié
tica é dado pela Resolução do Partido sôbre propaganda publicado 
em janeiro de 1960. (*) É um bom modêlo para todos os países co
munistas, com a possível exceção da China. Uma parte importante 
da Resolução do Comitê Central do Partido Comunista da União So
viética sôbre as Tarefas da Propaganda Partidária sob as Condições 
Atuais - para darmos seu título completo - é uma repetição de mui
ta coisa que tem sido básica desde que os comunistas chegaram ao po
der na Rússia, e como tal é valioso em dar-nos um retrato claro. da 
tarefa da propaganda numa sociedade comunista. Ao mesmo tempo 
a Resolução atualiza todo o assunto, tanto em têrmos de conteúdo 
quanto de apresentação. 

Sendo uma resolução do Partido, dá ênfase à máquina e ao mem
bro do Partido. Mas não há dúvida que se destina a ser aplicada à 
totalidade da sociedade soviética. (*) A propaganda, afirma ela, de
ve ser adaptada às necessidades dos diferentes grupos - intelectuais, 

(0) "Hâ propaganda com palavras e propagandas com fatos. Propaganda e agi
tação com tatos são mais eficazes": M. I. Kalinin, Silb'l'e a Educação Co
munista, Moscou, 1949, p. 354. 

(0) Do artigo "Trabalho de Agitação" em Spravochntk sekretartya pyervichn.oi 
parttnnot organtzat8it (Manual do Secretário para Organizações Partidârias 
PrtmárJas), Moscou, 1!160. 

(0) Conforme div11lgado pela imprensa soviética a 9 de janeiro de 1960 c repu
bllcado na integra no Spravochnik acima. 

(0) A relação aqui apresentada não corresponde necessàriamente à ordem que 
lhe rol dada na Resolução. 
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I 
juventude, mulheres e as vanas minorias nacionais. O uso de com-
pêndios, processos de ensino audiovisuais, imprensa, rádio c televi
são é tratado minuciosamente. O papel das ciências sociais e o trabalho 
dos propagandistas nas escolas secundárias e superiores, hem como 
as maneiras de se obter melhores resultados em reuniões, são fixadoS'. 

O conteúdo da propaganda para os anos sessenta - ou pelo me
nos dos primeiros cinco anos - é discutido, junto com as maneiras 
pelas quais os propagandistas individuais podem fazer melhor seu tra
balho. Algumas das diretivas referem-se ao trabalho dentro do Par
tido e das organizações da Liga dos Jovens Comunistas, outras exa
minam como o trabalho pode ser executado não só em outras orga
nizações, mas também com o membro individual da sociedade sovié
tica em sua própria casa. Como diretriz geral a Resolução é com
pleta e, em têrmos de semântica comunista, um documento ex
plícito. ( *) 

"A propaganda comunista", declara a Resolução, "deve levar em 
conta as peculiaridades de profissão, idade, educação e outros fatõres 
inerentes às diferentes camadas da sociedade' soviética". Operários e 
membros de fazendas coletivas devem ser treinados num espírito de 
cooperação, de consciente camaradagem, no sentido de trabalhar para 
uma sociedade comunista, ao mesmo tempo rejeitando ativamente os 
remanescentes do passado. Entre os intelectuais êsse trabalho deve 
levá-los a unir suas atividades às das massas e a desempenhar inte
gralmente sua parte na sociedade soviética. 

Semelhantemente devem os jovens compreender acontecimentos 
sociais, formar convicções pessoais firmes baseadas na moral comu
nista, ser intolerantes para com a ideologia burguesa, as idéias apolí
ticas e o "filistinismo" (egoísmo anti-social) . A nova geração deve 
ser alegre, viril, valente e inabalàvelmente convencida do triunfo do 
comunismo. Assim a propaganda 'f>ara a juventude deve ser versátil 
e interessante, viva e pitoresca; Deve se basear nos pontos principais 
da teoria marxista-leninista, no Partido e na história nacional, e os 
exemplos escolhidos de acõrdo com as glórias do passado e os 
feitos heróicos do presente. 

A propaganda destinada às mulheres deve elevar suas exigências 
e interêsses ideológicos, levando-as - especialmente as donas de casas 
- a tomar parte ativa na vida pública e política, combatendo as in
fluências religiosas e as idéias pequeno-burguesas que ainda subsis
tem. Levando em conta seu trabalho, deve-se dar e elas mais pales
tras e conferências, sendo "essencial empreender uma luta sem tréguas 

( •) O exame da Resolução que vem a seguir dâ o sentido principal das vãrias 
seções sem quaisquer extensas citações literais. Só quando passagens ou 
expressões têm interêM"e especial é que elas são colocadas entre aspas. 
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contra manifestações de uma atitude para com as mulheres que seja 
feudal e lembre proprietários rurais da Ásia Central". 

O trabalho de propaganda deve levar em conta as peculiaridades 
nacionais nos vários níveis da população soviética, pondo a ênfase 
principal sôbre a cooperação entre as nacionalidades para "o enrique
cimento mútuo global das nações socialistas". O nacionalismo bur
guês deve ser esmagado, juntamente com as tendências para ideali
zar o passado e suas contradições. Semelhantemente, "expressões in
dividuais de auto-suficiência e exclusivismo nacionais" devem ser com
batidas. 

Mais manuais e auxílios visuais de natureza popular são reco
mendados para lidar com aspectos filosóficos de marxismo-leninismo, 
ateísmo, questões econômicas, industriais e agrícolas, história do co
munismo internacional e da luta pela libertação nacional na Asia, Áfri
ca e América Latina, questões de educação comunista e problemas fi
losóficos das ciências naturais. Os locais de educação política devem 
ser equipados com o mais moderno material de ensino visual, ao passo 
que o Ministério da Cultura lhes permitirá livre acesso à sua biblio
teca e filmes documentários histórico-revolucionários. Ao mesmo tem
po recomenda-se ao ::VIinistério fazer mais filmes dêsse gênero e outros 
materiais para educação política. Todo o sistema de palestras tem 
de ser revisto, tornado mais vivo e menos superficial. As organiza
ções locais da Sociedade para a Difusão do Conhecimento Científico 
e Político - o principal aparelho para a agitação sistemática de ques
tões atuais - têm de ser melhoradas, e o Partido deverá ter um 
l�ontrôlc mais firme sôbre as palestras da Liga dos Jovens Comu
uistas, K omsomml. Mais líderes das diferentes profissões e ofícios 
têm de ser postos a trabalhar como conferencistas. 

A imprensa tem a desempenhar um papel mais amplo na pro
paganda, com maior atenção a questões do momento c seus funda
mentos teóricos marxista-leninistas. Deve haver maior variedade de 
material e de apresentação, mais agressividade e dcsmascaramento 
de idéias contrárias. Uma série mais ampla de escritores tem de ser 
recrutada, devendo os novos recrutas para o jornalismo ser pessoas 
"que conhecem a vida" e com experiência em outras organizações, ou 
correspondentes operários e rurais. (*) É necessário arregimentar 
em tôrno de cada jornal e revista propagandistas e jornalistas de ta
lento, hábeis vulgarizadores da teoria revolucionária, capazes de rea
gir de modo eficiente às questões prementes, com uma escrita na im
prensa que seja viva e impressionante". 

(0) Correspondentes de .iábrlcas e faz:endas coletivas para jornais nacionais 
e locms. cujos relato& são muitas vêzes a base para revelação de falhas. 
:tsse sistema de correspondente:;; voluntários vem sendo. já há multo tempo, 
amplamente praticado, não obstante os muitos casos de impopularidade dêsses 
correspondentes entre seus companheiros de trabalho. 
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Nos próprios jornais as seções de propaganda dos escritórios edi
toriais têm de ser melhorados, contratando-se propagandistas expe
rientes "que conhecem seu ofício" . Nos jornais de âmbito local o sis
tema de estabelecer, nos escritórios editoriais, departamentos de pro
paganda constituídos de pessoas estranhas ao jornal - sistema apa
rentemente vigente - deve ser aprovado formalmente, bem como ou
tras maneiras não citadas de atrair o público para o trabalho na 
imprensa . 

Ao mesmo tempo que jornais e revistas se valem da experiência 
dos melhores propagandistas, com discussões sôbre a prática e os mé
todos da palavra escrita e falada, deve-se também publicar mais lite
ratura política para as massas . Terá de ser brilhante e de leitura fácil, 
compacta e barata, interpretando as questões do momento para mi
lhões de leitores . (*)  

Similarmente, as  organizações do Partido em todos os  níveis têm 
de fazer melhor uso de rádio e televisão para fins ideológicos, com 
membros destacados d01 Partido e outros funcionários lidando com 
questões que "inflamam os trabalhadores" . 

Às ciências sociais - o têrmo é aqui usado num sentido especial 
marxista - é destinado na propaganda um papel mais importante 
do que até então . A propaganda partidária só poderá ser realmeritc 
profunda e eficiente se fôr constantemente enriquecida por um pen._ 
sarnento indagador e investigador, com as melhores fôrças científicas 
participando ativa e diretamente . As ciências · sociais por sua vez só 
podem cumprir sua tarefa quando orgânicamente ligadas à prática · do 
trabalho ideológico e de construção comunista, bem como às exi
gências locais da propaganda do Partido . Os assistentes sociais devem 
estudar e generalizar a experiência do Partido e da luta do povo pela 
vitória do comunismo . :Bles devem irromper na vida, criar problemas 
teóricos radicais 'dos dias de hoje, e deduzir as conformidades básicas 
às leis naturais na evolução do socialismo para o comunismo . 

Os cientistas sociais soviéticos têm estabelecidas na Resolução, 
para os anos sessenta, as seguintes tarefas : um estudo detalhado da 
história do Partido Comunista da União Soviética e da significaÇão 
histórica da sua . experiência para o movimento comunista mundial ; 
um programa de pesquisas conjuntas - filosóficas, econômicas e his
tóricas - sôbre os problemas tópicos da edificação do comunismo na 
U.R.S.S. ; "obras científicas sôbre os caminhos da construção comunista, 
sôbre o desenvolvimento do sistema mundial de socialismo em conformi
dade com as leis naturais, sôbre o movimento mundial comunista, de
mocrático e de trabalhadores, sôbre o presente estágio de uma crise gc-

( 0 )  Nlio é pois Je admirar que no outono de 1960 tenha sido convocada urna 
conferência nacional para discutir os recursos em polpa de madeira da 
URSS e os meios para aumentar a produção de papel! 
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ral do capitalismo, sôbre a desintegração do sistema colonial de impe
rialismo e o progresso da luta de libertação nacional dos povos da 
Asia, Africa e América Latina" . (Obras atacando teorias burgue
sas, socialistas de direita e revisionistas . )  De um modo geral os tra
balhadores científicos e conferencistas de ciências sociais têm de 
desempenhar um papel pessoal mais ativo nas atividades de propa
ganda, tanto oral quanto impressa . 

O trabalho de propaganda nas escolas secundárias deve ser aper
feiçoado . Como em tudo mais, melhores níveis de ensino marxista
leninista são a exigência fundamental da Resolução . Considerando a 
importância de inculcar profundamente as idéias nos jovens, um curso 
popular sôbre noções básicas de política tem de ser introduzido nas 
classes superiores em 1962, com um compêndio especial para o curso . 

Para êsses grupos - que abarcam a totalidade da sociedade so
viética - as diretrizes estabelecem a linha geral de propaganda para 
o futuro previsível : sucessos econômicos e de produção, superioridade 
da ideologia marxista-leninista sôbre tôdas as outraS, necessidade de 
combater a ideologia burguesa, explicação da política externa de paz 
da União Soviética e necessidade geral de mais estudos teóricos . Em 
resumo, o mesmo processo de antes tem de ser aplicado . O primeiro 
item da Resolução, que as falhas dos propagandistas assinaladas em 
seu preâmbulo devem ser corrigidas, também adota êsse processo . Mas 
embora o propósito e o método gerais sejam os mesmos, as diretrizes 
detalhadas são interessantes por nos permitirem vislumbrar as cam
panhas internas de propaganda nos anos sessenta . 

Duas seções da Resolução são dedicadas à necessidade de extrair 
propaganda da velha e ininteligível rotina de aforismos e citações in
significativas dos manuais Marx-Engels-Lenine, transformando isso 
numa fôrça vital, dinâmica . Os métodos existentes de salientar re
cordes de trabalho e de educar os quadros - dando-lhes fatos e conhe
cimentos concretos - têm de ser reforçados por palestras sumárias 
regulares de agitadores e propagandistas em conjunto com membros 
da intelectualidade, convocadas sob os auspícios dos mais importantes 
Comitês Centrais do Partido locais e regionais ; essas conferências dis
cutiriam relatórios sôbre questões internas e estrangeiras e sôbre as
suntos locais importantes . 

"Respeitando rigorosamente o princípio da voluntariedade", mais 
ativistas não pertencentes ao Partido, operários de produção destaca
dos e inovadores têm de ser utilizados para trabalho de agitação no 
rádio e televisão, na imprensa e como conferencistas . Concomitan
temente com a elevação do nível ideológico dessa propaganda de mas
sas, é necessário fazer um uso mais eficiente das artes . "O trabalho 
bibliográfico e a propaganda de livros e músicas têm de ser aumen
tados" . Casas de cultura, clubes, bibliotecas, salas de , leitura, museus, 
parques e outros estabelecimentos culturais e educacionais devem 
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igualmente tornar-se verdadeiros centros de agitação e propaganda . 
E repete-se que em tudo isso as organizações de massas e artísticas 
desempenham papel destacado . 

Uma ênfase maior terá de ser dada à auto-educação política den
tro de um sistema de seminário, com "somente aquêles que realmen
te não possuem a necessária base para estudar em livros por si mes-' 
mo" indo para círculos de estudo ou escolas políticas . Tal sistema é 
recomendado como sendo "o método principal para conhecer a fundo 
o marxismo-leninismo", devendo-se dar maior ajuda àqueles que estu
dam sozinhos a teoria e história do Partido Comunista Soviético . 
Dentro dessa estrutura a escola política se destina aos que embar
cam na primeira etapa do marxismo-leninismo, com círculos de es
tudo e seminários teóricos para os cursos subseqüentes : a história do 
Partido Comunista, os princípios básicos do marxismo-leninismo, 
questões econômicas e assuntos políticos do momento, ateísmo, a si
tuação internacional e o comunismo mundial . No nível mais elevado, 
o das universidades marxista-leninistas, ( * )  dá-se ênfase ao trabalho 
individual bem como a seminários . Com relação a isso é salientada a 
importância do Komsomol como uma organização para moldar jo
vens e por isso nccesitando "os melhores e mais bem informados co
munistas que gostam de trabalhar entre jovens" . (*) 

De um modo geral, há necessidade de propagandistas melhores, 
e quando êstes são encontrados precisam de melhor instrução : "mais 
cuidado deve ser tomado para ampliar seus horizontes, elevar seus 
níveis culturais e aperfeiçoar sua capacidade didática" . Seus cursos 
têm de ser melhorados, é preciso escrever mais a respeito de seu tra
balho, e sua posição perante os olhos do público deve ser erguida·. 
Os centros de estudo devem em geral ser instigados a uma maior 
atividade . 

Conforme diz a Resolução : "O Comitê Central do Partido Co
munista da União Soviética (* )  pede que as organizações partidá
rias intensifiquem a orientação do trabalho ideológico e acima de tudo 
de sua seção principal - a propaganda partidária" . Grande parte 
da Resolução apenas reafirma, em têrmos atuais, o que já fôra mui
tas vêzes dito em diretrizes do Partido . Não obstante ser repisado 
e enfadonho, é um documento importante . 

:e importante porque mostra claramente como o sistema de pro
paganda soviético produz seu impacto em tôda parte : está presente 
em todos os setores da sociedade soviética . Mostra de forma concisa 

( " )  Embora, rigorosamente falando, estas sejam instituições do Partido, elas são· 
de categoria universitária. 

( 0 )  Uma de suas tarefas é "pôr um fim à elevada perda de elementos e criar 
quadros estáveis de propaganda no Konuomo!". Uma revelação pouco llson.,. 
jelra do estado atual da organização. 

( 0 )  Daqui por diante abreviados para CC e PCUS, respectivamente. 
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como o propagandista comunista correlaciona estreitamente os acon
tecimentos nacionais e estrangeiros, num espectro que se estende em 
cada direção tanto quanto a mente pode alcançar . Mostra também as 
fraquezas oriundas dela própria, fraquezas das quais trataremos mais 
para o fim do livro . Embora estejamos interessados principalmente 
em propaganda comunista para o mundo exterior, precisamos co
nhecer algo sôbre o trabalho de propaganda comunista interna . Essa 
Resolução, publicada no início dos anos sessenta, será ainda durante 
muito tempo um documento básico . 

Para compreender tôda a importância da propaganda comunista 
no mundo de hoje é essencial ter em mente a concepção global do 
próprio comunismo - é um movimento político de dimensões mun
diais e com aspirações igualmente mundiais . Quer expresso em têr
mos puramente ideológicos ou nas expressões mais simples de expan
sionismo, o comunismo não estabelece internacionalmente quaisquer li
mites além dos quais não se propagará com os sputniks, os luniks e os 
foguetes tripulados suas reivindicações territoriais se propagam além da 
Lua até Vênus . Comparadas com essa perspectiva, as ditaduras do 
passado eram relativamente modestas em suas pretensões : nem mes
mo a visão de Hitler se estendia tão longe . 

Durante bastante tempo após a Segunda Guerra Mundial acre
ditava-se geralmente que o comunismo só poderia chegar ao poder 
por detrás das fileiras do Exército Vermelho : em apoio disso citam
se habitualmente os exemplos de países como a Tchecoslováquia, Po
lônia e Hungria . Poderá ter sido assim nos primeiros anos, mas ago
ra a teoria está sendo atacada como sendo mais capaz de desorientar 
do que de explicar . Com uma compreensão melhor do poder da pro
paganda e do uso sistemático que dela fazem os comunistas, tem-se a 
impressão de que as conquistas soviéticas foram devidas em parte, 
conforme diz a escritora francesa Suzanne Labin, " . . .  aos efeitos da 
intoxicação do espírito democrático" . (*)  

Num sentido geral admite-se que o comunismo põe grande ênfase 
no contrôle da mente como meio de conseguir que as pessoas, indivi
dualmente ou na massa, trabalhem para os alvos e objetivos mundiais 
do movimento . A longo prazo o contrôle completo da mente é mui 
obviamente desejável, mas em têrmos mais imediatos - e isso é da 
máxima importância - o objetivo principal do comunismo não é con
seguir recrutas para suas fileiras, mas sim apenas obter apoio para, 
ou neutralizar a oposição contra, sua política do momento . (* )  

( 0 )  S .  Labin, 1 1  est moins cfnq, 2.• edição, 1960, Editlons Berger-Levrault, Paris. 
( " )  Com o número de comunistas em 1963 atingindo pretensamente um total 

de 42.500.000, pode-se t'izer que estão mais ou menos mantendo a proporção 
com o aume'lto de população mundial. 
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O amplamente disseminado equívoco quanto a êsse ponto é de 
grande valor para o movimento comunista . �ste alega sempre que 
não pretende converter todo mundo ao comunismo da noite para o 
dia, e que é um grupo político tão docemente sensato quanto qualquer 
outro . Na realidade a ignorância geral da maioria a respeito do co
munismo e de sua política é uma de suas maiores vantagens na pro
paganda . Nos círculos políticos britânicos os principais partidos pu
blicam anualmente detalhados manuais a respeito dos outros partidos, 
para uso de seus próprios propagandistas quando tiverem de atacar 
partidos rivais . E no entanto nenhum manual dêsse tipo (*)  é pu
blicado por qualquer um dêles sôbre seu inimigo comum, o movimen
to comunista . Enquanto estiver em minoria, o partido comunista afir
ma ser politicamente igual aos outros partidos . É só quando está no 
poder - conforme vimos na Europa Oriental - que êle expunge de 
seus registros as alegações do passado e suprime os grupos oposi
cionistas . 

A estratégia comunista usa sua propaganda no mundo não-co
munista para ajudar a estimular a atitude complacente de "isso não 
pode acontecer aqui", para encorajar rivalidades entre outros se
gundo o princípio de "dividir e dominar", para criar a imagem de ini
migos novos a fim de desviar a atenção de si próprio, e acima de tudo 
para estimular a crença na inevitabilidade do comunismo como fôrça 
mundial . 

Os comunistas, quer agindo como governos quer como grupos po
líticos partidários, têm a vantagem tática de fazerem o jôgo conforme 
sua livre escolha, ignorando ou recorrendo a regras e leis de acôrdo 
com sua conveniência ; ao passo que os não-comunistas em geral, e 
particularmente os regimes ocidentais, são tolhidos por terem de 
respeitar as regras habitualmente aceitas . 

A exploração comunista do desejo geral de paz e boas relações 
internacionais é um fato aceito, mas mesmo então não é por muitos 
reconhecido como essa exploração é bem sucedida até entre aquêles 
que afirmam ver através dela . Afinal de contas, ninguém se importa 
de admitir uma verdade que leva um ferrão na cauda ! A propaganda 
comunista é capaz de explorar ao máximo os sentimentos de culpa em 
muitos círculos de que talvez não tenhamos feito todo o possível para 
compreender e coexistir com os comunistas : fracassos anteriores são 
postos de lado como razões pelas quais poderíamos tentar novamente, 
com o ônus de descobrir um nôvo meio de acôrdo colocado - por 
implicação quando rião por acusação direta - sôbre os não-comunis
tas . Se é preciso "salvar a face" de alguém, então é a dos comunis-

( • ) Uma das poucas obras substanciais dêsse üpo é Hans Koch, Theorie Talctilc 
Techntlc des We!tkom-nunismus, Dmgauverlag, Pfaffenhofen/IIm, 1959. 
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tas, que nunca aceitarão qualquer concessão que lhes é oferecida se · 
puderem torcer as circunstâncias de modo a parecer um triunfo. Ideo
làgicamente não vale a pena ter nada pelo que não se tenha lutado ; 
nada deve ser livremente dado ou tomado, e sim arrancado à fôrça 
das mãos da oposição. 

A propaganda comunista tem a vantagem adicional de poder ser 
ligada e desligada à vontade. Poderá trabalhar intensamente num 
único tópico enquanto achar que o assunto é merecedor de ser man
tido vivo. Logo que deixa de ser útil, pode ser pôsto de lado - em 
geral para sempre, embora à mão caso seja preciso novamente fazer 
uso dêle. Essas estratégias e táticas serão estudadas nos capítulos se
guintes. Por ora será suficiente conhecermos os princípios gerais. 

Em tôdas essas funções a propaganda não deve ser considerada 
isoladamente . Ela é parte - em muitos casos a parte mais impor
tante - de um esquema geral, que pode abranger ação militar, insur
reição, espionagem, sabotagem e o fomento deliberado de intranqüi
lidade nos países não-comunistas . (*) 

A propaganda comunista é dispendiosa. Em 1960 uma estima
tiva alemã, do Ministério da Defesa, publicada em Bonn, dava um 
total anual de dois bilhões de dólares, excluídos o custo do serviço di
plomático e as despesas de "dumping", que também desempenham sua 
parte nos aspectos mais amplos da propaganda . Uma estimativa não
oficial britânica dá um total ainda maior, mas mesmo dois bilhões de 
dólares são um bocado de dinheiro a ser gasto anualmente para con
vencer as pessoas que se está com a razão e que todos os outros estão 
não só errados mas até mesmo diabOlicamente errados . (*) 

Suzanne Labin em ll est moins c-inq calcula que a propaganda e 
atividades políticas comunistas na França custam 20 milhões de dó
lares por ano, e na Itália 30 milhões . Na lndia e na Indonésia -
"onde os homens custam menos" - o dispêndio anual é de 10 mi
lhões de dólares em cada, na Finlândia e no Iraq 5 milhões em cada . 
Isso dá um total de 80 milhões de dólares para êsses seis países, além 
de uns 65 . 000 trabalhadores pagos . Outros vinte países, com parti
dos comunistas de menor importância, custam um total anual de 
220 milhões de dólares, empregando 50 .000 pessoas que recebem 
salários . Tudo junto, Labin calcula que a agitação comunista direta 
fora do bloco soviético custa 500 milhões de dólares por ano e em-

( • )  As instruções d e  1920 d e  Lenine, sob o titulo Comunismo de Esquef'da, um 
Distúrbio Infantil, e;<pl!cam as inter-relações dêsses fatOres. Foram lem
bradas aos leitores soviéticos da Imprensa do Partido como importantes 
instruções do Partido em 1960. 

( • )  Compare-se ésses dois bilhões de dólares com o total anual da Comunidade 
Ocidental de sete bilhões de dólares de ajuda econômica a países subdesen
volvidos durante os anos 1956-9, uma cifra duas vêzes maior que no período 
1950-5 ( cálculos apresentados na Edlçi!.o Internacional do New York Times, 
de 14 de março de 1961 ) .  
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prega 140 . 000 pessoas . A maquinaria de propaganda indireta - as 
várias organizações a que nos referimos adiante - custa, calcula ela, 
mais de um bilhão e meio de dólares anualmente, dando emprêgo a 
350 . 000 pessoas . As estimativas de Labin portanto se igualam àque
las publicadas em Bonn . Segundo êsses cálculos, Moscou e Pequim 
gastam anualmente dois dólares por cabeça para cada pessoa fora 
de suas próprias áreas . 

Essas são apenas estimativas, pois a respeito dessas questões não 
sabemos o suficiente para nos possibilitar algo mais que estimativas 
ou palpites inteligentes . Mas essa cifra de dois dólares por cabeça 
parece razoável e põe em melhor perspectiva a cifra de dois bilhões . 
Para todo aquêle que almeja a dominação mundial - seja em têr
mos ideológicos ou nos de rude domínio físico - a propaganda sis
temática pode ser uma arma barata, quer em têrmos de custo finan
ceiro quer nos de potencial humano : um exército de meio milhão de 
propagandistas custa sempre menos que um exército de soldados, para 
não falar de marinha e fôrça aérea . Para ditaduras que se expandem 
a propaganda ajuda a economizar no custo da dominação expansio
nista . 

Assim é que, conforme observado por Labin, o partido comunis
ta de qualquer país produzirá cem vêzes mais literatura por membro 
do que o mais rico dos outros partidos . O material produzido local
mente é secundado por dúzias de publicações grandemente subven
cionadas, puhlicarlas em tôdas as línguas importantes pelo Bloco Co
munista para leitores da Comunidade Ocidental e dos países não
comprometidos . ( *) Segundo estatísticas da Alfândega dos Estados 
Unidos, no ano de 1959 cêrca de seis milhões de volumes de impres
sos - totalizando 10 milhões de itens - foram enviados de paíse::; 
comunistas aos Estados Unidos como impressos pela mala postal 
ordinária ; isso exclui uma quantidade desconhecida também vinda 
pelo correio mas não como impressos . 

Não obstante a principal plataforma comunista ser ideológica, as 
ações do comunismo são rigorosamente pragmáticas e oportunistas . 
Embora prestando louvores fingidos aos fundamentos ideológicos, a 
propaganda comunista para a Comunidade Ocidental e as nações 
não-comprometidas é uma que poderia rotular a linha de qualquer di
tador, desde que não tivesse um caráter racial para limitar sua uni
versalidade . A propaganda comunista faz bom uso da teoria da ine
vitabilidade histórica, especialmente se os fatos de uma situação podem 
ser adaptados à linha do Partido . Com essa finalidade existe um 

(•)  Para evitar linguagem incômoda e cheia de repetições, os paises comunistas 
da Europa (excluindo Iugoslávia) serão designados coletivamente como o 
Bloco Comunista : Europa Ocidental e América do Norte como a Comuni
nldade Ocidental, e os outros países como pa1ses não-comprometidos. 
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processo geral dividido em três etapas : 1 ) alarme, para fazer o audi
tório sair de sua apatia e aceitação das condições presentes ; 2) pro
fecia do curso futuro descendente combinado com lembretes de fra
cassos anteriores do sistema ; 3)  finalmente o incentivo à esperança 
baseada na solução comunista sugerida, canalizando as energias nega
tivas despertadas pelas fases de profecia e lembrança para uma ação 
positiva segundo as novas linhas apresentadas . Greves, campanhas 
pró-paz, manifestações "anti", reuniões de amizade - todos êsscs pro
blemas podem ser tratados com agitação através do processo de três 
etapas . 

Onde a doutrina comunista é invocada ela tem uma certa plau
sibilidade - que poderá ser impressionante em determinadas situa
ções - com suas referências ao capitalismo monopolizador, provoca
dores de guerra, crises de desemprêgo e antagonismos entre capital 
e trabalho, dominação imperialista e exploração colonial . Aqui de 
nôvo muitas das frases mais usadas não são necessàriamentc típicas 
do comunismo - um fenômeno que lhe é de grande valor nos países 
em desenvolvimento e não-comprometidos . 

Embora tenha havido modificações recentes, a propaganda co
munista tem um sistema de valôres nitidamente opostos . As virtudes 
do Bloco Comunista são complementadas pelos vícios do Ocidente . 
Os comunistas são pela paz, o Ocidente pela guerra ; os comunistas 
nunca podem ser militaristas, o Ocidente não pode deixar de ser ; os 
comunistas são favoráveis à cooperação, o Ocidente se fia na ex
ploração . :esses são os tipos de simplificação extrema usados na pro
paganda de agitação comunista - embora evitados no material des
tinado a um público mais sofisticado-. 

Mas as expressões comunistas de duplo sentido ( * )  - com sua 
exploração de palavras que significam uma coisa para os comunistas 
e algo bem diferente para os outros - não podem ser desprezadas 
como simples semântica . Se nós ficamos confundidos pelo que os 
comunistas querem dizer com suas palavras, elas estão perfeitamente 
claras nas mentes comunistas, haja vista a lúcida interpretação dada 
pelo Sr.  Khruschov da coexistência à moda comunista, conforme ve
remos adiante . 

Se cometemos enganos ao nos equivocarmos a respeito de como 
os comunistas usam as palavras, nós igualmente nos equivocamos 
quanto ao uso imparcial que fazem da verdade e da mentira, a ponto 
de não sabermos o que é realidade ou ficção . Do ponto de vista da 
agitação, de fato não importa tàticamente quão falsa ou verídica seja 

(0) A obra de Harry Hodr,kinson Doub!eta!k (nos Estados Unidos Tha Language 
of Communism) ,  Pitnum. Londres e New York, 1955, é ainda provAvelmente 
um dos melhores estu·�os concisos sôbre o assunto, embora desde a morte 
de Stalin algumas de Sl;as observações não mais se apliquem. 
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uma fala, desde que pareça lógica . Acusações e reptos sôbre deter
minado ponto podem ser respondidos sempre ignorando-se o con
teúdo do repto e lançando dúvidas sôbre os motivos e a probidade do 
contestador . Nada disso é exclusivo da agitação comunista, sendo 
comum a todos os movimentos políticos mais extremos, que vêem nisso 
uma arma eficiente a curto prazo . 

Nosso êrro é muitas vêzes ignorar êsses fatos e não dar impor
tância à propaganda comunista simplesmente porque ela contém men
tiras óbvias e ofende nossos sentidos intelectuais. Mas se ela atinge 
seu propósito - e há muitos casos em que essa técnica o tem conse
guido - que motivos há para que achemos graça, ou nos sintamos 
indignados e moralmente superiores ? 

Especialmente nestes dias de maior flexibilidade de ação é a 
propaganda comunista capaz de explorar tôda espécie de sofismas 
que se assentaram em nossas mentes. Oito dessas principais falá
cias são relacionadas por Labin : 1 )  a luta é entre Rússia e Estados 
Unidos, de modo que todos os outros devem permanecer neutros ; 2) 
o Bloco Comunista se arma porque receia a agressão ocidental -
remova-se pelo desarmamento a agressividade ocidental e tudo esta
rá bem ; 3 )  o Bloco Comunista tem mêdo por causa de sua incom
preensão do Ocidente, de modo que depende de nós nos aproximar
mos mostrando nossa boa vontade ; 4) o Ocidente se tranca numa 
atitude negativa, de modo que é novamente a nós que incumbe nos 
tornarmos mais acessíveis ; 5 )  sendo a energia atômica o mais grave 
problema mundial da atualidade, deveríamos nos preocupar mais 
com êle do que com os avanços políticos comunistas : 6) não pode
mos ignorar um bilhão de comunistas, isto é os habitantes do Bloco 
Oriental - o que devemos ignorar é que somente uma minúscula 
fração dêles é de fato constituída de verdadeiros comunistas ; 7) os 
êxitos comunistas resultam das injustiças sociais, com a implicação 
que nenhum outro partido político se incomoda com tais problemas 
e que o comunismo na Europa Oriental foi impulsionado para a fren
te por uma onda de apoio popular ; 8) o último sofisma, que tem sido 
firmemente mantido em círculos políticos dominantes do Ocidente, 
é o de que a resposta aos avanços soviéticos está na ajuda econômica 
aos países subdesenvolvidos - claro é que uma tal ajuda é necessá
ria, mas ela não fornece a resposta à propaganda comunista nos países 
não-comprometidos. Sob certas circunstâncias, poderá mesmo auxi
liar a oposição proporcionando à população local os meios de receber 
e serem influenciados pela propaganda comunista, seja oralmente via 
rádio ou visualmente via livros e filmes. 

Isso foi salientado pelo comentarista americano Alistair Cooke, 
numa transmissão da BBC em janeiro de 1961, ao discutir as rela
ções entre os Estados Unidos e Cuba. "Creio eu", disse êle, "que os 
comunistas são menos ingênuos a respeito das raízes da ação política 
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efetiva. Têm êles demonstrado - desde o Azerbaijan até Budapest 
e talvez Cuba -que o atributo a estimular em povos pobres e amar
gurados é o sentimento de serem explorados, quer seja êsse sentimento 
sadio ou neurótico. Mas nós ocidentais nos aferramos à nobre ilusão 
de que um homem é um ser racional, e que na melhor das hipóteses 
é um homem com um ressentimento justo, e na pior das hipóteses 
um homem com uma queixa que pode ser atendida por meio de um 
tratado de assistência mútua e uma abertura de crédito no Senado pa
ra ajuda externa". 

A propaganda comunista varre todo o espectro semântico . Ela 
está difundida por todo o mundo através de uma máquina que é tão 
complexa quanto ampla. A palavra é propagada em tôdas as dire
ções, desde as gigantescas rotativas de Moscou até um simples copia
dor de selva na Africa tropical . Como vimos na Resolução referente 
à propaganda na U. R .  S. S. , usam-se todos os meios possíveis, e em 
proporção cada vez maior. 

Não é essa a ocasião de estudar em detalhes os principais meios 
comunistas para a disseminação de propaganda impressa dentro e 
fora do Bloco . Tass e agências noticiosas congêneres nos outros paí
ses comunistas (* ) desempenham provàvelmente o mais importante 
papel dia a dia, e em fevereiro de 1961 êsse serviço foi suplementado 
em Moscou pela formação duma agência especial, A. P . N. ou No
vosti (Notícias) ,  que recebeu a tarefa de fornecer ao mundo as idéias 
soviéticas sôbre entendimento pacífico, de tratar de questões espe
cíficas relativas à União Soviética e de agir como agência informati
va geral sôbre a U. R. S. S. Diferentemente de Tass, que é uma or
ganização estatal e goza de imunidade diplomática no exterior, A.P.N. 
é um órgão "público", sem qualquer proteção do Estado exceto que 
seu material é de direitos reservados.. ( *) 

A dicotomia do sistema soviético já foi mencionada, com a ais
tência lado a lado do aparelho do Estado e da máquina do Partido, 
sendo o Partido o fator controlador. Em têrmos diplomáticos o Go
vêrno Soviético lida com outros governos. Ao mesmo tempo o Par
tido Comunista passa por cima do govêrno endereçando sua propa
ganda diretamente ao povo, com o objetivo de influenciar uma. ação 
vinda de baixo . O exemplo clássico disso em tempos modernos foi 
o golpe de estado comunista de 1948 na Tchecoslováquia, devido � 

( •) Slio elas ADN (Alemanha Orientall, Agerpress (Romênia) , ATA (AI bAnia) , 
BTA (Bulgãria) , CTK !Tchecoslovâquta ) ,  KCNA (Coréia do Norte) ,  MONT
SAME (Mongólia) ,  MTI (Hungria) ,  NCNA (China ) ,  PAP (Polônia) ,  VNA, 
Vietnam do Norte. Pelo que ficou demonstrado numa conferência de agên
cias noticiosas do Bloco, realizada em Praga em junho de 1962, parece que 
Prensa Latina (Cuba) também deve ser incluída. 

( • )  Ainda niio se sabe se êsses direitos reservados serão postos numa base in
ternacional. 
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grande parte a essa ação vinda de baixo, conforme nos foi desde então 
relatado por aqueles que ajudaram a organizar o golpe . (*)  

No sentido mais amplo o aparelho de propaganda para influen
ciar de baixo é o velho sistema de organizações comunistas, ostensiva
mente independentes do Partido, muitas vêzes parecendo totalmen
te isentas de quaisquer influências políticas . Às vêzes podem ser or
_ganizações bem grandes no país - como, por exemplo, as organiza
-ções femininas na França - mas em geral são relativamente peque
nas . Podem, contudo, ser muito ativas e, se contarem com pessoas po
liticamente influentes, são capazes de exercer considerável pressão 
sôbre as instituições parlamentares . 

Enquanto algumas das organizações - tais como as de cientis
tas, médicos ou advogados - se destinam a atrair uma minoria e 
podem assim ser chamadas de verdadeiros órgãos de propaganda, as 
organizações importantes - de paz, femininas e juvenis - têm uma 
função de agitação entre as massas . 

A propaganda comunista se apóia fortemente na tese de que uma 
elite, os ativistas, conduz e controla a multidão, as massas . Associa
do a isso está a preferência comunista pelos apelos coletivos em vez 
de individuais . Isso também não é peculiar ao comunismo, podendo 
ser encontrado em qualquer grupo missionário . A semelhança dos 
missionários, os comunistas usam uma boa canção quando podem para 
ajudar a induzir uma hipnose coletiva : isso pode ser notado espe
cialmente com a Federação Mundial da Juventude Democrática e sua 
jovial "Canção da Liberdade" .  Esta tem uma melodia boa e forte, 
com palavras aceitáveis para jovens de qualquer lugar . É cantada 
como o clímax de reuniões com todos se dando as mãos, uma técnica 
que atrái os mais relutantes . ( *) 

Essa agitação emocional é especialmente importante nas campa
nhas de conversão - conversão para aceitação da linha comunista, e 
não necessàriamente para ingressar no Partido . Com êsse intuito é 
importante que não haja muitos membros do Partido presentes ; a ne
cessidade é para convertidos e possíveis convertidos . É num trabalho 
indireto como êsse que as organizações desempenham um papel essen
cial . Algumas organizações podem ter uma existência longa, outras 
duram apenas pouco tempo . De fato, as organizações temporárias 
estabelecidas para fins específicos parecem estar aumentando nestes 
últimos anos . 

Em seu trabalho de obter apoio dentre as fileiras de outras orga
nizações o movimento comunista não está só . Mas o seu sistema pró-

( • ) Conforme descrito, opor exemplo, por John Boynton, "De Praga a Westmins
ter", em SoC\Il!ist CommentaTl/, junho de 1962. 

( 0 )  o autor afirma isso baseado em vivas experiências pessoais em diversas 
ocasiões. 
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pri<> de organizações permite-lhe operar por contrôle remoto e assim 
não estar à vista . O uso que faz dos chamados simpatizantes pode 
ser tão sutil quanto é com freqüência espalhafatoso, o mesmo ocor
rendo com o uso de membros do Partido francos ou dissimulados . 

Os primeiros simpatizantes do comunismo apareceram nos dias 
iniciais da Revolução Bolchevista - eram aqueles escritores russos 
que embora não endossando os princípios do comunismo estavam 
prontos a acompanhar as autoridades comunistas do dia . Hoje usa-se 
também a expressão cripto-comunismo, embora isso não seja neces
sàriamente o caso com indivíduos . Labin sugere que a palavra "auxi
liar" seria mais apropriada . Certamente é menos subjetiva, pois mui
tos simpatizantes fazem seu trabalho de propaganda comunista acre
ditando sinceramente que estão agindo independentes de qualquer 
grupo . 

Na década de 50, o simpatizante era fácil de reconhecer, pois a 
linha de Stalin era intransigente e clara . Mas os auxiliares dos anos 
sessenta - com a propaganda comunista aumentando em tamanho, 
complexidade e raio de ação - são mais difíceis de identificar . Nos 
capítulos pretendo estudar as transformações que ocasionaram tudo 
isso e ver quanto podemos aproveitar, para o futuro, de nossa expe
riência da última década . 
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CAPÍTULO 2 

A.r Diretrizes Bá.rica.r : 191 9-64 

O comunismo é um movimento proselitista q\le por sua natureza e.x.
pansionista é de âmbito mundial . Sua existência depende do uso cons
tante e consistente da propaganda sob tôdas as formas possíveis . ·  Tô
da ação importante dos comunistas, seja internacional ou dentro das 
fronteiras do próprio Bloco, é relacionada pelos porta-vozes do Par-
tido com um princípio de Lenine ou de Marx. 

· 

De início havia O Manifesto Comunista . :aste foi não somente a 
primeira exposição de política comunista, como também a primeira 
peça de propaganda comunista, com sua mensagem-chave de agitação 
perpetuada diàriamente em todos os órgãos do Partido no Bloco Orien
tal ; "Proletários de todos os países, uni-vos !" 

O Manifesto foi um produto daquele grande ano de revolução 
do século XIX - 1848 . Seus autores, Marx e Engels, declararam 
que tinham algo em comum com outros movimentos revolucionários, 
pois os objetivos imediatos dos comunistas era idêntico ao de outros 
partidos proletários : a formação de uma classe proletária, a derru
bada da supremacia da burguesia e a conquista do poder político pelo 
proletariado . Mas embora êsses objetivos imediatos fôssem os mes
mos, a base teórica do movimento comunista era bem diferente : "O 
aspecto característico do comunismo não é a abolição da propriedade 
em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. A moderna pro
priedade burguesa é a expressão final e mais completa do sistema de 
produção e apropriação, que se baseia no antagonismo de classes, na 
exploração de muitos por poucos. Nesse sentido, a teoria dos comunis
tas pode ser resumida numa única frase -Abolição da propriedade 
privada" . 

Para alcançar êsses objetivos, estabelecia o Manifesto, de mo
do breve e sucinto, uma política de ação comunista : "Os comunistas 
em tôda parte apóiam todos os movimentos revolucionários contra o 
estado de coisas político e social existente. Em todos êsses movi
mentos êles trazem à frente, como a questão dominante de cada um, 
a questão da propriedade, qualquer que seja seu grau de desenvol
vimento na ocasião. Finalmente êles trabalham em tôda parte pela 
união e acôrdo dos partidos democráticos de todos os países . Os co
munistas desdenham esconder seus pontos de vista e objetivos . :ales 



declaram abertamente que seus fins só podem ser alcançados peJa 
derrubada violenta de tôdas as condições sociais existentes" . 

Isso foi em fevereiro de 1848 . Sessenta e nove anos depois essas 
palavras de dois membros da burguesia alemã foram postas em ação 
não na Alemanha, conforme imaginado por Marx e Engels, mas na 
Rússia Czarista, um país fora dos seus cálculos políticos . Ali, de 
acôrdo com as instruções do Manifesto, os bolchevistas de Lenine 
apoiaram a revolução inicial de fevereiro de 1917 apenas para se le
vantar uma vez mais, em novembro, contra seus antigos aliados, es
tabelecendo pela fôrça o primeiro Estado comunista, o primeiro epi
centro de um terremoto político mundial . 

Dois anos após a Revolução de Outubro e o estabelecimento do 
poder bolchevista na Rússia, os líderes em Moscou se puseram a es
tabelecer um movimento revolucionário mundial, a Internacional Co
munista ou Comintern, fundada em 1919 num congresso assistido por 
cinqüenta e três delegados de dezenove países, dos quais oito fazem 
agora parte da U .  R .  S .  S .  O Comintern desenvolveu-se a ponto de, 
por ocasião de seu último congresso, em 1935 poder contar delegados 
de sessenta e cinco partidos espalhados ao redor do mundo . Foi liqui
dado como organização em 1943, no auge da Segunda Guerra Mun
dial, como um gesto de solidariedade soviética para com o mundo 
não-comunista que combatia o nazismo . 

Ostensivamente o Comintern não estava sob o contrôle direto do 
aparelho comunista soviético, embora a própria maneira como foi ex

tinto desmentisse isso . Seguia as modificações da linha de Moscou 
em tôdas as suas complexidades através dos anos vinte e trinta, agin
do como a principal linha de comunicação da capital soviética para 
os partidos comunistas de todo o mundo, tanto os legais quanto os 
clandestinos . As diretivas principais eram dadas nos infreqüentes 
congressos do Comintern, e mais detalhadamente nas páginas de seu 
jornal, lnternational Press Correspondence, ou Imprecorr . 

As diretivas fundamentais do Comintern foram formuladas com 
maior clareza pelo seu Sexto Congresso em 1928 (o seguinte e último 
só se realizaria em 1935 ) ,  e elas estabelecem a ligação entre o Ma
nifesto Comunista de 1848 e a diretiva básica seguinte, dada por An
drei Zhdanov em 1947, por ocasião da formação em Varsóvia do nô
vo órgão comunista internacional, o Escritório de Informação Co
munista, ou Cominform . ( *) 

O programa para ação comunista mundial, conforme estabeleci
do pelo Congresso de 1928, baseava-se na tese simples de que "o 
objetivo fina] da Internacional Comunista é substituir a economia ca-

(•)  A forma abTeviada mais comum usada em círculos comunistas era Jnform
burcau, mas aqui U!l!lrcmos o �rmo Conúnform por ser o mais conhecido 
em círculos não-comunistas. 
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pito l ista mundial por um sistema mundial de comunismo" .  Essa di
tadura mundial do proletariado viria sàmente como resultado final 
do processo de revolução proletário internacional . Essa revolução por 
sua vez seria constituída de processos variando no tempo e caráter ;  
haveria revoluções puramente proletárias (do tipo russo, por exem
plo ) ,  revoluções de tipo burguês-democrático que evoluiriam para 
revoluções proletárias, guerras de libertação nacional e revoluções 
coloniais . 

Esquemàticamente o Congresso do Comintern viu a variedade de 
condições e maneiras de alcançar a ditadura do proletariado nos di
versos países dividida em três tipos principais . Nos países de ca
pitalismo altamente desenvolvido (como, por exemplo, os Estados 
Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha) a exigência fundamental era a 
da transição direta do proletariado à ditadura . Isso exigiria a desa
propriação integral da grande indústria, a organização de um grande 
número de fazendas estatais soviéticas com uma relativamente pe
quena parte da guerra transferida aos camponeses, a regulamen
tação dos mercados e a coletivização da agricultura camponesa . 

Em países de capitalismo medianamente desenvolvido (Espanha, 
Portugal, países balcânicos, por exemplo ) as etapas de transição de
penderiam da extensão das sobrevivências semifeudais na agricultu
ra . Aqui a ditadura do proletariado não viria imediatamente, mas 
como decorrência da ditadura democrática do proletariado e cam
poneses . A ênfase seria sôbre a reforma agrária, com terras expro
prt:j,das entregues inicialmente aos camponeses, que seriam organi
zados segundo moldes cooperativistas e posteriormente ainda mais 
unidos na produção . A marcha dessa transição seria relativamente 
vagarosa . 

Os países coloniais e semicoloniais ( lndia, China) juntamente 
com os países dependentes de Estados capitalistas (Argentina, Bra
sil) teriam um misto de indústria e feudalismo, do que resultaria es
tarem os principais setores econômicos e políticos - emprêsas indus
triais, comerciais e banc;irias, grandes propriedades e plantações -
concentrados nas mãos de grupos imperialistas estrangeiros . Nesses 
países a luta assumiria duas formas . Por um lado o combate contra 
o feudalismo e as formas pró-capitalistas de exploração, e por outro 
lado contra o imperialismo estrangeiro e pela independência nacio
nal . Aqui outra vez a transição seria por etapas, representando a 
transformação de uma revolução burguesa-democrática numa revo
lução proletária . Na maioria dêsses casos só seria possível um re
sultado bem sucedido se fôsse conseguida ajuda direta de países em 
que o comunismo já se achasse estabelecido . 

Em países ainda mais atrasados, como em parte da África, onde 
há poucos ou nenhum assalariado, onde a maioria das pessoas ainda 
vivem em condições tribais, onde a burguesa nacional é não-existen-
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te e onde o imperialismo estrangeiro se mostra pela ocupação n1ilitar 
e usurpação da terra, a tarefa principal seria lutar pela independência 
nacional . Levantes nacionais bem sucedidos poderiam abrir caminho 
para a introdução direta do sistema comunista, desde que "auxílio 
poderoso" fôsse dado pelos países já comunistas . A êste último ponto 
as diretivas de 1928 voltaram a dar ênfase, com a necessidade dos re
volucionários coloniais receberem "a assistência e o apoio da ditadura 
proletária e do movimento proletário internacional em geral" . 

Examinando a evolução do movimento comunista mundial, o 
Congresso do Comintern em 1928 firmou as inter-relações entre re
voluções nos países industriais e subdesenvolvidos com as seguintes 
palavras : 

Revoluções coloniais e movimentos de libertação nacional desempenham 
papel extremamente importante na luta contra o imperialismo e na luta para a 
conquista do poder pela classe operâria . Colônias e semicolônias também são 
importantes no período de transição porque elas representam o distrito rural 
mundial em relação aos países industriais que representam a cidade m:.�ndial . 
Conseqüentemente o problema de organização da economia socialista mundial, 
de combinar adequadamente agricultura com indústria, é, em grande parte, e 
problema da relação para com as antigas colônias do imperialismo . O estabe
lecimento, nas colônias, de uma aliança militante e fraterna com as massas 
trabalhadoras representa uma das principais tarefas que o proletariado indus
trial mundial deve realizar como lider na luta contra o imperialismo. 

Assim, despertando os trabalhadores dos países independentes para a luta 
pela ditadura do proletariado, o progresso da revolução mundial também otsperta 
centenas de milhões de camponeses e trabalhadores coloniais para a luta contra 
o imperialismo estrangeiro. Devido à existência de centros de socialismo repre
sentados por repúblicas soviéticas de crescente poder econômico, as colônias que 
se libertam do imperialismo gravitam econômicamente, e gradualmente se 
combinam com os centros industriais do socialismo mundial, são atraídas aos 
canais da construção socialista, e, saltando a etapa subseqüente do desenvolvi
mento do capitalismo como sistema predominante, obtém oportunidades de rápido 
progresso econômico e cultural . Os Sovietes de Camponeses nas ex-colônias 
pouco desenvolvidas e os Sovietes de Operârios e Camponeses nas ex-colônias j á  
mais desenvolvidas se agrupam politicamente e m  tôrno dos centros d e  ditaduras 
proletárias, associam-se à crescente Federação de Repúblicas Soviéticas e assim 
ingressam no sistema geral da ditadura proletâria mundial . O socialismo como 
nôvo método de produção obtém dêsse modo um desenvolvimento de ampli
tude mundial . 

Em todo êsse trabalho revolucionário, o fator decisivo era a 
União Soviética : 

Por ser o país da ditadura do proletariado e da construção socialista, o pais 
das grandes realizações das classes trabalhadoras, da união dos operários e cam
poneses e de uma nova cultura marchando sob a bandeira do marxismo, a 
U . R . S . S .  torna-se inevitàvelmente a base do movimento mundial de tôdas as 
classes oprimidas, o centro da revolução internacional, o fator primordial na 
história do mw1do . Na U .  R. S .  S .  o proletariado mundial adquire pela pri
meira vez um país que é realmente seu, e para os movimentos coloniais a 
U . R . S . S .  torna-se um poderoso centro de atração . Assim é a U . n . S . S .  
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a fôr.;a propulsora internacional da revolução proletária que impele o proleta
riado de todos os países a tomar o poder ; é ela o exemplo vivo provando que 
a classe trabalhadora é não só capaz de destruir o capitalismo, como �ambém de 
construir o socialismo ; é ela o protótipo da fraternidade entre as nacionalidades 
de todos os países unidos na. União Mundial de Repúblicas Socialistas e da uni
dade econômica dos trabalhadores de todos os países num único sistema. eron.ô
mico socialista mundial que o proletariado mundial deve estabelecer q11ando tiver 
conseguido o poder político . 

Em troca, tem o proletariado internacional um dever para com 
a U .  R. S. S. , especialmente no caso de um ataque qualquer contra 
a pátria soviética : 

Tendo em vista o fato de ser a U . R . S . S .  a única pátria do proletariado 
internacional, o principal baluarte de suas realizações e o mais importante fator 
para sua emancipação internacional, deve o proletariado internacional por •ua 
parte facilitar o sucesso da obra de construção socialista na U. R. S .  S .  e de
fendê-la contra os ataques das potências capitalistas por todos os meios ao seu 
alcance. (•) 

Essas regras gerais para o movimento comunista internacional 
foram estabelecidas dez anos após a Revolução Russa e tornaram-se 
a linha diretriz em vigor, sem modificações substanciais, durante o 
quarto de século seguinte . Em 1938 Stalin pôs em destaque a tese 
central em sua assim chamada Carta ao Camarada lvanov, quando 
usou a expressão "Socialismo em um país" para reafirmar a natu
reza internacional do sistema comunista . A pergunta do camarada 
lvanov fôra se era suficiente a própria União Soviética se ter tor
nado um Estado socialista, ou se era necessário que isso se desse 
numa escala mundial. Stalin, em sua resposta, reformulou a per
gunta : "É possível encarar como final a vitória do socialismo em 
nosso país, isto é, a salvo do perigo duma agressão militar e de ten
tativas para restabelecer o capitalismo, desde que a vitória do socia
lismo tenha sido alcançada num único país e os capitalistas em re
dor ainda continuem a existir?" 

A resposta a essa retórica foi obviamente negativa . Stalin citou 
Lenine como ensinando que : "A vitória final do socialismo no senti
do de uma completa garantia contra a restauração de condições bur
guesas é somente possível numa escala internacional" . Isso significa
va que : " . . . a ajuda séria do proletariado internacional é aquela fôr-

(•)  De fato. o Congresso de 1928 do Comlntem via um tal ataque à Rússia So
viética pelo Ocidente como Inevitável e desejável, pois sua declaração de 
programa prosseguia de-clarando: "O desenvolvimento das contradições den
tro da moderna economia mundial, o desenvolvimento das crises capltaJj.stas 
gerais e o ataque militar imperialista contra a União Soviética conduzirão 
1nevltilvelmente a uma poderosa erupção revolucionária que esmagara o ca• 
pltalismo em diversos dos assim chamados paises civilizados, desencadeará 
a revolução vitoriosa nas colônias, ampliará enormemente a base da dita
dura do proletariado, e assim com imensos passos tornará mais próxima 
a vitória final mundial do socialismo". 
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ça sem a qual o problema da vitória final do socialismo em um país 
não pode ser resolvido". Para apoiar seu argumento de 1938, Sta
lin lembrava ao Camarada Ivanov e a todos os outros comunistas o 
que Lenine declarara em 1919, em seu relatório do Comitê Central no 
Oitavo Congresso do Partido Comunista Russo : 

Vivemos não apenas num Estado, mas num sistema de Estados, e a existên
cia da República Soviética ao lado de um grupo de Estados imperialistas du
rante muito tempo é inimaginável . No fim ou um ou outro levará. a melhor . 
Até que chegue êsse fim, uma série de terríveis conflitos entre a República 
Soviética e os Estados burgueses é inevitável . Isso significa que a classe domi
nante, o proletariado, se quiser dominar, deve prová-lo também por sua organi
zação militar . 

Essa declaração de 1919 foi feita ao tempo da guerra civil na 
Rússia e da intervenção militar das fôrças aliadas, mas vinte anos de
pois Stalin ainda a considerava válida como um dos princípios bá
sicos das relações internacionais comunistas . Conforme informou ao 
Camarada Ivar10v, êle havia declarado em seus escritos sob o título 
geral Problemas do Lenini.smo que : 

A vitória final do socialismo significa segurança completa contra quaisquer 
tentativas de intervenção e portanto de restauração, pois nenhuma tentativa 
séria de restauração pode ser realizada sem uma ajuda séria do exterior, com 
a ajuda do capital internacional .  Por isso o apoio à nossa revolução por parte 
dos trabalhadores de todos os países é condição indispensável para a completa 
segurança do primeiro país vitorioso contra tentativas de intervenção e restau
ração, condição indispensável à vitória fmal do socialismo . 

Um ano depois, em seu relatório do Comitê Central ao 18.0 Con
gresso do Partido Comunista em Moscou, Stalin voltou a dar ên
fase ao seu conceito do cêrco capitalista da União Soviética . Desde 
1917, disse êle, o Estado Soviético passou por duas principais eta
pas de desenvolvimento . A primeira etapa terminou com a eliminação 
das classes exploradoras pela destruição do sistema capitalista na 
Rússia. Com a eliminação do capitalismo nas cidades e no campo 
veio a segunda etapa, o estabelecimento em seu lugar do sistema so
cialista, a adoção duma nova Constituição (a de 1936) e a transfor
mação da função do Estado de uma de supressão de exploradores pa
ra uma de proteção da propriedade do povo . O exército, os órgãos 
punitivos e os serviços secretos não mais têm seus gumes virados 
para dentro do país, mas para fora, contra os inimigos externos. 

Por fim, tratou Stalin da questão do declínio do Estado Soviéti
co como etapa final da transição para o comunismo pleno. Permane
cerá o Estado Soviético, perguntou êle rctoricamente, nesse período 
do comunismo? "Sim, permanecerá, a não ser que o cêrco capitalis
ta seja liquidado e o perigo de ataque militar estrangeiro tenha de
saparecido . ti claro que as formas do nosso Estado voltarão a se 
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modificar em conformidade com as modificações na situação no in
terior e exterior" . Por outro lado, concluiu, o Estado Soviético se 
atrofiaria se o cêrco capitalista fôsse liquidado, surgindo em seu lugar 
o socialismo . 

Em maio de 1943 foi o Comintern formalmente dissolvido por 
uma resolução do Presidium do Comitê Executivo . Considerando os 
anos passados, reconhecia a resolução que a situação mundial não se 
desenvolvera de maneira tão reta como a prevista nos primeiros Con
gressos da Internacional, dos quais as declarações de programa de 
1928 foram típicas . Embora a forma de organização original do Co
mintern para unir os trabalhadores se adaptasse às condições da épo
ca, sob as condições do princípio da década de 1940 já se tornara anti
quada, e "até mesmo um estôrvo para o contínuo fortalecimento dos 
partidos nacionais de trabalhadores" . 

Sob as condições da guerra contra Hitler, era melhor para os 
movimentos comunistas nacionais que trabalhassem por conta pró
pria . Com a dissolução do Comintern, todos seus partidos-membros 
foram formalmente liberados de suas obrigações conforme estabele
cidas pelos regulamentos e resoluções dos Congressos que se reali
zaram entre 1919 e 1935 . A tarefa mais importante a que os parti
dos comunistas deveriam se dedicar no futuro próximo era : " . . .  con
centrar suas energias no apoio sincero e participação ativa na guerra 
de libertação dos povos e Estados da coligação anti-Hitler, e para a 
derrota mais rápida do inimigo mortal da classe trabalhadora, o fas
cismo alemão e seus associados e vassalos" . 

Dois anos depois a guerra na Europa estava terminada, e a con
tra o Japão se aproximava do fim . A União Soviética já estabele
cera seu contrôle nos países da Europa Oriental, enquanto suas fôr
ças de ocupação na Manchúria e Coréia do Norte estavam muito 
ocupadas - à semelhança do que ocorria nas zonas soviéticas da Ale
manha e Áustria - em desmantelar e remover para a Rússia as es
truturas industriais à guisa de prêsa de guerra e reparações .  

Em fevereiro de 1946 fêz Stalin seu primeiro discurso político 
importante do após-guerra, sob a forma de uma alocução pré-elei
toral . (*)  Disse êle que a guerra que acabara de terminar refletia 
be:n a crise do capitalismo . Assim como a Primeira Guerra Mun
dial fôra o resultado da primeira crise do sistema capitalista mun
dia:, assim a Segunda Guerra Mundial resultava de uma segunda 
crise . 

A Primeira Guerra Mundial havia sido uma guerra entre países 
capitalistas . Mas a segunda fôra fundamentalmente diferente, pois 

( •) :f!sse discurso intransigente de Stalin foi feito um mês antes do discurso de 
Churchill em Fulton, Missouri, no qual o ex-primeiro-ministro britânico 
advertiu contra a ameaça soviética, uma advertência que na época lo! ge
ralmente considerada como fala perigosa. 
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de5de o início assumira o caráter de uma guerra antifascista, ( * )  
uma guerra de libertação, que tinha como um de seus objetivos tam
bém a restauração das liberdades democráticas : "A entrada da União 
Soviética na guerra contra os países do Eixo só poderia acentuar, 
como de fato acentuou, o caráter antifascista c de libertação da Se
gunda Guerra Mundial" .  

�sse foi o preâmbulo a um discurso elogiando o comunismo co
mo um sistema que havia sido moldado no calor da guerra . O evento 
foi também a ocasião para a bajulação pública em massa de Stalin que 
se tornaria, nos sete anos seguintes de sua vida, uma característica 
cada vez mais comum . 

Embora Stalin reconhecesse que a União Soviética havia com
batido lado a lado com países capitalistas como os Estados Unidos, 
Grã-Bretanha e França, ideolàgicamente êle via a guerra como uma 
de libertação nacional do capitalismo em geral, e não apenas da va
riedade fascista de capitalismo de Estado . 

Seis semanas após êsse discurso de Stalin, o conceito de "liber
tação nacional" foi novamente pôsto em prática com a tentativa, de 
inspiração soviética, de estabelecer uma república comunista num vi
zinho da "C . R . S . S . ,  o Irã . Uma tentativa fracassada, mas que não 
obstante trouxe a realidade da política externa soviética à cena in
ternacional com a crise que provocou no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas . 

Também na frente interna soviética Stalin punha as coisas às 
claras : as ideologias burguesas - permitidas mas não estimuladas 
durante a guerra - não seriam mais toleradas . Conhecidos por Linha 
Zhdanov - de A . A .  Zhdanov, porta-voz do Comitê Central do Par
tido para assuntos culturais - foram emitidos, entre 1946 e 1948, 
uma série de decretos tratando de literatura, teatro, música e cinema . 
!les ligavam a cultura à política da seguinte maneira : ( * )  

A posição do socialismo se fortaleceu em decorrência da Segunda Guerra 
Mundial . A questão do socialismo entrou na agenda de muitos países da EurC'pa . 
Isso desagrada aos imperialistas de todos os matize� ; êles temem o socialismo, 
êles temem nosso país socialista que é um exemplo de tôda humanidade pro
gressista . Os imperialistas, seus sequazes ideológicos, seus escritores e jorna
listas, seus políticos e diplomatas, estão tentando difamar nosso país de tôda� 
maneiras possíveis, apresentá-lo sob uma luz falsa, e caluniar o socialismo. 
Sob tais condições a tarefa da literatura soviética é não só retribuir golpe por 
golpe contra tôda essa vil calúnia e êsses ataques à nossa cultura soviética, ao 

(0) Devemos lembrar que no contexto soviético a Segunda Guerra Mundial 
data realmente só a partir da invasão alemli da Rússia em j unho de 1941, 
antes du que ainda se achava em vigor o Pacto Nazi-Soviético. 

( 0 )  Essa citação provém de um texto "resumido e integrado" de dois discursos 
proferidos por Zhdanov em 1946, Impressos naquela ocasião no Boletim VOKS, 
Moscou. 
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socialismo, (*) mas também atacar vigorosamente a cultura burguesa, que se 
acha num estado de degeneração e apodrecimento. 

A Linha Zhdanov exigia uma rejeição dessa "degenerada e apo
drecida" cultura burguesa já que "escritores soviéticos e todos os nos
sos trabalhadores ideológicos se acham agora na linha de frente, pois 
as tarefas da frente ideológica e da literatura em primeiro lugar não 
se afastam mas ao contrário tornam-se mais importantes sob condi
ções de desenvolvimento pacífico" .  Conforme disse na ocasião o es
critor Konstantin Simonov na Gazeta Literária : "Uma guerra ideo
lógica em escala mundial está sendo agora travada com uma fero
cidade nunca vista . E sob tais circunstâncias subitamente ouvimos 
pessoas propagando a idéia duma "pausa depois da guerra, da ne
cessidade de descansar um pouco, de sentar e ler fôlhas de chá para 
descobrir o que vai acontecer .  Pelo contrário, não pode haver pausa 
na guerra ideológica . Qualquer posição que abandonemos hoje não 
permanecerá vazia - amanhã o inimigo a ocupará . E no momento 
nossos inimigos ideológicos são extremamente agressivos . :nles estão 
tentando avançar, e sempre que nós, representantes da arte soviéti
ca, o permitirmos, êles não só tentarão como de fato avançarão . Nós 
devemos e teremos de lutar na frente ideológica . Isso decorre logi
camente do que nos foi ensinado pelo partido de Lenine e Stalin . 
Isso decorre logicamente de nossas tradições de nosso caráter, trei
nado pelos períodos dos planos quinqüenais, temperado durante os 
dias da guerra" . 

Foi nesse fogo de barragem da Linha Zhdanov que apareceu 
pela primeira vez a idéia da Cortina de Ferro, apresentada não pelo 
Ocidente, mas por Moscou, nas palavras do texto do Boletim 
V .  O .  K . S . : "Por mais que os políticos e escritores burgueses ten
tem esconder a verdade sôbre as realizações do sistema e da cultura 
soviética, por mais que êles tentem erigir uma cortina de ferro além 
da qual a verdade sôbre a união Soviética não possa penetrar no 
exterior . . .  (*)  Por uma escamoteação de sentido tipicamente co
munista, frases como essas foram usadas para encobrir a realidade 
de uma política de erguer uma cortina de ferro cultural contra o flu
xo para dentro do país de idéias e cultura ocidentais burguesas, que 
eram hostis ao interêsse comunista conforme interpretado por Stalin 
e seus sequazes . 

( 0 )  O têrmo "socialismo" conforme usado aqui e em outras partes do livro está 
no sentido marxista e deve ser lido como significando "comunismo" para 
todos os efeitos práticos. Para evitar confusão, seu significado burguês 
mais comum será quando necessãrlo assinalado pelos têrmos "trabalhismo" 
quanto à Grã-Bretanh'l e "social-democracia" para a Europa e outros lu-
gares. 

· 
t• ) A expressão em si datR da segunda metade do s�culo XIX, quando foi apli

cada à cortina de incêndio usada nos palcos dos teatros de Viena para 
separar o auditório do palco durante os Intervalos. 
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Em setembro de 1947, por ocasião do 800.0 aniversário da fun
dação de Moscou, Stalin em mensagem oficial saudou a capital so
viética : " . . .  não só a inspiradora da construção de novas formas de 
vida social e econômica, que substituíram a supremacia do capital pela 
supremacia do trabalho e rejeitaram a exploração do homem pelo 
homem . Moscou é ao mesmo tempo o defensor do movimento da hu
manidade trabalhadora pela libertação da escravidão capitalista" . Fi
nalmente, Stalin resumiu : "O serviço prestado por Moscou consiste 
em ser o paladino da luta pela paz durável e amizade entre nações, 
o paladino da luta contra os incendiários de uma nova guerra . Para 
os imperialistas a guerra é um empreendimento muito lucrativo . . . 
O serviço prestado por Moscou consiste em desmascarar incansà
velmente os incendiários duma nova guerra e em arregimentar os 
povos amantes da paz em tôrno da bandeira da paz . É de conhecimento 
geral que os povos amantes da paz olham esperançosamente para Mos
cou como a capital duma grande potência amante da paz e poderoso 
baluarte da paz" . 

Algumas semanas após êsse discurso de Moscou, a 5 de outu
bro de 1947, anunciou-se a formação do Cominform . Foi êste esta
belecido por nove dos partidos comunistas europeus, inclusive o da 
União Soviética . Enquanto quatro anos antes o Comintern fôra dis� 
solvido porque se tornara obsoleto, a conferência de Varsóvia dos lí
deres comunistas europeus que formou o nôvo Cominform assim o 
fêz porque acharam que a ausência de "conexões" entre êles era "uma 
falha grave" . 

Conforme estabelecido em 1947, o Escritório de Informação Co
munista representava os Partidos da Iugoslávia, Bulgária, Romênia, 
Polônia, União Soviética, Tchecoslováquia, França e Itália . A sede 
foi estabelecida em Belgrado, mas após a expulsão da Iugoslávia do 
Cominform, depois do rompimento entre Tito e Stalin em 1948, foi 
transferida para Bucarest . A tarefa do Escritório foi determinada 
de maneira bastante simples : " . . •  organizar e trocar experiências e, 
quando necessário, coordenar a atividade dos partidos comunistas em 
bases de entendimentos mútuo" . Instituiu-se um órgão oficial - a 
princípio quinzenal e depois semanal - sob o título inglês For a 
Lasting Peace, For a People's Democracy/ ( Por uma Paz Dura
doura, Por uma Democracia do Povo ! )  �sse volumoso nome foi ra
ramente usado completo e em círculos não-comunistas era geralmente 
chamado The Comimform Journal, nome pelo qual nos referimos 
n êle . 

O Manifesto publicado por essa Conferência de Varsóvia expunha 
n tese stalinista de "dois campos" que iria dominar o pensamento e 
ns ações comunistas internacionais durante os oito anos seguintes . 
Afirmava o Manifesto : 
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Duas linhas políticas opostas se cristalizaram . Num dos extremos a 
U .  R .  S .  S .  e os países democráticos visam reduzir o imperialismo e fortalecer a 
democracia. Do outro lado os Estados Unidos da América e a Inglaterra pro· 
curam fortalecer o imperialismo e estrangular a democracia. Porque a lJ.R.S.S. 
e os países democráticos barram o caminho à realização dos planos imperialistas 
visando a dominação mundial e o esmagamento dos movimentos democráticos, 
foi empreendida uma campanha contra a União Soviética e os países da noya 
democracia, uma campanha alimentada também por uma ameaça de 'l'uerra por 
parte dos mais sanguinários políticos imperialistas dos Estados Unidos e Ingla
terra. 

Surgiram dêsse modo dois campos - o campo do imperialismo e das fôrças 
antidemocráticas, cujo objetivo principal é o estabelecimento de uma heg�m:mia 
imperialista americana e o esmagamento da democracia ; e um campo demo
crático antiimperialista cujo objetivo principal é a eliminação do imperialismo, 
o fortalecimento da democracia e a liquidação dos remanescentes elo 'Íasdsmo . 

A batalha entre os dois campos opostos - capitalista e antiimperialista -
trava-se em condições de maior agravamento da crise universal do c.apitalismo, 
de enfraquecimento das fôrças do capitalismo e de fortalecimento das fôrças do 
socialismo e da democracia. 

Partindo dêsse argwnento básico, passou a atacar a política ame
ricana na Europa e Ásia, fazendo eco ao que já  havia sido dito em 
Moscou . O Plano Marshall de Ajuda à Europa era parte de um 
plano americano geral de expansão mundial, "completado por planos 
para a submissão econômica e política da China, Indonésia e América 
do Sul" . Semelhantemente, os "magnatas capitalistas" da Alemanha e 
Japão - agressores de ontem - estavam sendo preparados pelos Es
tados Unidos para um nôvo papel, como instrumentos da política im
perialista americana na Europa e Ásia . O manifesto prosseguia : 

O arsenal de armas táticas usadas pelo campo imperialista é muito com
plexo. Combina ameaças diretas de fôrça, chantagem e intimidação, tôda espé
cie de truques políticos e pressão econômica, subôrno, e uso para seus pró[lrios 
fins de desacordos e interêsses divergentes com o objetivo de fortalecer !'Ua po
sição, e tudo que é camuflado por uma máscara de liberalismo e pacifismo a fim 
de enganar e confundir as pessoas não muito hábeis em política . 

Nessas condições o campo democrático antiimperialista tem de cerrar filei
ras e estabelecer uma plataforma comum para planejar suas táticas contra as 
principais fôrças do campo imperialista, contra o imperialismo americano, contra 
seus aliados inglêses e franceses, contra os socialistas da direita principalmente 
na Inglaterra e País de Gales . 

Comparando adiante a política americana com a de Hitler, con
cluía o Manifesto com uma advertência e instruções para uma !me
dita ação conjunta : 

. . . Os partidos comunistas devem se colocar na yanguarda da Oposição aos 
planos imperialistas de expansão e agressão sob tôdas suas manifestações quer 
na esfera da administração do Estado, quer na da política, economia ou ideologia, 
e ao mesmo tempo devem unir e coordenar seus esforços com base numa plata
forma antiimperialista e democrática comum, bem como reunir em tôrno de si 
tôdas as fôrças democráticas em suas respectivas nações . 
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O principal discurso político nessa Conferência de Varsóvia foi 
proferido por A .  A .  Zhdanov como um dos dois delegados soviéticos 
(o outro foi Malenkov) . Desenvolveu êle a tese original de Stalin 
da significação especial das duas Guerras Mundiais para a derrubada 
do sistema capitalista . Após a Primeira Guerra Mundial, disse êle, 
a Rússia retirou-se das fileiras dos países capitalistas . Após a Se
gunda Guerra :VIundial o capitalismo se viu ainda mais enfraquecido 
pela perda de países da Europa Oriental e Sul-Oriental em favor do 
comunismo, ou melhor em favor das repúblicas populares contro
ladas pelos comunistas . 

Embora a guerra houvesse "realçado imensamente" o prestí
gio e a significação internacional da U .  R .  S .  S . ,  o mundo capitalis
ta "havia também sofrido uma transformação substancial" .  Das seis 
potências imperialistas, três Alemanha, Itália e Japão - haviam so
frido uma derrota militar, enquanto a França também se enfraquecera 
e perdera sua significação como potência mundial . Restavam duas 
únicas grandes potências imperialistas, os Estados Unidos e a Grã
Bretanha, sendo que esta se achava também mais fraca do que antes . 
A Grã-Bretanha estava se tornando cada vez mais dependente de 
ajuda econômica americana, e a influência dos Estados "Cnidos se 
espalhava por áreas anteriormente sob influência britânica, os do� 
mínios e a América do Sul . 

A Segunda Guerra Mundial agravou igualmente a crise do sis
tema colonial, conforme expresso pelo aparecimento de movimentos 
de libertação nacional nas colônias e territórios dependentes . Os ve
lhos métodos de govêrno não mais ali se aplicavam, e os movimentos 
de libertação nacional punham em perigo a retaguarda do sistema ca
pitalista . 

Ao mesmo tempo que a Segunda Guerra Mundial enfraquecia a 
maioria dos países capitalistas, fortalecia os Estados Unidos, que 
empreendiam agora um curso expansionista para estabelecer a su
premacia mundial do imperialismo americano : "A nova política dos 
Estados Unidos se destina a consolidar sua posição monopolizadora 
e a reduzir seus parceiros capitalistas a um estado de subordinação e 
dependência" .  Mas os Estados Unidos encontraram seu obstáculo à 
supremacia mundial na U .  R .  S .  S .  Era por isso que, à semelhança 
dos nazistas antes da guerra, os imperialistas americanos estavam 
"dispostos a assumir a missão de "salvar" do comunismo o sistema 
capitalista" . 

A reunião seguinte do Cominform, em junho de 1948, destina
va-se a expulsar de suas fileiras os comunistas iugoslavos, sob o fun
damento de que a facção Tito-Rankovic havia abandonado a demo
cracia e o socialismo pelo nacionalismo burguês . Em novembro de 
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1949, quando o Cominform voltou a se reunir numa localidade não 
divulgada na Hungria, a condenação de Tito tornou-se total ao ser 
feita a acusação de que "essa facção havia definitivamente passado de 
um nacionalismo burguês para o fascismo e traição completa dos in
terêsses nacionais da Iugoslávia" .  Podemos lembrar que foi a êsse 
tempo que líderes comunistas como Rajk na Hungria, Kostov na 
Bulgária, e posteriormente Slansky na Tchecoslováquia, estavam sen
do julgados e condenados à morte como traidores, titoístas e agentes 
do imperialismo americano . 

Mas o importante da reunião de 1949 do Cominform foi o con
junto de instruções que deu ao movimento comunista sôbre "o gran
de e nobre trabalho de salvar a humanidade da ameaça de uma nova 
guerra" . Foi estabelecido um programa de oito pontos . 

No outono de 1948 foi convocada uma conferência na Polô
nia da qual surgiu o movimento de Partidários da Paz . gste reali
zou seu primeiro grande congresso em junho de 1949, simultânea
mente em Paris e Praga . A primeira tarefa instituída pela resolução 
do Cominform de novembro de 1949 foi a de que os comunistas am
pliassem êsse movimento : "Particular atenção deve ser dada em tra
zer ao movimento pró-paz sindicatos, organizações femininas, juve
nis, cooperativas, esportivas, culturais, educacionais, religiosas e ou
tras, bem como cientistas, escritores, jornalistas, intelectuais, con
gressistas e outros homens e mulheres políticos e públicos que ve
nham à frente em defesa da paz e contra a guerra" . Nesse traba
lho, afirmavam o segundo ponto, "as fileiras dos combatentes da 
paz deveriam se basear em firme unidade da classe trabalhadora . Ter
ceiro, essa unidade só poderia ser alcançada pela luta contra os dissi
dentes da direita, isso é, contra os líderes social-democratas e traba
lhistas anticomunistas, que devem ser constantemente denunciados 
como "acerbos inimigos da paz" . Ao mesmo tempo deve-se pro
curar uma ação unida com as massas dos partidos Social-Democrá
tico e Trabalhista . A quarta diretiva era para atacar constantemen
te os acôrdos defensivos e alianças político-militares do Ocidente, 
atentando-se para que "não se deixe passar um só pronunciamento 
dos propagandistas de uma nova guerra sem a repulsa dos honestos 
adeptos da paz" . O quinto ponto era o emprêgo amplo de protestos, 
demonstrações, volantes, coletas de dinheiro, boicotes e ações seme
lhantes que juntos formariam "a luta das massas pela paz" . Afas
tando-se das questões mais estreitas o sexto ponto ligava a luta pela 
paz com a pela independência nacional . Significava isso desmasca
rar os regimes burgueses que se tornam dependentes pela "subordi
nação servil aos monopólios americanos" . Em relação a isso os Par
tidos Comunistas da França, Itália, Grã-Bretanha e Alemanha Oci
dental foram escolhidos para uma referência especial, como tendo o 
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dever "de desenvolver com ainda maior energia a luta pela paz, a 
luta para frustrar os desígnios criminosos dos provocadores de guerra 
anglo-americanos" . O sétimo ponto era dirigido especificamente aos 
Partidos Comunistas na U. R .  S .  S .  e na Europa Oriental . Além de 
desmascarar os provocadores de guerra imperialistas, êles tinham 
também de fortalecer ainda mais o Bloco Comunista "para a prote
ção da paz e segurança das nações" . O oitavo e último ponto referia
se à necessidade de um continuado desmascaramento da "facção na
cionalista de Tito, que agem como espiões a serviços dos imperia
listas" . 

Em seus parágrafos finais, a Resolução da reumao de 1949 do 
Cominform expunha claramente a nova "ofensiva de paz" e a ma
neira como vinha sendo dirigida pela máquina comunista soviética : 

Pela primeira vez na história da humanidade surgiu uma frente organizada 
de paz, chefiada pela União Soviética, baluarte e porta-estandarte da paz mun
dial . O corajoso brado dos Partidos Comunistas, declarando que os povo� nunca 
lutarão contra o primeiro país socialista do mundo, a União Soviética, está 
repercutindo cada vez mais entre as massas dos países capitalistas . Nos úias da 
guerra contra o fascismo os Partidos Comunistas se achavam na vanguarda da 
resistência popular aos invasores : no período de após-guerra os Partidos Cvmu� 
nistas e de Trabalhadores são os combatentes de vanguarda pelos interêsses 
vitais de seus povos e contra uma nova guerra . Unidos sob a liderança da 
classe trabalhadora, os que se opõem a uma · nova guerra - homens de trabalho, 
ciência e cultura - constituem uma poderosa frente de paz, capaz de frustrar os 
planos criminosos dos imperialistas . 

O resultado dessa titânica e crescente luta pela paz depende em grande 
parte da energia e iniciativa dos Partidos Comunistas . Depende principa!mPnte 
dos comunistas como fôrça de vanguarda se a possibilidade de frustrar os planos 
dos provocadores de guerra será transformada em realidade . As fôrças da demo
cracia, as fôrças da paz, são muito superiores às fôrças da reação . Tôda a ques
tão agora é aguçar ainda mais a vigilância dos povos em relação aos instiga
dores de guerra, e organizar e unir as amplas massas populares para a defesa 
ativa da causa da paz, na proteção dos interêsses vitais Gos povos, de sua vida 
c liberdade . 

É com essa resolução da reumao de 1949 do Cominform que en
tramos no principal periodo abrangido por êste estudo de técnicas 
de propaganda comunista . Demos um relato um tanto extenso do de
senvolvimento da linha internacional comunista de 1928 e 1949 para 
mostrar quão pouco se modificaram os pontos fundamentais . As mo
dificações consistiram em adaptações a situações mundiais em trans
formação, mas sem se afastar do princípio básico da hostilidade fun
damental entre os sistemas comunista e não-comunista . Nesse pe
ríodo vimos mesmo como pela análise comunista a incompatibilidade 
se tornou ainda mais acentuada, chegando ao máximo na tese dos 
"dois campos" elaborada em poucos meses após o término da Se
gunda Guerra Mundial . 
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O 19.° Congresso do Partido Comunista da União Soviética (* )  
realizou-se em outubro de 1952, doze anos após o Congresso ante
rior . A tradição foi quebrada ao não apresentar o próprio Stalin, 
Secretário-Geral do Partido, o relatório do Comité Central, o que 
foi feito por Malenkov . A principal contribuição de Stalin veio logo 
antes do Congresso, com um longo artigo no jornal do Partido, 
Bolchevik, sob o título "Problemas Econômicos do Socialismo na 
U .  R .  S .  S . " .  Isso foi amplamente transcrito como panfleto em mui
tas línguas, e durante os seis meses seguintes foi escrita sagrada para 
comunistas em tôda parte . Poucas semanas após sua morte, em mar
ço de 1953, tornou-se um documento esquecido . 

A análise de Stalin da situação mundial, conforme apresentada 
em seus "Problemas Econômicos", mostrava uma evolução da tese 
dos "dois campos" . A mais importante conseqüência econômica da 
Segunda Guerra Mundial, escreveu êle, foi o rompimento do merca
do mundial único do capitalismo, que tinha agora diante de si um 
nôvo mercado paralelo, o dos países comunistas e dos que lhe eram 
associados econômicamente . Foi isso um resultado direto da guerra, 
que levou não só à derrota da Alemanha, Itália e Japão, mas tam
bém a uma "fuga do capitalismo" da China e países da Europa 
Oriental . 

O crescimento do "mercado mundial nôvo, paralelo" foi ajudado, 
afirmou Stalin, pelo bloqueio econômico ocidental aos países 
comunistas . Com isso queria êle referir-se aos embargos ocidentais 
sôbre a venda de materiais estratégicos por negociantes da Europa 
Ocidental � qualquer país do Bloco Soviético e China Comunista . 
.Sste embargo foi pôsto em execução antes de se iniciar a guerra da 
Coréia, e foi ampliado em seu alcance e eficácia depois que a China 
entrou na guerra ao lado da Coréia do Norte . 

Mas o bloqueio econômico não era essencial . O que era impor
tante era o ritmo do desenvolvimento industrial dos países comunis
tas : "Acontecerá em breve que êsses países não só não precisarão 
importar de países capitalistas, como também êles próprios sentirão 
a necessidade de encontrar um mercado externo para seus exceden
tes" . Pelo mesmo argumento, prosseguiu, a porção capitalista do mer
cado mundial declinaria e suas indústrias operariam cada vez mais 
aquém de sua capacidade : " . . .  isso, de fato, é o que se quer dizer 
quando se fala em aprofundamento da crise geral do sistema capi
talista mundial em conexão com a desintegração do mercado mun
dial" . Os capitalistas sabiam disso e estavam tentando compensar 
essas dificuldades com o Plano Marshall, a guerra da Coréia, o rear-

(•)  Até o 19.o Congresso o nome completo era Partido Comunista da União 
Soviética (Bolchevique ) ,  um nome rcliquia dos dias pré-revolucionários. No 
19.o Congresso a palavra "Bolchevique" !oi · suprimida, e o nome do jornal 
do ParUdo fol mudadc. de Bolch.evllt para Kommunist. 
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mamento e a militarização industrial : " . . .  mas isso se parece muito 
com um homem que se afoga agarrar uma palha" . 

Em seus "Problemas Econômicos" Stalin desenvolveu também 
o tema da inevitabilidade da guerra entre os países capitalistas. Via 
êle êsse conflito como sendo entre a Grã-Bretanha e a França de 
um lado, e os Estados Unidos do outro. :Novas condições surgiriam 
entre os países que haviam sofrido derrota grave, Alemanha Ociden
tal e Japão, e os Estados Unidos : "Pensar que estes países não tenta
rão se pôr novamente de pé, não tentarão esmargar o "regime", ame
ricano e forçar seu caminho para o desenvolvimento independente, é 
acreditar em milagres" . (O "régime" referido era a ocupação ameri
cana do Japão e de sua Zona na Alemanha, então ainda em vigor . ) 

:nsse conceito de luta por mercados entre os países capitalistas 
foi considerado por Stalin mais importante do que a luta entre os 
"dois campos", do capitalismo e do socialismo. Deduzia-se daí que 
êsse argumento da guerra inevitável entre os países capitalistas, tinha 
ainda considerável fôrça. 

Passando para o movimento pró-paz, então em seu quarto ano, � 
introduziu Stalin uma nova nota tática: "O objetivo do atual movi
mento de paz é estimular as massas populares a lutarem pela preser
vação da paz e para impedir uma outra Guerra Mundial . Conse
qüentemente o objetivo dêsse movimento não é derrubar o capitalis
mo e estabelecer o socialismo -limita-se êle ao objetivo democrá
tico de preservar a paz". Essa regra, contudo, não era rígida, pois 
adiante Stalin acentuava : ":11 possível que numa determinada con
juntura de circunstâncias a luta pela paz se transforme aqui ou ali 
numa luta pelo socialismo. Mas então não será mais o atual movi
mento de paz . Será um movimento para a derrubada do capita
lismo". 

Confirmando especificamente a tese de Lenine de que o impe
rialismo por sua natureza gera a guerra, Stalin via o movimento 
pró-paz dos anos cinqüenta como possivelmente preservando uma 
determinada paz ou evitando uma determinada guerra ao forçar "a 
demissão de um govêrno belicoso e sua substituição por outro que 
esteja temporàriamente preparado para manter a paz. Mas isso não 
será suficiente, pois o imperialismo permanecerá, continuará em vi
gor, e conseqüentemente a inevitabilidade das guerras também con
tinuará em vigor. Para eliminar a inevitabilidade da guerra, é ne
cessário abolir o imperialismo" . 

Foi contra êsse fundo ideológico intransigente que Malenkov 
apresentou o relatório do Comitê Central ao 19.° Congresso, suma
riando a política internacional soviética como sendo "baseada na pre
missa de que a coexistência pacífica e a cooperação entre capitalismo e 
comunismo são bem possíveis, desde que haja um desejo recíproco 
de cooperação, disposição para cumprir os compromissos, e adesão ao 
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princípio de direitos iguais e não-intervenção nos assuntos internos 
de outros países" . 

Nessa base, prosseguiu : "Estamos confiantes que, em competição 
pacífica com o capitalismo, o sistema socialista, ano após ano e cada 
vez mais impressionantemente, demonstrará sua superioridade sôbre 
o sistema capitalista de economia . Mas não há de nossa parte ne
nhuma insistência para forçar nossa ideologia ou nosso sistema eco
nômico sôbre quem quer que seja" . Citando Stalin, declarou Ma
lenkov : "A exportação de revolução é tolice . Cada país, se quiser, 
fará sua própria revolução, e se não quiser então não haverá revo
lução" . 

Malenkov concluiu com um plano partidário de quatro pontos 
para a política externa soviética . O primeiro requisito era "con
tinuar a luta contra a preparação e o desencadeamento de outra guer
ra" por meio da continuação e aceleração da propaganda antiociden
tal em geral e do movimento de paz em particular . Isto é :  "Congre
gar a poderosa frente democrática antibélica com a finalidade de for-

• talecer a paz ; fortalecer os laços de amizade e solidariedade com os 
adeptos da paz de todo o mundo ; denunciar persistentemente todos 
os preparativos para uma nova guerra e todos os planos e intrigas dos 
provocadores de guerra" . 

O segundo visava os embargos estratégicos ocidentais então im
postos ao comércio com os países comunistas . "Continuar a política 
de cooperação internacional e desenvolvimento das relações comer
ciais com todos os países" . A tese stalinista dos dois mercados mun
diais expunha êsse ponto aparentemente positivo como sendo um de 
finalidade puramente tática . O terceiro era estreitar as relações en
tre a União Soviética e os demais países comunistas pelo fortaleci
mento e desenvolvimento de suas "invioláveis relações amistosas" . 
E finalmente vinha a ordem de "fortalecer incansàvelmente o poder 
defensivo do Estado Soviético e awnentar nosso preparo para repelir 
devastadoramente qualquer agressor" . 

Ao fim do Congresso Stalin contribuiu com um breve discurso, 
especificamente dirigido aos delegados fraternais dos países comu
nistas estrangeiros . Lembrou-lhes antes de tudo mais que o Partido 
Comunista Soviético esperava dêles um apoio total : "Seria um êrro 
pen::;ar que o nosso Partido, tendo se tomado uma fôrça poderosa, 
não precisava mais de apoio . Isso não é correto . Nosso Partido e 
nosso país sempre precisaram e sempre precisarão da confiança, sim
patia e apoio dos povos fraternais no exterior" . O Partido . Sovié
tico, em troca, dá auxílio aos comunistas em tôda parte . Países em 
que os comunistas e seus adeptos não haviam chegado ao poder 
"são merecedores de especial atenção", e para êles a U .  R .  S .  S .  c os 
outros países comunistas eram as "brigadas de choque" do movimen
to revolucionário mundial . 
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Stalin lembrou aos comunistas estrangeiros que para os revo
lucionários o mundo de 1952 era mais fácil que o mundo de 191 7 .  
Primeiro, podiam êles aprender dos êxitos e erros do passado, e se
gundo, a própria burguesia, "principal inimiga do movimento de li
bertação", havia mudado e se tornara mais fraca, dependente de dó
lares . Anteriormente a burguesia era considerada a líder da nação, 
defensora de seus direitos e liberdades . Agora cabia aos comunistas 
assumir êsse papel . 

Decorridos seis meses após o i9.° Congresso, Stalin morreu, a 
5 de março de 1953 . Nos dias que se seguiram, líderes comunistas 
de tôda parte se apressaram a reafirmar sua lealdade a :Moscou . O 
então primeiro-ministro húngaro e secretário-geral do Partido, Ra
kosi, no Pravda de 12 de março manifestou essa lealdade citando Sta
lin : "Um internacionalista é aquêle que, sem reservas, sem hesitação, 
incondicionalmente, está pronto a defender a U .  R .  S .  S .  porque a 
U .  R .  S .  S .  é a base do movimento revolucionário mundial, e é im
possível defender e fazer progredir êsse movimento revolucionário 
sem defender a U .  R .  S .  S .  Aquêle que pensa defender o movimento 
revolucionário mundial separado da e contra a U .  R .  S .  S .  está indo 
contra a revolução e forçosamente resvalando para o campo dos ini
migos da revolução" . 

Numa declaração sôbre política externa a 9 de março o ministro 
do Exterior Molotov tornou a salientar que o internacionalismo pro
letário continuava sendo uma política básica : "Fiéis aos princípios 
do internacionalismo proletário, os povos da U .  R .  S .  S .  estão de
senvolvendo e fortalecendo inabalàvelmente a fraternal amizade de 
cooperação com o grande povo chinês, com o povo trabalhador de 
tôdas as democracias populares, e fortalecendo os laços de amizade 
com a massa trabalhadora dos países capitalistas e coloniais, que es
tão lutando pela causa da paz, da democracia e do socialismo" . 

Stalin era um ditador absoluto, exigindo obe<;liência absoluta . 
:Sle via o mundo em têrmos de branco e prêto . Seus escritos eram 
infalíveis, e quem não estivesse com êle era contra êle, quer no inte
rior quanto no exterior do país . Todos os outros partidos comunis
tas estavam subordinados ao Partido Soviético e tinham de seguir o 
exemplo soviético . Os que discordassem e preferissem seus próprios 
caminhos para o socialismo eram considerados como estando no cam
po imperialista ; foi o que ocorreu com a Iugoslávia depois de 1948 .  

Sua morte deixou algo mais que um vácuo político . Todo o 
sistema comunista havia evoluído sob sua direção durante cêrca de 
trinta, anos . Tanto no exterior quanto na União Soviética seus 
principais aspectos eram devidos a Stalin . Uma verificação feita no 
Pravda de 17 de novembro de 1950 encontrou o nome de Stalin 101 
vêzes : J osef Vissarionovich Stalin 35 vêzes, Camarada Stalin 35 vê
zes, Grande Líder 10 vêzes, querido e bem-amado Stalin 7 vêzcs, 
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Grande Stalin 6 vêzes . No verão de 1953 seu nome quase não era 
mencionado, embora suas obras continuassem a ser publicadas ampla
mente . 

O período de interregno entre a morte de Stalin e o apareci
mento em 1955 de Khruschov como seu sucessor foi o período da 
assim chamada liderança coletiva . :S.sse período viu o expurgo de De
ria e o enfraquecimento do seu aparelho de polícia secreta como fator 
de contrôlc interno soviético, embora o sistema de segurança do Es
tado fôsse deixado intacto como arma principal de contrôle a 
serviço do Partido e do Estado . Durante êsse período desenvolveu
se uma maior flexibilidade tanto nas questões internas quanto nas 
externas, o que foi pela primeira vez notado com a cessação da cam
panha antiiugosla va . Isso atingiu um clímax com Khruschov che
fiando uma delegação soviética à Iugoslávia no verão de 1955, e com 
a assinatura da Declaração de Belgrado de 2 de junho, em que os 
líderes soviéticos reconheciam que podia haver mais de uma forma 
de comunismo . 

:S.sse conceito dos "caminhos diferentes para o socialismo" foi 
reafirmado no 20.° Congresso do Partido Comunista Soviético, rea
lizado em Moscou em fevereiro de 1956. Ao mesmo tempo um se
gundo dogma da época stalinista foi jogado fora, com a rejeição por 
Khruschov da teoria da inevitabilidade da guerra sob o imperialis
mo . :S.sse conceito, disse Kntschov, datava do tempo em que o im
perialismo era um sistema universal e seus adversários fracos . Mas 
agora as coisas haviam mudado radicalmente : "Nas circunstâncias o 
preceito leninista de que enquanto existir imperialismo a base eco
nômica que dá origem às guerras também será preservada perma
nece em vigor" . Mas, "a guerra não é fatalisticamente inevitável" . 
Com relação a isso, Mikoyan mais uma vez destacou o papel do mo
vimento pró-paz como arma contra aquêles que se opunham ao comu
nismo . Se alguém explodir uma bomba atômica ou de hidrogênio, 
disse êle, "a parte melhor da humanidade não deixará a civilização 
perecer, unindo-se imediatamente" .  Essa "união" não seria apenas 
para pôr fim à guerra, mas também para pôr fim ao capitalismo . 

O 20.° Congresso salientou quatro fatôres principais . Primei
ro, que as táticas desagregadoras contra o Ocidente deveriam ser 
mantidas, de acôrdo com o dito leninista-stalinista de que a queda do 
capitalismo poderia ser provocada pela exacerbação das contradições 
inerentes do sistema . Como disse Khruschov, citando Stalin sem 
contudo referir-se a êle nominalmente : "O problema dos mercados 
também está se tornando mais agudo porque as fronteiras do mer
cado mundial capitalista estão se contraindo cada vez mais devido à 
formação do nôvo e crescente mercado socialista" . 

Segundo, a guerra econômica contra o sistema capitalista devia 
ser intensificada e a teoria traduzida em prática na Ásia, África e 
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América Latina . Falando dos países recém-surgidos, disse Khrus
chov : ":asses países, embora não pertençam ao sistema socialista 
mundial, podem se valer das realizações dêste para construir uma 
economia nacional independente e elevar os níveis de vida de seus 
povos . . .  " 

Terceiro, a guerra ideológica contra o Ocidente continuaria, 
Khruschov tornou claro que a coexistência pacífica não podia ser 
aplicada ao campo ideológico, e sua tese foi ampliada por outro ora
dor, Suslov : "Ao tentar alcançar um maior afrouxamento da tensão 
internacional, não devemos reduzir nossas críticas à ideologia bur
guesa, ou ao imperialismo e colonialismo . Devemos, pelo contrário e 
com o mesmo propósito, aumentá-las e expor, por meio de fatos e 
exemplos convincentes, a política e ideologia agressivas do imperia
lismo" . 

E por fim, foi confirmada a arma da dilaceração política . Nas 
palavras de Molotov : "Devemos deixar de subestimar as imensas pos
sibilidades que temos na causa da defesa da paz e da segurança dos 
povos, que tem por base a criação e crescimento constantes das fôr
ças do campo socialista mundial, o crescimento sem precedentes da 
luta de libertação dos povos coloniais e dependentes, o movimento 
combatente de trabalhadores nos países capitalistas, a solidariedade 
internacional da classe trabalhadora, o amplo movimento democrá
tiCo dos partidários da paz, as atividades das organizações democrá
ticas femininas e juvenis, e outras formas de luta coletiva em de
fesa da paz e contra a guerra" . 

:asse 20.° Congresso é mais popularmente associado com os dra
máticos ataques à política interna stalinista feitos por Khruschov em 
seu discurso secreto, que só foi tornado público ( e  então não por 
Moscou mas por 'Washington)  em 1956 . Isso, ao lado da nova idéia 
de "caminhos diferentes para o socialismo" e outras relaxações dos 
até então rígidos contrôles do Partido, provocou ondas de revolta em 
círculos industriais e intelectuais de tôda a Europa Oriental . Na 
Tchecoslováquia estudantes entraram em greve naquele verão e se 
deram ao raro luxo ·de manifestações políticas contra repressões 
culturais . Na Polônia houve greves em Poznan coincidindo com a 
inauguração ali de uma feira internacional de comércio . Na Hungria 
estiveram ativos grupos de debates livres, enquanto na própria Mos
cou apareceram na universidade jornais murais exigindo maior liber
dade . O ponto culminante ocorreu na Hungria com a revolução de 
outubro de 1956, que só foi dominada com a ajuda de tanques so
viéticos . :asses tiros dos tanques soviéticos contra o povo húngaro 
ecoaram por todo o mundo, trazendo consigo agitações internas em 
todos os partidos comunistas fora do Bloco Oriental, com demissões 
em massa c a formação de grupos dissidentes de direita e esquerda . 
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Diante de tantas dúvidas e consternação, apressou-se Moscou a. 
expressar novamente as realidades ideológicas . Mesmo antes da re
volução húngara houve advertências sérias de que as relaxações per
mitidas não deveriam ser abusadas . Imediatamente após ter sido es
magada a revolução, um lembrete oficial dos deveres dos proletários. 
internacionais foi dado num artigo em Kommunist n.0 1 de janeiro. 
de 1957 : 

Comunistas de todos os países atribuem imensa significação à expenenc1a 
da União Soviética, a primeira a edificar o socialismo nas mais difíceis circuns
tâncias de cêrco capitalista e sem qualquer precedente histórico . Demonstrou 
essa experiência que a existência de um poderoso Partido Comunista, seu pape[ 
condutor dentro da ditadura do proletariado, o papel do Estado socialista no 
desenvolvimento planejado duma economia socialista, a política de luta contra a 
agressão imperialista e apoio aos movimentos de libertação nacional . . . c o 
desenvolvimento da solidariedade internacional entre os trabalhadores são tôdas 
condições prévias obrigatórias para a edificação do socialismo . Como tão corre
tamente afirmou há pouco o jornal chinês Diário do Povo, os aspectos básicos. 
da experiência soviética "refletem a lei universal da revolução numa dada fase 
do desenvolvimento geral da sociedade humana ; isso é não só o caminho bá�ico 
do proletariado da U. R .  S .  S . ,  mas também o caminho que os proletários do 
mundo inteiro devem trilhar para alcançar a vitória". 

Em abril de 1956 o Cominform foi dissolvido, sendo suspensa 
a publicação do seu semanário Cominform lo1trnal . Sste foi outro 
fator influenciando a convicção crescente em círculos comunistas de 
uma nova era de independência em relação a Moscou . Entre a pri
mavera de 1956 e o outono de 1957 houve um hiato no mundo co
munista ; só terminou com as comemorações em Moscou do quadra
gésimo aniversário da Revolução Bolchevista . Durante êsse perío
do foram numerosas as reuniões entre funcionários do Partido Sovié
tico e delegações de outros países, principalmente na Europa Oci
dental . Mas a importante declaração política seguinte, post-Co
minform, foi feita em novembro de 1957, após o Congresso Interna
cional Comunista que se seguiu às comemorações de aniversário e 
aos lançamentos bem sucedidos dos dois primeiros sputniks . Foi êsse 
Congresso o primeiro de seu gênero desde o último Congresso do 
Comintern em 1935 . Dêle vieram dois documentos políticos, o pri-

. meiro uma Declaração assinada pelas doze delegações dos países em 
que o comunismo j á  se achava no poder, e o segundo um Manifesto 
de Paz assinado por todos os 64 partidos presentes . 

O dilema fundamental que tinha diante de si o Congresso Co
munista Mundial era a contradição entre a incondicional linha mos
covita sôbrc o proletarianismo internacional e sua explícita adesão a 
Moscou, e a igualmente explícita declaração de Moscou referente à 
nova doutrina dos "caminhos diferentes para o socialismo" . A pró
pria natureza desta dava aos partidos nacionais comunistas o di
reito ideológico de seguir o seu particular "caminho para o socialis-
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mo", como aconteceu de modo tão catastrófico na Hungria . Isso 
obviamente não poderia ser admitido num sistema tão universal e 
expansionista como o comunismo, e a Declaração da conferência de 
Moscou condenou tais tendências como revisionismo, destacando ao 
mesmo tempo que os Estados socialistas eram conduzidos pela "Cnião 
Soviética . Em resumo, o principal propósito por trás da Declaração 
era fortalecer a unidade interna do movimento comunista mundial . 
Foi assinada em nome dos doze partidos comunistas dominantes, mas 
seu a pêlo era dirigido aos comunistas do mundo inteiro . 

A Iugoslávia estava presente a essas conversações de Moscou, 
mas não participou nesta primeira reunião interna de chefes e não 
assinou a Declaração . Em vez disso assinou o mais vago Manifesto 
da Paz, destinado a um consumo mais amplo . :S.ste criticava os cír
culos dirigentes dos países capitalistas pelas guerras passadas e in
tenções agressivas presentes . Louvava os esforços comunistas pela 
paz e apelava a todos para que exigissem o fim da corrida armamen
tista, a proibição de armas nucleares e a liquidação das bases mili
tares . Os perigos do militarismo alemão foram especialmente des
tacados . 

Em resumo, enquanto a Declaração tentava estabelecer uma po
litica para o Bloco Comunista, o Manifesto foi usado como platafor
ma de propaganda para os partidos comunista no exterior e como to
que de reunião para o movimento de paz . 

Lembremos que em junho de 1957 foi dado mais um passo de 
afastamento da liderança coletiva com a expulsão do Comitê Central 
do Partido Soviético do assim chamado grupo anti-Partido de Mo
lotov, Kaganovich, Malenkov e Shepilov . Mais de um ano depois, 
no outono de 1958, a campanha contra o grupo foi renovada por 
Khruschov, que acrescentou ainda um nome à lista dos cismáticos, 
Bulganin . A êsse tempo tinha lugar em tôda a União Soviética reu
niões preparatórias para o 21 .° Congresso do Partido, convocado 
para janeiro de 1959 com a finalidade de ratificar o nôvo plano sep
tenal 1959-65 . Nessas reuniões com muita freqüência o "'desprezível 
grupo anti-Partido" foi censurado com invariável severidade de tom 
e linguagem . 

O principal objetivo do 21 .0 Congresso era traçar o mapa do fu
turo econômico e industrial da U .  R .  S . S . ,  mas foi tornado claro que 
isso não poderia ser separado da política comunista mundial . "No 
momento estamos exercendo nossa influência principal na revolução 
internacional com nossa política econômica", afirmou Lcnine nos pri
meiros dias da Revolução . A luta numa escala mundial havia sido 
transferida para êsse campo de atividade . Se essa tarefa fôsse 
solucionada, os comunistas teriam ganho uma vitória certa e final em 
escala internacional . O desenvolvimento econômico era por isso ex
tremamente importante . Uns 35 anos depois apresentou Khruschov 
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ao 21 .° Congresso uma nova doutrina econômica originária diretamen
te dessa diretiva de Lenine . Os pontos principais eram : continuar a 
dar prioridade à indústria pesada, como ao tempo de Stalin ; coorde
nar os principais setores das economias da Europa Oriental sob li
derança soviética, de modo a competir com outros países industriais ; 
penetrar gradativa e persistentemente nos países em desenvolvimento, 
espremendo para fora dêles os países ocidentais pelo investimento es
tratégico de capital soviético, uso de trocas, "dumping", empréstimos 
a juros baixos, missões econômicas e técnicas, e treinamento de es
pecialistas dêsses países em Moscou . 

Essa política de dominação mundial por meios econômicos não 
excluía as técnicas comunistas mais tradicionais - revolução prole
tária organizada de dentro ou de fora, e a técnica stalinista de ação 
militar comunista . Ao tempo de Lenine a economia soviética era 
apenas um elemento passivo no plano comunista mundial . Por vol
ta de 1959, sob Khruschov, assumira um papel ativo . Olhando para 
o futuro, Khruschov via a economia soviética tornando-se o fator do
minante nessa nova etapa da expansão comunista . Levando um pas
so adiante a tese stalinista do mercado mundial em contração para o 
capitalismo, Khruschov via sua nova política atraindo as nações emer
gentes inteiramente para o campo socialista . Uma vez econômicamen
te sob contrôle comunista, o contrôle político seguir-se-ia logo após . 

Essa a situação quando a década de 1950 chegou ao fim . Co·
meçara com o contrôle completo por Stalin, vira-o morrer e assistira 
à luta pela sucessão da qual Khruschov saíra vitorioso . Enquanto as 
vitórias de Stalin nos anos trinta haviam sido alcançadas com consi
derável derramamento de sangue, a ascensão de Khruschov ao poder 
só testemunhou a eliminação física de um rival próximo, Beria . Mas 
- conforme mostraremos com mais detalhes no Capítulo 10 - para 
a União Soviética um nôvo rival pela liderança mundial do comu
nismo estava ràpidamente vindo à frente com Mao Tse-tung e o 
Partido Comunista Chinês . A unidade que ainda transparecia à su
perfície na reunião de 1957 em Moscou dos comunistas mundiais es
tava bem longe de ser aparente da vez seguinte que ali se reuniram, 
três anos depois . 

Ao fim do mês de novembro de 1960 - após as habituais come
morações da Revolução de Outubro - realizou-se uma conferên
cia secreta de representantes de 81 partidos comunistas, com a dura
ção de três semanas . Durante êsse período houve muita especulação 
por parte de comentaristas externos, mas nada foi dito até o prin
cípio de dezembro de 1960, quando foi publicada uma Declaração . 
Essa Declaração era um Plano Mundial para comunistas, o primei
ro desde o último Congresso do Comintern em 1935 . A Declaração 
de 1960 era uma chamada à ação para a nova década, uma chamada 
declarada obrigatória para todos os partidos comunistas que a subscre-
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vessem . Era uma diretiva geral para ação, redigida de modo a dar 
aos comunistas locais ampla possibilidade de adaptar as instruções nela 
contidas às necessidades e condições locais . 

Num aspecto importante havia uma diferença . Pela primeira 
vez foi abandonada a ênfase sôbre o papel predominante da União So
viética . Salientava a Declaração que todos os partidos comunistas 
eram iguais e independentes, com o Partido Soviético sendo "a van
guarda geralmente reconhecida do movimento comunista mundial", 
representando por seu exemplo "a aplicação na prática do princípio 
revolucionário do internacionalismo proletário" . O Partido que ou
trora fôra o líder era agora a vanguarda . Enquanto a Declaração de 
1957 descrevia a União Soviética como o líder do Bloco Comunista, a 
1960 não lhe dava êsse título . Para o comunismo mundial, Moscou 
tinha, espiritual e historicamente, seu lugar assegurado no tôpo, mas 
da conferência de 1960 em diante encontrou-se, para todos os fins 
práticos, compartilhando essa liderança com Pequim . 

O Nôvo Plano Mundial para a década de 1960, conforme esta
belecido pela conferência de Moscou, era essencialmente o mesmo de 
antes . Em têrmos práticos está no presente e no futuro na maneira 
em que expõe a tomada do poder onde quer que, e sempre que, ocorra 
uma oportunidade . Agora, porém, as táticas violentas dos anos qua
renta e cinqüenta são postas de lado e substituídas por armas mais 
sutis . 

A Declaração de Moscou de 1960 ainda via o mundo dividido 
em dois campos : "Nossa época", dizia a mesma, "é a época da luta 
entre dois sistemas sociais opostos, a época da queda do imperialismo, 
a época em que os novos povos farão a transição para a estrada do 
socialismo, a época do triunfo do socialismo e comunismo numa escala 
mundial" . (*)  

Cuidadosamente evitado pelos propagandistas do Partido duran
te alguns anos, a expressão "revolução mundial" insinuou-se de vol
ta : " . . .  o curso do desenvolvimento social confirma a predição de 
Lenine de que os países do socialismo triunfante exercem sua prin
cipal influência sôbre o progresso da revolução mundial pela sua 
construção econômica" . Essa reafirmaçção da tese de Khruschov pe
rante o 21.° Congresso equipara diretamente o crescimento econô
mico do Bloco com a propagação da revolução comunista ao resto 
do mundo . 

Essa atividade mais localizada fora do Bloco Comunista, orde
nava a Declaração, tinha de ser intensificada e melhor coordenada ; 
situações típicas eram assinaladas para exploração em futuro ime
diato . Cada centro de perturbação capaz de ser explorado para fins 

( ' )  Os têrmos socialismo e comunismo têm ai essencialmente o mesmo sentido. 
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antiocidentais é configurado como "a prova impressionante de que 
as ondas do amiimperialismo, da libertação nacional, antiguerra e 
da luta de classes estão se elevando cada vez mais" . 

A análise de Stalin, vale a pena lembrar, argumentava que a 
ascensão dos comunistas ao poder na Europa Oriental e China advie
ra da inevitabilidade histórica da Segunda Guerra Mundial ; uma 
Terceira Guerra Mundial resultaria na vitória completa do comu
nismo . Com o advento do dissuasor nuclear isso se modificou . Em 
vez disso a Declaração apresenta os anos sessenta como o período de 
competição entre os sistemas comunista e capitalista - conforme já 
fôra declarado por Khruschov - com o fator adicional de que "tô
das as fôrças revolucionárias estão unidas contra a opressão e ex
ploração capitalistas" . Essas fôrças revolucionárias compreendem "os 
povos que estão edificando o socialismo e o comunismo, o movimen
to revolucionário da classe trabalhadora nos países capitalistas, a luta 
dos povos oprimidos pela libertação nacional, o movimento democrá
tico geral" . Tudo isso é visto como uma arma combinada "minando 
e destruindo o sistema imperialista mundial", isto é, o mundo fora 
dos países comunistas . 

Embora a guerra não mais seja considerada um fator principal, 
deve ela ainda ser levada em conta localmente : "os comunistas têm 
sempre reconhecido a importância revolucionária e progressista das 
guerras de libertação nacional e são os mais ativos campeões da inde
pendência nacional" . Estendendo-se quanto a isso, alega a Decla
ração que o movimento comunista mundial tem ajudado decisivamen
te na "luta dos povos das colônias e países dependentes pela liberta
ção do jugo do imperialismo", enquanto que o próprio comunismo 
se tornou "um escudo .seguro do desenvolvimento nacional indepen
dente dos povos liberados" . 

Passando para a coexistência pacífica, a Declaração é roais uma 
vez firme quanto às limitações do conceito : "Coexistência pacífica de 
Estados com diferentes sistemas sociais não significa uma reconci
liação entre as ideologias socialista e burguesa . Ao contrário, ela 
implica numa intensificação da luta da classe trabalhadora e de todos 
os partidos comunistas para o triunfo das idéias socialistas" . Não 
significa isso, porém, que as brigas políticas entre Estados tenham 
de ser decididas pela guerra . Pelo contrário, a decisão será por le
vantes internos sob contrôle comunista : 

A linha de coexistência pacífica é uma linha de mobilização das massas, 
do desenvolvimento, de ação intensificada contra os inimigos da paz . 

A coexistência pacífica está longe de ser urna rejeição da luta · de clas
ses : é urna das formas assumidas pela luta de classes e sua utilização aj u
da a intensificar a luta de classes dentro dos países capitalistas e o 
movimento de libertação nacional nas colônias. enquanto êstes por sua vez ajudam 
a fortalecer a campanha comunista de coexistência pacífica contribuindo para o 
comunismo mundial sem necessidade de recorrer à guerra . 
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Ao mesmo tempo que assegurando aos comunistas a manutenção da lide
rança em tôdas as ocasiões, deve-se fazer um maior uso dos movimentos de 
paz, grupos juvenis, estudantis, sindicais e femininos para explorar tôdas as pos
síveis fontes de descontentamento, unindo fôrças quando possível, para fins táti
cos, com grupos social-democráticos e trabalhistas. 

Essas as instruções enviadas de Moscou aos 87 partidos comu
nistas de todo o mundo em fins de 1960. Um ano depois, era isso 
desenvolvido por Khruschov em seu relatório do Comitê Central ao 
22.° Congresso do Partido Comunista Soviético, realizado em Mos
cou em outubro de 1961 . Nesse relatório êle tratou extensamente da 
situação mundial bem como de assuntos internos soviéticos . 

Iniciou êle a parte referente às relações com o mundo não-co
munista com uma aparente contradição : "Estamos convencidos", dis
se êle, "que no fim o sistema socialista será vitorioso em tôda parte . 
Mas isso absolutamente não significa que tentaremos alcançar essa 
vitória interferindo nos negócios internos de outros países" . O que 
acontecia, disse êle, era que as idéias comunistas propagavam-se sa
tisfatoriamente pelo . rpundo inteiro, embora não sendo impostas pela 
União Soviética . 

Prosseguiu pondo êsse conceito de "exportação de revolução" no 
contexto da década de 60 :  "Naturalmente, classes em guerra sempre 
procuraram o apoio de fôrças afins no exterior .  Quanto a iiso a 
burguesia durante muito tempo levou vantagem . A burguesia mundial 
agindo de comum acôrdo sufocava os centros revolucionários em 
outra parte e por todos os meios, incluindo intervenção armada . É 
claro que o proletariado internacional não se achava indiferente às 
lutas de seus irmãos de classe, mas na maioria das vêzes só podia 
expressar sua solidariedade através de apoio moral" .  ( * )  �esse 
ponto a inflexão se alterou para mais forte : "A situação desde então 
se modificou . O povo de um país que se ergue em luta não se encon
trará travando um combate singular com o imperialismo mundial . 
�le terá o apoio de poderosas fôrças internacionais possuindo todo o 
necessário para um eficiente apoio moral e material" . 

Reafirmou Khruschov que "os comunistas são contra a expor
tação de revolução", para continuar com uma nova tese : "Não re
conhecemos a ninguém o direito de exportar contra-revolução, de 
executar as funções de um gendarme internacional" .  Com isso que-

( 0 )  Embora não afirmado expllcitamente em ocasi6es como os Congressos do 
Partido, o mo·,rimento comunista mundial tem sido capaz de demonstrar rua 
solidariedade de forma mais tanglvel do que apolo moral, conforme ficou 
demonstrado pelas agitações comunistas na índia e revolta comunista na 
Birmú1úa em 1948, seguidas pela eclosão da guerra comunista na Malásia. 
O reverso dessa moeda de Intervenção armada tem sido visto em mais de 
uma ocasião desde 1917. com as supressões comunistas de focos revolucionários 
em suas próprias áreas. desde os primeiros levantes nacionalistas no Cáucaso 
em 1919 até a Hungria em 1956 e o Muro de Berlim em 1961. 
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ria êle se referir a quaisquer tentativas de autoridades não-comunistas 
para sufocar revoluções que tivessem o apoio do movimento comu
nista : "Tentativas imperialistas para interferir nas questões de povos 
insurretos seriam atos de agressão, pondo em perigo a paz mundial . 
Devemos declarar logo que no caso de exportação imperialista de 
contra-revolução, os comunistas apelarão aos povos de todos os paí
ses para que se unam, mobilizem suas fôrças e, apoiados pelo poder 
do sistema socialista mundial, repilam com firmeza os inimigos da li
berdade e da paz" . 

É claro que em tais circunstâncias tôdas as tentativas de não-co
munistas em geral e do Ocidente em particular para proteger seus 
interêsses nacionais e internacionais serão interpretados por Moscou 
como contra-revolução, sempre que isso convier aos seus propósitos . 
Numa situação dessas Moscou se reserva o direito de agir conforme 
lhe aprouver, por mais que isso choque a opinião mundial . 

Passando para a coexistência pacífica, Khruschov lançou mão 
do bem-conhecido argumento dei que com un�ouco de toma lá e 
dá cá por parte de ambos os lados as fricções internacionais desa
pareceriam . "Certas pessoas de mentalidade pacifista no Ocidente", 
disse êle, "são bastante ingênuas para acreditar que se a União So
viética fizesse mais concessões às Potências Ocidentais não haveria 
agravamento da tensão internacional . Esquecem êles que a polí
tica dos países imperialistas, incluindo sua política externa, é de
terminada pelos interêsses de classe do capital monopolista, do qual 
são inerentes a agressão e a guerra" . 

Assim a coexistência pacífica de 1961 foi apresentada num con
texto que bàsicamente pouco diferia do que fôra descrito por Stalin 
em 1927, com relações com países capitalistas necessárias para per
mitir tomar fôlego até que estourasse a revolução ou que os países 
capitalistas começassem a brigar entre si . 

O 22.° Congresso salientou-se pelo repúdio por atacado de Sta
lin e seu dogma . Mas sua ênfase sôbre a necessidade de coexistência 
pacífica foi modificada por Khruschov apenas quanto à direção : "A 
coexistência pacífica de Estados com diferentes sistemas sociais só 
pode ser mantida e assegurada pela luta desinteressada de todo o povo 
contra os esforços agressivos do� imperialistas . Quanto maior a 
fôrça do campo socialista e quanto mais vigorosa a luta pela paz 
empreendida dentro dos países capitalistas, tanto mais difícil será aos 
imperialistas executar seus planos agressivos" . 

"Paz e coexistência pacífica não são bem a mesma coisa", es
clareceu êle . "A coexistência pacífica não significa simplesmente au
sência de guerra . Não é um armistício temporário, instável, entre 
duas guerras, e sim a coexistência de dois sistemas sociais opostos ha-
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seada na renúncia mútua da guerra como meio de resolver disputas 
entre Estados . Mostra a experiência da história que um agressor não 
pode ser apaziguado por concessões . Concessões aos imperialistas em 
questões de importância vital não constituem uma política de coe
xistência pacífica, mas uma política de capitulação diante das fôrças 
de agressão . Com isso nunca concordaremos" . 

Dêsse modo o líder soviético reiterou sob ainda outra forma a 
tradicional política comunista de usar dissenções internas no mundo 
não-comunista para solapar as bases políticas, econômicas e sociais dos 
países não-comunistas e tornar inúteis suas defesas . Com êsse in
tuito explicou êle como pretendia reativar o movimento dos partidá
rios da paz . Disse êle ao Congresso de 1961 : "Os partidários da paz 
que em muitos países se associaram em várias uniões e movimentos, 
têm feito uma importante contribuição à luta contra as fôrças da 
agressão e da guerra . Todos se lembrarão como, no início da década 
de 1950, centenas de milhões de pessoas clamaram por uma proibi
ção das armas atômicas e de que modo indignado os povos da Europa 
protestaram contra o estabelecimento da famigerada Comunidade de 
Defesa Européia e a participação na mesma da Alemanha Ocidental . 
A pressão que o povo exerceu sôbre parlamentos e governos produziu 
um efeito poderoso" . 

Um trabalho dêsses é particularmente importante agora, disse 
Khruschov : "Os povos devem tornar mais severa a vigilância com 
relação às intrigas dos provocadores de guerra imperialistas . Uma 
vigcrosa ação popular antiguerra não deve esperar até que a guerra 
comece . Uma tal ação deve ser empreendida imediatamente, e não 
quando as bombas nucleares e termonucleares começarema a cai r .  
A fôrça do Movimento de Paz está em seu alcance de massas, sua 
organização e ações resolutas . Todos os povos e todos os setores 
da sociedade, com exceção de um pequeno número de monopolistas, 
querem paz . E todos os povos devem insistir para que seja seguida 
uma política de paz, e para alcançar êsse objetivo devem usar tôdas 
as formas de luta . Os povos podem e precisam tornar inofensivos 
aquêles que estão obcecados pelas idéias insanas de militarismo e 
guerra . Os povos são a figura decisiva na luta pela paz" . 

Com diretivas como essas, a política comunista mundial con
tinua a se basear na teoria da hostilidade inerente entre os sistemas 
comunista e capitalista . Em têrmos corriqueiros as únicas modifi
cações têm sido de natureza estratégica e tática para ficar condizente 
com a época . Com relação a isso há uma diferença significativa entre 
a doutrina dos primeiros anos sessenta e dos primeiros anos cin
qüenta . No tempo de Stalin e imediatamente após cada palavra dos 
clássicos marxistas era de ouro, especialmente os escritos de Lenine 
e do próprio Stalin . Mas uma década depois os porta-vozes comu-
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nistas colocavam cada vez mais os escritores táticos anteriores numa 
perspectiva histórica, mantendo em dia apenas aquêles que se ajus
tavam à linha do momento . ( * )  

A primavera de 1962, por exemplo, assistiu a uma renovada 
insistência soviética sôbre o tema da coexistência e desarmamento 
universal, com repetidas acusações de falta de boa fé contra as Potên
cias Ocidentais e seus aderentes . Como parte dessa campanha foi 
dado um nôvo impulso para se obter a proibição da chamada "propa
ganda de guerra" . Uma apresentação típica disso foi proporcionada 
pela Rádio de Moscou num transmissão para a Europa no início de 
abril de 1962, quando o argumento era o seguinte : 

Se medidas eficazes contra a propaganda de guerra não forem tomadas no 
Ocidente, poderá ela no fim tornar-se uma ofensiva tal que impelirá o mundo 
para o abismo de um conflito nuclear . Sabe-se muito bem que essa odiosa pro
paganda age principalmente sôbre os que se encontram nas numerosas bases 
militares americanas na Europa Ocidental e outras regiões . Q uem pode garan
tir que essa gente, com a mente envenenada pela canibalesca ideologia da guerra, 
não possa subitamente perder o juízo e apertar o botão de lançamento de fogue
tes nucleares ? Ninguém pode dar tais garantias se a propagação da guerra e a 
hostilidade contra outros povos não cessar imediatamente . 

Ao mesmo tempo - fim de março e princípio de abril - estava 
sendo transmitida de Moscou para a China Comunista uma série de 
palestras em que se discutia as inter-relações da coexistência pacífica, 
guerra e paz e libertação nacional . 

A primeira dessas palestras declarava exatamente porque a União 
Soviética não queria guerra : "De acôrdo com a lei do desenvolvimen
to histórico, a vitória inevitável do socialismo não necessita de guer
ra entre países . Pode essa vitória ser alcançada com base na coexis
tência pacífica e na luta pelo desarmamento total . Os povos subju
gados podem e devem lançar fora o jugo imperialista . A superiori
dade do sistema socialista em vários campos criou uma situação es
tratégica em que as fôrças do imperialismo são obrigadas a admitir 
que o imperialismo se destruirá a si próprio caso empreenda uma 
guerra" . Em outras palavras, o comunismo é inevitável e por isso 
não é necessário desperdiçar recursos com guerra quando o mesmo 
pode ser alcançado por outros meios . E mais uma vez, guerra aí signi
fica uma guerra global, termonuclear . Como já  vimos, guerras lo
cais são algo bem diferente . Isso é demonstrado de modo mais claro 
do que habitualmente nas referidas transmissões para a China, cujo 
propósito fundamental era demonstrar aos comunistas chineses que 
a União Soviética não estava sendo "mole" em suas relações 

-
com as 

Potências Ocidentais . "A coexistência pacífica", dizia a transmissão 

(•)  A livraria comunista de Londres em seu catálogo de literatura marxista bá
sica, publicado em abril de 1961, continuava a Incluir sete das obras de Stalin. 
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que tratava da libertação nacional, "requer o abandono de tôda agres
são e isso está de acôrdo com os interêsses dos povos coloniais, já que 
lhes proporciona segurança contra ameaças externas . A doutrina da 
coexistência pacífica exige uma não-intervenção nos negócios inter
nos de outros países e assegura o direito de autodeterminação. A 
luta pela libertação nacional não é pois contrária à doutrina da coexis
tência e pode de fato ser levada ao extremo somente em condições de 
coexistência pacífica" . 

Ampliando êsse tópico em outra das palestras, disse a rádio de 
Moscou aos seus ouvintes chineses : "Sob condições de coexistência 
pacífica, as pessoas empenhadas na luta de libertação nacional estão 
a salvo de invasão pelos antigos colonialistas. Isso tem significação 
especial durante a primeira etapa da luta de libertação nacional" . Em 
resumo, a aplicação bem sucedida da doutrina comunista de coexis
tência pacífica desarmará eficazmente o Ocidente e evitará tentati
vas de lidar com levantes que tenham o apoio dos comunistas . 

�sse nôvo conceito para os anos sessenta é focalizado de modo 
ainda mais intenso por um artigo aparecido em março de 1962 no 
semanário político eslovaco Predvoj . Conforme enunciado numa pas
sagem-chave : "Coexistência pacífica, competição econômica e a rea
lização de desarmamento geral estabeleceram condições favoráveis a 
um amplo desenvolvimento de tôdas as formas do movimento anti
imperialista -.,.. para a luta da classe trabalhadora e dos camponeses 
pela democracia e socialismo bem como para a luta pela independên
cia nacional e livre desenvolvimento do progresso dos países subde
senvolvidos". Falando de "desarmamento geral", a ênfase recai sô
bre o Ocidente . Josef Drozd, autor do artigo no Predvoj, é quanto 
a isso bem explícito : "Deve-se salientar ainda uma vez que a luta 
para o desarmamento geral e total não é nem pode ser um enfra
quecimento de nosso poder defensivo. Pelo contrário . Os aconte
cimentos do ano passado mais uma vez confirmaram que um maior 
potencial defensivo do sistema socialista mundial oferece maiores es
peranças para concretizar o desarmamento geral e total, frustrar os 
planos agressivos dos círculos imperialistas mais reacionários e com
peli-los a negociar". 

No caso, os primeiros anos da década de 1960 foram marcados 
ideologicamente por uma dissensão entre Moscou e Pequim quanto 
a táticas de revolução mundial e consecução de poder comunista com
pleto . As duas linhas foram expressas em têrmos formais nos res
pectivos documentos políticos publicados como cartas-abertas em ju
nho e julho de 1963 . 

Primeiro veio o dos chineses, intitulado Unw Proposta Referente 
à Linha Geral do Movimento ContutJista In ternacional, publicado a 
16 de junho. Documento longo e complexo, sublinhava novamente 
muitos dos pontos militantes que havia sido doutrina desde os pri-
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meiros anos do primitivo Comintern . Salientava que tôdas as formas 
de luta - "inclusive luta armada" - devem ser usadas para atingir 
o poder : "Os comunistas sempre prefeririam realizar a transição pa
ra o socialismo por meios pacíficos . Mas pode a transição ser trans
formada num nôvo princípio estratégico global para o movimento 
comunista internacional ? Absolutamente não . O marxismo-leninis
mo consistentemente afirma que a questão fundamental de tôdas as 
revoluções é a do poder estatal . As Declarações de 1957 e 1960 in
dicam ambas claramente : "O leninismo ensina, e a experiência con
firma, que as classes dominantes nunca abrem mão do poder espon
tâneamente" . O govêrno antigo nunca tomba, mesmo em período de 
crise, a não ser que seja empurrado . Esta é uma lei universal da luta 
de classes" . 

· Tratando da paz, declarava a carta-aberta pequinesa : "Segundo 
o ponto de vista leninista, a paz mundial só pode ser alcançada pela 
luta dos povos em todos os país e não pedindo-a como esmola aos 
imperialistas . A paz mundial só pode ser defendida eficazmente quan
do se conta com o desenvolvimento das fôrças do campo socialista, 
as lutas revolucionárias do proletariado e massas trabalhadoras de 
todos os países, as lutas de libertação das nações oprimidas e as lu
tas de todos os povos e países amantes da paz . Essa é a política le
ninista . Qualquer política em contrário certamente não levará à paz 
mundial, servindo apenas para encorajar as ambições dos imperialis
tas e aumentar o perigo duma guerra mundial" . 

"A coexistência pacífica", dizia a carta de Pequim, "não pode 
substituir as lutas revolucionárias do povo . Em qualquer país a tran
sição do capitalismo para o socialismo só pode ocorrer através da 
revolução proletária e da ditadura do proletariado naquele país" . A 
coexistência pacífica não era uma política fundamental e não deveria 
formar a linha geral da política externa comunista . 

A 16 de julho Moscou replicou com uma carta-aberta do Co
mitê central da P .  C .  U .  S .  Rejeitava esta a linha chinesa por ser 
"útil à política imperialista de "à beira do abismo" . "A luta pela 
paz e pela coexistência pacífica", afirmava a carta de �loscou, "en
fraquece a frente do imperialismo, isola seus círculos mais agressivos 
da massa do povo e auxilia a classe trabalhadora em sua luta revolu
cionária e os povos em sua luta de libertação nacional . A luta pela 
paz e pela coexistência pacífica acha-se orgânicamente ligada à luta 
revolucionária contra o imperialismo" . Prosseguia a carta reafirman
do que a linha de Moscou referente à paz não só evitava a guerra nu
clear como também era "a melhor maneira de ajudar o movimento 
revolucionário internacional da classe trabalhadora a alcançar seus 
principais objetivos como classe" . 

Em resumo, "a luta pela paz e pela coexistência pacífica de Es
tados com sistemas sociais diversos, longe de impedir, longe de atra-
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sar, torna possível desenvolver de modo integral a luta pela conse
cução dos objetivos finais do movimento internacional da classe tra
balhadora . . .  A tarefa primordial dos partidos comunistas é reunir 
tôdas as fôrças amantes da paz em defesa da paz e salvar a huma
nidade de uma catástrofe nuclear . A revolução socialista ocorre como 
resultado do desenvolvimento interno da luta de classes em cada 
país, e suas formas e processos são determinados pelas condições con
cretas de cada nação" . ( * )  

Dessa maneira Moscou mais uma vez expressava a nova linha 
de que o melhor modo de instaurar o comunismo mundial seria por 
métodos não-violentos, embora fôsse ao mesmo tempo necessário "es
tar preparado para a supressão armada da resistência da bourgeoisie" .  

�a sua função de primeiro-ministro soviético, o Sr. Khruschov 
saudou 1964 com duas mensagens . Em uma, dirigida ao povo ame
ricano, êle predisse que "1964 pode tornar-se um ano de mundança 
decisiva para melhor em tôda a situação internacional" . Ao mesmo 
tempo enviou êle uma mensagem aos governos de todos os países pro
pondo um acôrdo para renunciar ao uso da fôrça para a solução de 
disputas territoriais e fronteiriças . Antes de findar o mês de janeiro 
de 1964, fôrças soviéticas na Alemanha Oriental haviam derrubado 
um avião americano desarmado que cruzara a fronteira com a Ale
manha Ocidental, matando seus três ocupantes . Em meados de fe
vereiro a delegação soviética à conferência de desarmamento em Ge
nebra retirou-se pondo fim às conversações devido a não terem os 
americanos devolvido um oficial russo que pedira asilo político no 
Ocidente . Essas são as contradições evidentes ainda básicas nas ati
vidades comunistas . É por isso que agora mais do que nunca pre
cisamos compreender o funcionamento do sistema mundial de pro
paganda comunista. 

( 0 )  No inicio de 1964 o jornal militar soviético Estrlla Vermelha publicou uma 
série de artigos sõbre os métodos da ciência militar soviética. A 4 de feve
reiro reiterava a tese fundamental de guerras justas e injustas, sendo justas 
as empreendidas ou aprovadas pela Unillo Soviética. e injustas aquelas âs 
quais a União Soviética se opunha: "Tôdas as guerras iniciadas na época 
moderna tiveram como origem básica o imperialismo, sua polltica agressiva 
sendo uma expressão concentrada de sua economia". 
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CAPÍTULO 3 

Os I n.rtrumento.r de Contrôle 

Para compreender o sistema comunista é essencial lembrar o entre
laçamento de Partido e Estado nos países em que o Partido se acha 
no poder, no próprio Bloco Comunista . Isso já foi resumidamente 
mencionado no capítulo 1 ,  e nunca será demais salientar sua impor
tância . Fora do mundo comunista estamos tão acostumados a pen
sar no Estado como algo completamente divorciado de qualquer par
tido político que não é fácil ajustarmos nossas mentes a um con
ceito diferente . 

Mas se quisermos compreender a política do Bloco Comunista e 
o sentido certo da propaganda comunista, temos de voltar a pensar 
nas inter-relações de Partido e Estado . Como assinalamos, quando o ·
primeiro-ministro soviético Sr.  Khruschov escreve aos outros líde
res políticos do mundo, a caneta está também na mão do Primeiro
Secretário do Partido Comunista da União Soviética, Camarada 
Khruschov . Para ser mais preciso, a pena está sempre na mão do 
Primeiro-Secretário do Partido Comunista, que emite as diretivas po
líticas que governam a administração do Estado Soviético, tanto na 
frente doméstica quanto nas suas relações com outros povos e países . 

nsse conceito dual de Partido e Estado é para o comunismo um 
aspecto importante, política, social e econômicamente, quer interna
mente ou no exterior . O Partido dá ao povo seu rukovodstvo, sua 
orientação, enquanto o Estado dá ao país seu upravlenie, sua admi
nistração . O rukovodstvo nunca está errado . Se enganos são come
tidos, a culpa recai sôbre o upravlenie . Isso é pôsto em prática 
quando as coisas andam mal na indústria soviética, e também quan
do erros são cometidos por aquêles que não comprenderam ou aquê
les que pretendiam sabotar a política do Partido no momento, quer 
porque se houvessem desviado para a esquerda, quer porque se hou
vessem desviado para a direita naquela determinada ocasião . 

Assim, para nosso objetivo, a voz do Partido e a voz doEs
tado são consideradas como uma só, exceto quando são feitas decla
rações de modos diferentes para auditórios diferentes . Essa simpli
ficação essencial, como veremos, não incorre em qualquer perigo r:le 
supersimplificação . Aplica-se à propaganda de Moscou, dos países 
comunistas da Europa Oriental, de Pequim, e dos países comunistas 
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asiáticos da Coréia do Norte e Vietnam do Norte . Sàmente quando 
a propaganda é de natureza intra-Bioco é que as diferenças se tor
nam visíveis . 

Neste capítulo presumo ser Moscou o epicentro principal, como 
realmente foi até a segunda metade da década de 1950 . O sistema 
em Pequim é em linhas gerais o mesmo . Lá existe o Partido Co
munista Chinês ( P .  C.  C .  ) , correspondendo ao Partido Comunista 
da União Soviética (P . C . U . S . ) .  Lá existe o Congresso Nacional 
do Povo, correspondendo ao Soviete Supremo : ambos elegem seus 
respectivos primeiro-ministros e governos . Na China Comunista há 
um outro órgão qtte não tem equivalente soviético, o Comitê Polí
tico Consultivo do Povo Chinês . �ste não é um órgão do Estado, e 
sim um órgão consultivo da Frente Democrática, que representa :1s 
diversas organizações políticas e de massas . Em suas relações exte
riores a China Comunista se fia menos do que a União Soviética em 
suas organizações governamentais - principalmente porque ainda 
tem relativamente poucas relações diplomáticas com o mundo não
comunista . Na China o P .  C .  C .  tem um muito maior contrôle 
administrativo direto sôbre os principais departamentos governamen
tais do que o P .  C .  U .  S .  possui na U .  R .  S . S .  

Quase no fim do capítulo 1 descrevi a ascensão do aparelho do 
Agitprop na União Soviética . Hoje em dia agitação e propaganda 
ficam diretamente sob o contrôle do Presidium, juntamente com as
suntos culturais, ciência e relações exteriores . Todos quatro apre
sentam, de fato, uma íntima correlação . É importante lembrar que 
por si mesmo o Agitprop não executa uma função operativa . Não é 
um departamento de produção . Ocupa-se com o planejamento, di.:. 
reção e supervisão de todos os meios de propaganda comunista no 
país e no exterior . 

Estou tratando aqui da propaganda comunista internacional � 
não daquela dirigida para o auditório de casa . As duas, porém, estão 
estreitamente ligadas, uma sendo em essência a projeção além · das 
fronteiras soviéticas da outra . Há, contudo, uma grande diferença . 
O auditório interno é em sua maior parte cativo . Todos os meios de 
comunicação na União Soviética são controlados pela máquina co
munista . Esta pode enviar suas mensagens na intensidade e na di
reção que quiser. Imprensa, rádio, televisão, filmes e o teatro estão 
todos disponíveis para o Agitprop, e todos são extensamente usados . 
Reuniões, conferências, grupos de debate e encontros pessoais são 
amplamente utilizados para popularizar a política do momento relati
va a questões gerais (propaganda) ou para atiçar emoções e gerar 
ação quanto a assuntos específicos (agitação) .  O Agitprop tanto na 
União Soviética quanto nos demais países do Bloco Oriental já tem 
sido tratado de maneira bastante desenvolvida em outras obras . A 
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nossa preocupação é com a extensão natural dêsse processo de dentro 
para fora, do epicentro para o mundo não-comunista . 

As linhas de comando do Agitprop para o exterior separam-se 
em dois grupos principais .  O primeiro estudaremos neste capítulo, 
as linhas diretas de contrôle do Partido através dos partidos comu
nistas nacionais no âmbito local e as agências governamentais do Blo
co Comunista nas relações com o resto do mundo . O segundo grupo 
é constituído pelas organizações comunistas e as sociedades de ami
zade, que Muenzenberg chama de "clubes de inocentes" . Dêstes tra
taremos no capítulo 4.  

As linhas de comando mais importantes são, do ponto de vista de 
organização, os partidos comunistas nacionais .  Esquece-se com fre
qüência que o movimento comunista internacional é mundial em suas 
operações, a um ponto nunca antes visto num credo político que por 
sua própria natureza não pode deixar de ser ditatorial e totalitário . 
Sua própria existência depende da imposição de um credo antipo
pular que beneficia apenas a uma elite, elite essa que só pode per
manecer no poder usando a arma por ela descrita como ditadura do 
proletariado . Será simplificar demais atribuir a natureza mundial do 
�ovimento comunista aos interêsses da elite para sua perpetuação c 
expansão . Mas o comunismo é tão essencialmente conspirador quan
to é messiânico, e essa característica dual é um fator de coesão su
ficientemente grande para transpor mares, montanhas, e as barreiras 
dos Estados políticos . 

Já vimos como através dos anos Moscou tem exigido a fide
lidade e o apoio de todos os partidos comunistas para com a União 
Soviética como centro do movimento mundial . Essa exigência per
durou até o princípio da década de 1960, só deixando de ser domi
nante quando Pequim se tornou mais ativa como fonte alternativa de 
inspiração partidária . Mas os primeiros quarenta anos após a Revo
lução Bolchevista viram uma espécie de organização existindo a maior 
parte do tempo para unir os partidos comunistas nacionais, grandes 
e pequenos, públicos ou clandestinos . 

Durante a maior parte do período êsse órgão foi naturalmente 
o Comintern . Conforme expus no capítulo 2, isso durou de 1919 a 
1943, quando o Comintern foi dissolvido no auge da guerra . Depois, 
em 1947, foi fundado o Cominform . Diferentemente do Comintern, 
que era formado por todos os partidos comunista de então, o Comin
form compreendia apenas doze partidos comunistas europeus . Dês
ses, a Iugoslávia seria expulsa em menos de um ano por desviacionis
mo, a recusa de reconhecer o papel dirigente da União Soviética . Ao 
passo que o Comintern era uma criação de Lenine, o Cominform 
nasceu de Stalin . Após a era stalinista teve apenas uma existência 
limitada, sendo dissolvido em abril de 1956, dois meses depois do 20.0 
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Congresso do P .  C .  "C .  S .  e do "discurso secreto" de Khruschov de
nunciando Stalin e as práticas stalinistas . 

)l"enhuma organização nova surgiu para substituir o Comin
form, embora o ano seguinte visse diversos pedidos indiretos para 
uma espécie de órgão coordenador, feitos por vários líderes comu
nistas europeus . Finalmente, em setembro de 1958, foi iniciada a 
publicação em Praga de um mensário, Problemas de Paz e Socia
lismo, com a edição inglêsa intitulada World Marxist Review . Sste 
continuou pelos anos sessenta como o principal órgão internacional do 
movimento comunista mundial, seguindo os passos do lnprecorr, do 
Comintern de pré-guerra, e seu intragável sucessor de pós-guerra, 
The Cominfortn Journal . No período que estamos examinando nes
te livro, a principal publicação foi The Cominform Journal, que apa
recia quinzenalmente em Belgrado, mudando-se para Bucarest após 
a expulsão da Iugoslávia . A êsse tempo tornara-se um semanário de 
fôlha grande com tôda a aparência, tipográfica e de disposição, de 
uma edição multilíngüe do Pravda. Era publicado localmente nos 
idiomas do Bloco Comunista e em sueco, enquanto que as principais 
edições em línguas européias ocidentais eram publicadas em Bucarest . 

É importante lembrar que The Cominform Journal era uma pu
blicação inteiramente às claras, usando-se todos os recursos para 
ampliar sua circulação . ( *) Em têrmos de matéria para leitura era 
enfadonho, mas ao leitor com algum senso de interpretação forne
cia indicação clara da política comunista, isto é, de Moscou, para a 
semana seguinte, e talvez mais . Por exemplo, um relativamente pe
queno item de crítica sôbre a situação interna do Partido Comunista 
Japonês em 1950 foi ràpidamente seguido de uma completa reorgani
zação do Partido e uma nova linha militante . O J ournal dava mui
tas informações sôbre atividades comunistas de propaganda através 
do mundo, juntamente com artigos esclarecendo e expandindo as 
linhas partidárias correntes . Sua distribuição era. eficiente e era 
em;ado via aérea de Bucarest com uma consideração especial para 
leitores não-comunistas, pois vinha em envelope selado como carta. 
aérea, tudo isso por uma assinatura anual de menos de uma libra ! 

A publicação do The Cominform Journal foi a atividade princi
pal do Cominform como organização, estando o contrôle real do co
munismo internacional naqueles anos finais da década de 1940 e dos 
primeiros anos cinqüenta mas mãos de Stalin em Moscou . A publi
cação cessou com o fechamento do Cominform em abril de 1956. 
Seis meses depois Khruschov dizia a um jornalista visitante que um 
nôvo periódico iria ser publicado dentro de alguns meses . Teria 

( • )  Fiz uma assinatura semestral do JouTnat em 1949. e dai em diante passei a 
recebê-lo regularmente, mesmo após expirado o prazo da assinatura. Minhas 
mudanças de enderêço eram conscienciosamente tomadas em consideração. 
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como finalidade ser um fôro de discussão entre partidos fraternos, 
de modo que pudessem ventilar seus pontos de vista e compartilhar 
experiências comuns . Khruschov estava ansioso para lançar êsse nôvo 
órgão a fim de evitar qualquer insinuação de que representava um 
nôvo Cominform . 

Aconteceu que nos meses seguintes houve os distúrbios na Polô
nia e o levante na Hungria . Sob tais circunstâncias o nôvo periódico 
foi envagetado . Foi pôs to de lado durante quase dois anos . Foi anun
ciado no verão de 1958, tendo como redator-chefe o líder ideológico 
do Agitprop A .  M .  Rumyantsev, ex-diretor do mensário ideológico 
do Partido Soviético K ommunist . Dêsse modo a continuidade de di
reção demonstrada pelo The Cominform Journa.l, com os seus reda
tores-chefes russos Yudin e Mitin seguindo a linha stalinista em Bu
carest, foi assegurada pela instalação de um sequaz de Khruschov no 
nôvo escritório editorial em Praga . 

A importância da Revista Marxista Mundial nos anos sessenta 
é menor que a do The Cominform Journal uma década antes . No de
correr dêsse período houve uma modificação permanente na forma de 
comunicação entre partidos . Na época de Stalin houve uma única 
grande reunião comunista internacional - o 19.° Congresso do Par
tido Soviético em 1952 . Esta foi a primeira ocasião formal desde o 
18.° Congresso em 1939 de representantes de partidos estrangeiros 
se reunirem en masse em Moscou As três reuniões do Cominform 
de 1947, 1948 e 1949 compreendiam apenas os onze partidos que 
constituíam o Cominform, dos quais só os Partidos Italiano e Fran
cês se achavam fora do Bloco Comunista. 

O 20.° Congresso do Partido Soviético em 1956 foi realizado de 
acôrdo com um programa, o que constituía um: rompimento com o 
passado stalinista . Dessa data em diante houve diversas reuniões 
formais e informais de líderes comunistas internacionais em Moscou, 
destacando-se a reunião internacional após as comemorações do 40.0 
aniversário em 1957 (que se seguiram a uma reunião menor naquele 
verão em Bucarest ) e a conferência internacional em Moscou e111 no
vembro-dezembro de 1960. Congressos do Partido e aniversários de 
revoluções serão sem dúvida de agora em diante usados com mais 
freqüência como plataformas de propaganda para o movimento co
munista mundial . 

Se os periódicos comunistas internacionais sofreram alteração 
em sua importância, já  não se deu o mesmo com os lemas de ani
versário . :astes são um reflexo certo da linha do Partido no mo
mento . Tomado individualmente, cada lema é uma convocação para 
ação agitadora . Coletivamente representam propaganda tanto para 
o membro do Partido quanto para o auxiliar . Os lemas do Dia de 
Maio publicados pelo Comitê Central do Partido Soviético diferem 
apenas em pequenos detalhes dos publicados pelo Partido para o 
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aniversano da Revolução de Outubro . Com apenas poucas exceções 
os cêrca de cem lemas divulgados nos intervalos de meio ano que se
param aquêles dois acontecimentos são quase idênticos em linguagem 
e conteúdo . Em qualquer ocasião a significação está nas exceções :\. 
regra, indicativas de mudança de ênfase . Os lemas não antecipam 
modificações ; dão-lhes apenas uma importância relativa . 

Embora as exceções à regra mostrem uma mudança de direção, 
as palavras usadas e a maneira de apresentar os lemas são no fim 
de contas mais importantes porque tornam claro a extensão e a na
tureza entreligada da política comunista. Isto é demonstrado, por exem
plo, pela relação comparativa dos lemas publicados em Moscou pelo Co
mitê Central para o Dia de Maio de 1962 e o Aniversário da Revo
lução de Outubro em novembro de 1961 . As duas listas começam 
com questões mundiais, continuam com países e áreas individuais e 
terminam com exortações domésticas . As referências no Aniversário 
ao 22.° Congresso do Partido que acabara de se encerrar estão, é 
claro, omitidas na lista do Dia de Maio . Esta, por outro lado, inclui : 
"Viva a paz e a amizade entre os povos !", que é substituído na lista 
do Aniversário pelo mais agressivo "Viva a inquebrantável unidade 
e coesão do grande exército de comunistas em todo mundo !" 

A referência em novembro a "desarmamento geral e completo" 
é um tema nôvo, enquanto a referência em maio à Argélia leva em 
conta o acôrdo de independência, embora não o considerando de mo
do algum como definitivo, pois o descreve apenas como "uma impor
tante vitória no caminho de um Estado Argelino livre e independen
te" . Cuba, na lista, é promovida do trigésimo sétimo para o vigésimo 
sexto lugar . As principais divergências no texto aparecem nas seções 
dedicadas às questões internas, que são orientadas por várias con
ferências e diretivas nos seis meses entre novembro de 1961 e maio 
de 1962, especialmente aquelas implicando em mudanças na políti
ca agrária . 

Em novembro, literatos e artistas receberam ordem para "retra
tar vigorosamente em suas obras a grandeza e beleza dos feitos he
róicos do homem soviético !" Em maio houve uma mudança de ênfase, 
dizendo-se-lhes que executassem suas tarefas "com mais vigor" ! Ao 
mesmo tempo dizia-se em novembro aos trabalhadores na imprensa, 
rádio e televisão que fôssem "incansáveis propagandistas e portado
res para as massas das idéias dominadoras do comunismo, da expe
riência orientadora, das realizações científicas e tecnológicas e das ri
quezas espirituais acumuladas pela humanidade !" Em maio o lema é 
mais brusco : "Sejam combatentes ativos pela grande causa do Par
tido, para pôr em prática os ideais comunistas e os avanços na ciên
cia c a experiência orientadora !" 

Essas relações de lemas - que se repetem com variações locais 
em todos os países comunistas - têm dois aspectos importantes . No 
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sentido mais geral representam uma sene de títulos de capítulos no 
volume semestral da atividade comunista mundial, e, como já tive 
ocasião de observar, estão redigidos como ordens do Comitê Central 
do Partido . Os lemas de novembro dirigem-se mais especialmente 
aos militantes do Partido, aos passo que os de maio são endereçados a 
um público mais v-.asto . :Mas as diferenças são em grande parte uma 
questão de ênfase . Em todos os níveis partidários e para todos os 
partidos e grupos comunistas êles são ao mesmo tempo diretivas para 
ação e auxílios para a compreensão das tendências e mudanças po
líticas . 

Os lemas são diretivas escritas de forma clara e simples . São 
complementado por diretivas mais minuciosas escritas na curiosa es
pécie de sistema comunista a que se deu o nome de indicativo- impe
rativo . O uso do indicativo-imperativo data dos dias do Cominform, 
quando era amplamente usado no ]oJtrnal . A técnica é simples . Usan
do-se o jargão do Partido com suas palavras tendo significados es
peciais, podia-se dar instruções não na forma imperativa e sim no 
indicativo . Em vez de dizer "os comunistas devem fazer isso", êles 
dizem "os comunistas estão fazendo isso" . 

:esse uso do indicativo-imperativo apresenta duas vantagens . 
Seu duplo-sentido superficial não tem significação para o leitor casual . 
E assim é desprezado e esquecido pelos alvos em potencial da pro
paganda comunista . Ao mesmo tempo seu verdadeiro sentido é bem 
claro para o ativista comunista a quem realmente se destina . Isso 
proporciona a primeira vantagem, a da distribuição aberta, que é 
sempre de maior eficiência administrativa que o trabalho clandes
tino . 

Segundo, a abstinência verbal da forma imperativa com seu 
aspecto óbvio de instrução e comando reduz o risco de alarme público 
e atenção oficial nos países não-comunistas . Isso é particularmente 
importante nos lugares onde vigora a Regra da Lei, pois sob tais 
regras o imperativo-indicativo não tem significação legal . 

Como um de muitos exemplos disso podemos ler o artigo de fun
do em The Cominform lournal de 9 de janeiro de 1953, intitulado 
"Crescente Incremento do Movimento de Libertação Nacional nos 
Países Coloniais e Dependentes" . Embora o texto date do princí
pio da década de 1950, a mensagem - como vimos pelas diretivas 
ideológicas citada no capítulo 2 - se aplica igualmente aos anos 
sessenta . 

O próprio título com seu indicativo "crescente incremento" é 
uma diretiva, o imperativo "comunistas devem intensificar ativida
des desagregadoras na Ásia e África" . 

Um parágrafo típico dêsse artigo de fundo declara no indicativo : 



A luta de libertação nacional nos países coloniais e dependentes está a�su
mindo um caráter mais ativo e resoluto. Os centros espontâneos e divididos do 
movimento pela independência tomam-se cada vez mais organizados em países 
distintos ; a luta está assumindo um caráter nacional . Os imperialistas não são 
mais capa7.es de governar à maneira antiga nos países dependentes e coloniais, 
e os povos coloniais não mais querem viver à maneira antiga . Nem podem quais
quer esforços por parte dos imperialistas evitar a desintegração progressiva do 
sistema colonial ou atrasar a libertação dos povos do jugo coloníal . 

Traduzido para o imperativo, ISl>"O ordenaria aos membros do 
Partido : 

Os comunistas devem intensificar suas atividades nos países coloniais e recém
independentes. Deve-se penetrar nos movimentos 11acionalistas espontâneos le
vando-os a ficar sob contrôle comunista. A presente etapa na evolução das colô
nias para a independência está madura para ser explorada no interêsse comu
nista, que é representado pelo interêsse soviético. Estão ocorrendo mudanças nas 
relações existentes entre as nações ocidentais e asiáticas e territórios não-autô
nomos em outras partes do mundo. Cabe aos comunistas tirar vantagem disso e 
fazer com que a mudança não venha através de cooperação e acôrdo e sim por 
meio de choques violentos . Se as presentes relações podem ser levadas ao co
lapso então os povos coloniais poderão ser mais fàcilmente "libertados" para 
o comunismo e dependência da União Soviética. 

Passagens posteriores tornam-se mais específicas, sendo assim 
apresentadas pelo I ournal : 

O movimento antümperialista e antifeudal nos países coloniais e depen
dentes está intimamente ligado à luta pela paz, pela segurança e pela amizade 
dos povos . Grandes massas de oprimidos e explorados fk.am cada vez mais cem
vencidos que uma terceira guerra mundial, caso os provocadores de guerra con
sigam desencadeá-ta, acarretará para os países coloniais e dependentes novos e 
incontáveis sofrimentos e sacrifícios. Conseqüentemente êles exigem a expulsão 
de tôdas as tropas estrangeiras dos seus países, a liquidação das bases militares 
estrangeiras, opondo-se resolutamente aos assim chamados "comandos militares 
uniíicados" e ao envolvimento dos países coloniais e dependentes nos diversos 
agressivos blocos militares anglo-americanos . O movimento de paz está cres
cendo e se desenvolvendo. 

O que, traduzido, quer dizer : 

O programa de agitação comunista deve ser executado por meio da campa
nha de "paz", devendo a "paz" ser usada como tema principal para j ustifict�r 
tudo aquilo que fôr exigido pelos interêsses comunistas locais . Deve-se evitar 
especialmente quaisquer tentativas de formar uma organização para resistir ao 
possível uso da fôrça pela União Soviética . Uma agitação particular deve ser 
empreendida contra os preparativos de defesa feitos em cooperação com as Potéu
cias Ocidentais . 

Ao mesmo tempo, declara o lournaJ : 
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A luta de libertação nacional dos povos coloniais goza da profunda simpatia 
e apoio moral dos partidos comunistas e de trabalhadores (*)  de todos os países, 
de tôdas as fôrças democráticas e amantes da paz do mundo inteiro. 

A luta pela emancipação nacional nas colônias - verdadeira aliada dos 
combatentes da paz, democracia e socialismo - é a causa comum de tôda a 
humanidade avançada e progressista . Essa luta justa tem o apoio de todos os 
indivíduos que amam o trabalho, a honra e o progresso nos países metropoli
tanos, porque uma nação que oprime outras nações não pode ser livre. A 
nação que oprime outra nação forja grilhões para si própria. 

O imperativo disso ordena : 

Tôdas as agências comunistas, especialmente nos países-metrópoles, devem 
apoiar a agitação comunista nas colônias, que será apresentada como parte da 
"luta pela paz, democracia e socialismo" . Com isso as pessoas de mentalidade 
liberal de todos os partidos - geralmente ignorantes dos significados comu
nistas de tantos têrmo� políticos vitais - têm de ser convencidas pelas agências 
comunistas a darem também o seu apoio . 

É assim que os canais de comunicação levam as mensagens e 
ordens comunistas aos partidos comunistas nacionais do mundo in
teiro . Encontros com líderes do Partido em Moscou, periódicos in
ternacionais do Partido - e quanto a isso não devemos esquecer os 
principais per}iódicos soviéticos, tais como o K omm.unist, que as 
hierarquias no exterior lêem sistemàticamente para suas instruções 
e explicações das linhas do momento - e os milhares de publicações 
regionais e locais, lemas de aniversário e todos os meios de trans
missão das mensagens indicativo-imperativo, tais são os meios pu
blic:amente divulgados pelos quais é mantido o contato entre o apa· 
relho comunista internacional . ( * )  

Por volta de 1960 havia mais de noventa partidos comunistas 
no mundo, partidos comunistas no sentido de que eram abertamente 
reconhecidos como tais por Moscou e Pequim . O partido comunista 
é habitualmente de natureza clandestina em qualquer sociedade em 
que não seja o fator dominante . Em 1963 os partidos comunistas 
eram ilegais em 37 países, incluindo Espanha, Portugal, África do 
Sul, a maior parte da América do Sul e Central com exceção de Cuba 

( • )  O têrmo conjunto "partidos comunistas e de trabalhadores" é usado com 
freqüência em declarações oficiais comunistas para encobrir aquêles partidos 
comunistas que continuam usando outros nomes, como, por exemplo, o Par
tido dos TrabalhadoreH Poloneses na Polônia e a Liga dos Trabalhadores Ir
landeses na República da Irlanda. Em alguns palses onde os comunistas 
já estão no poder, êsses nomes oblíquos são geralmente lembretes históri
cos de passadas táticas de frente unida, anteriores à tomada do po4er total 
pelos comunistas. Em outros países são êsses nomes adotados para esconder 
a verdadeira identidade das organizações, especialmente naqueles pafses em 
que o partido comunista como tal seria ilegal ou não contaria com a sim
patia do povo. 

( * )  Neste livro não me preocupo com atividades clandestinas, embora estas, em 
si tuações especificas, possam tornar-se mais importantes. O que eu viso é a 
compreensão das técniC'as de propaganda comunista e seu impacto. 
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e México, Tailândia, Malásia, Filipinas, Sudão, República Árabe 
L' nida e Argélia . 

Dêsses partidos comunistas 49 eram da Ásia, África e Améri
ca Latina, o último sendo o constituído no protetorado britânico sul
africano da Basutolândia no início de 1962 . Ao todo, treze novos 
partidos comunistas foram fundados no mundo nos anos que se 
seguiram ao 20.° Congresso em 1956. Vários dêles eram reconsti
tuições de grupos originalmente estabelecidos por partidos metro
politanos em antigos territórios coloniais africanos . Com o número 
de membros das Nações Unidas passando de cem, poder-se-ia dizer 
que pràticamente todos os Estados soberanos dos anos sessenta têm 
seu partido comunista, quer aberta quer clandestinamente . No mundo 
não-comunista o maior é o da Indonésia, com 2 milhões de membros, 
o menor o da República da Irlanda, com seu número de membros ..:!S
timado em 1 50 membros . 

Considerando-se a natureza mundial do movimento comunista, 
quase nada nos dizem a respeito de sua constituição e a situação dos 
partidos individuais, exceto quando são excepcionalmente fortes, como 
tem sido o caso com o partido indonésio . Após mais de quarenta anos 
de domínio comunista no mundo, ainda temos ele nos servir de frag
mentos e estimativas para formar nosso quadro global . A única infor
mação explícita que nos é dada por Moscou é a do número total 
de membros, que se alega ter crescido de um têrço entre meados da 
década de 1950 e o princípio da década seguinte, conforme demons
trado pela tabela abaixo : 

1956 (abril ) 30 milhões 
1956 (novembro) 32 milhões 
1957 ( segunda metade) 33 milhões 
1960 36 milhões 
1961 40 milhões 
1962 42,5 milhões 

Disso os fragmentos seguintes dão uma idéia das cifras para o 
mundo não-comunista durante parte do período : 

1957 4,6 milhões 
1960 5,2 milhões 
1961 5,3 milhões 
1962 6 milhões 

Um aspecto significativo de ambos êsses conjuntos de números 
é que pouca diferença aparente foi ocasionada no recrutamento total 
pela supressão comunista da revolução húngara em 1956 e pelas re
velações de Khruschov (um pouco antes naquele mesmo ano) sôbre 
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os excessos do regime stalinista . Como mostra a diferença entre o 
número total e o número de membros no mundo não-comunista, o 
grosso dos membros do Partido continua a vir de partidos no próprio 
Bloco Comunista . 

Decomposições como essas · sugerem que as poucas cifras for
necidas por Moscou são infladas de duas maneiras . Primeiro, . ela.s 
incluem a categoria menor de candidatos a membros nos partidos do 
Bloco, o que poderia alcançar totais de seis algarismos ou mais, es
pecialmente no Partido Chinês . Segundo, a própria estimativa de 
Moscou sôbre seu apoio no mundo não-comunista pode muito bem 
:;er superotimista . Dentre os partidos tantos há que são pequenos 
c relativamente desorganizados que chegam a não merecer confian
ça como fontes estatísticas . No que diz respeito ao mundo fora de 
Bloco Comunista, o ritmo de crescimento equivale ao da população 
mundial, aproximadamente dois por cento por ano . Tomado como 
um todo, portanto, isso sugere muito pouco do dinamismo que se espe
raria de um movimento com perspectiva mundial expansionista, es
pecialmente nos países fora do Bloco nos quais ser membro do · Par
tido Comunista não traz consigo nenhum dos privilégios que propor
ciona dentro do Bloco . 

Mas em têrmos comunistas, os partidos espalhados pelo mundo 
têm uma função especial de elite, por serem os herdeiros. diretos da 
Revolução e porque suas atividades nas suas próprias áreas se cor
relacionam estreitamente com o roncar proveniente do epicentro . 
Através de todo o período de atividade comunista desde 191 7, tem 
sido sempre um fetiche no âmbito local assegurar que o Partido Co
munista age independentemente de Moscou . Isso faz parte do ri tua.! 
essencial, um encantamento que pode ser ouvido simultâneamente 
em todo o mundo cada vez que há uma importante mudança de po
l ítica . O Partido está ali para agir conforme as instruções recebidas. 
e a máquina de propaganda comunista lá está para ajudá-lo em seu 
serviço . 

A verdadeira posição do Partido no mundo tem sido aqui dis · 
cutida com algum detalhe já que relativamente pouco será dito a 
êsse respeito nos capítulos subseqüentes . Neste capítulo estou • 'inte
ressado menos no funcionamento interno dos partidos comunistas in
dividuais do que no uso das técnicas de propaganda comunista ende
reçada à imensa maioria fora da área direta de operações da máqui
na do Partido . Quanto a isso o capítulo seguinte é mais importante . 
Dei ao mesmo a denominação cínica que Willi Muenzenberg esco
lheu para as organizações comunistas, "Os Clubes de Inocentes" .  
Nesta base minha tese principal pode ser descrita algo melodramàti
camente como a Violação dos Inocentes . Em têrmos políticos essa 
descrição é tão adequada quanto qualquer outra, pois é essa a fun
ção de tais "clubes" hoje, como o era trinta anos atrás . Mas antes de 
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tr.a.tarmos das organizações comunistas lançaremos.  um rápido olhar 
ao outro grande meio de propaganda comunista que, como os próprios 
par1idos comunistas, fica sob o contrôle direto da liderança central 
do Partido . Por um lado, o Partido em Moscou tem linha direta 
às máquinas partidárias em outras partes do mundo . Por outro lado, 
tem uma linha de contrôle indireta mas não menos forte por meio 
das agências governamentais do Bloco Oriet;ttal que lidam com co

municações externas . 
O que está mais amplamente espalhado é naturalmente a rêde 

de serviços diplomáticos e delegações comerciais do Bloco Oriental, 
em que se destacam o :Ylinistério das Relações Exteriores, o Comitê 
Estatal para as Relações Econômicas Estrangeiras e o Ministério do 
Comércio Exterior como os mais importantes . 

O Ministério do Exterior tem como incumbência umca respon
sabilizar-se pelas relações exteriores soviéticas : negociações com di
plon1atas estrangeiros na U .  R .  S .  S . ,  manutenção de relações diplo
máticas com outros governos e supervisão dos representantes de ou
tras agências soviéticas no exterior . Em 1960 possuía a União So
viética 53 embaixadas, 4 legações e uma missão permanente junto às 
Naçijcs Unidas ; nos seis anos anteriores quatorze países haviam sido 
acrescentados à lista diplomática, em sua maioria na África e Su
deste Asiático . 

O Comitê Estatal para as Relações Econômicas Estrangeiras es
tá subordinado ao Conselho de Ministros da U .  R .  S .  S .  e tem cate
goria ministerial . De certa forma complementa o Ministério do Co
mércio Exterior . Desenvolve contatos econômicos com países estran
geiros e supervisiona o auxílio técnico e econômico, a colaboração 
científica, a construção de empreendimentos no exterior ·e· a con-· 
cessão de créditos . 

O Ministério do Comércio Exterior começa seu trabalho depois 
que o Comitê para as Relações Econômicas Estrangeiras termina· sua 
tarefa de estabelecer as bases econômicas para as relações econômi
cas soviéticas com outro país . Ocupa-se com o contrôle global do 
comércio exterior, mas não com as operações dia a dia . 

Estas são efetuadas por cêrca de duas dúzias de associações de 
exportação e importação que têm cada uma . delas representantes no 
próprio país e no exterior . Tais associações são monopólios legais, 
cada uma tendo responsabilidade exclusiva de comércio para certos 
produtos, embora algumas tenham responsabilidade não por produto 
mas por áreas de comércio . Tôdas são organizações econômicas le
galmente independentes, responsáveis por suas próprias ações . 

É aí que o sistema de comércio exterior comunista tem sua pró,. 
pria dicotomia especial . É um monopóllo estatal sujeito ao :eontrôle 
global do Partido através do aparelho do Estado Soviético . nste é. 
certamente o caso quando se negociam acôrdos comerciais, especial-
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mente os que implicam em contratos a longo prazo . Mas as nego
ciações referentes ao produto em si são realizadas através das asso
ciações de importação e exportação, que no direito soviético são ór
gãos independentes . Em tais circunstâncias o Govêrno da U .  R .  S .  S .  
não pode ser considerado responsável por dívidas e atos da associa
ção, tanto no país quanto no exterior . Nem podem as associações 
ser consideradas responsáveis pelos atos do Govêrno Soviético . 

Isso obviamente coloca qualquer comerciante estrangeiro em 
posição desvantajosa quando fecha um negócio com uma associação 
soviética, sob um acôrdo comercial negociado em nível inter-gover
namental . �le poderá ser processado por um queixoso soviético por 
qualquer quebra de contrato de sua parte segundo as normas gerais 
da lei burguesa . Se êle fôr prejudicado com violações por parte do 
lado soviético, poderá levar a questão a um tribunal especial so
viético estabelecido para lidar somente com questões de comércio 
exterior, sob condições que põem o estrangeiro numa desvantagl!m 
completa com pouca esperança de reparação, especialmente de gran
des somas estão em jôgo . A finalidade do judiciário soviético, bem 
como de todos os demais órgãos do Estado Soviético, é proteger 
acima de tudo os interêsses do sistema soviético, mesmo quando se 
choca com os direitos de um indivíduo . 

:Ssse aspecto particular das operações do comércio exterior so
viético tem uma importante função de propaganda . os· comunistas 
podem fazer - e fazem - uso integral dos seus acôrdos comer
ciais para desenvolver o tema das relações econômicas em expan
são : isso é o seu ruk.ovodstvo . Tudo que der errado não tem nada 
a ver com o mkovodstvo do Partido e do Estado, mas é culpa da as
sociação comercial nisso implicada, o upravlenie . Se essa dicotomia 
das operações soviéticas de comércio exterior fôr compreendida, mui
tas contradições aparentes ficarão esclarecidas . 

Diplomacia e comércio exterior não são, é lógico, claramente ftm
ções de propaganda, embora desempenhem seus papéis . Os autênti
cos meios de propaganda constituídos pela imprensa, rádio e tele
visão - quer para público interno ou estrangeiro - também ficam 
sob <:ontrôle do Partido, diretamente ou através de organizações do 
Estado . 

A imprensa soviética assim como as atividades editoriais em ge
ral são tôdas controladas pelo Partido por meio d� uma arma fun
damental : a licença de publicação . Qualquer periódico, panfleto ou 
livro tem de ser submetido para fins de licença tanto na fase das 
provas quanto da impressão . Exceto para aquelas destinadas ao con
sumo externo, devem essas publicações trazer os detalhes a licença, 
inclusive o número permitido c as especificações técnicas (detalhes 
que muitos bibliotecários ocidentais receberiam com prazer por mo-
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ti vos não-ideológicos ! ) Pouco se sabe do funcionamento : dêsse siste
ma de licenças, mas por meio dêle o Par.tido, agindo através. do .. Es
tado, tem um firme contrôle administrativo sôbre tudo .que está .sen
do publicado, desde o vespertino local até a Grande Enciclopédia. 
Soviética. 

Periódicos destinados ao estrangeiro são publicados por várias 
organizações especializadas, geralmente como parte de atividades 
mais amplas . �sse é o caso do mensário Mulher Soviética, órgão da. 
organização feminina soviética e que aparece em diversas línguas : A 
revista em côres União Soviética é publicada em várias línguas' pela 
casa editôra Pravda, enquanto que o semanário Noticias de Mbs
cou é publicado em inglês e francês, e mais recentemente. em portu-
guês para a América Latina . . 

As Edições em Línguas Estrangeiras são a editôra responsável 
por tôdas as publicações não-periódicas em línguas não-soviéticas, 
incluindo material para outros países comunistas . ·  Em 1960 publicou 
mais de mil títulos em duas dúzias de línguas totalizando quare11ta. 
milhões de exemplares . Isso excluindo panfletos com · menos de Cin
qüenta páginas . 

A exportação de tôdas as publicações soviéticas - periódicos, 
panfletos e livros, bem como discos - é realizada inteiramente péla 
associação de exportação e importação, Miejdunarodnaya Kniga, que 
também importa livros e jornais do exterior para distribuição na 
União Soviética. Somente podem ser remetidos para ó exterior os 
títulos constantes da lista de exportação dessa associação . Data êssc 
embargo do tempo de Stalin, quando muito pouco podia sair . Desde 
então a lista de exportação tem crescido imensamente . O problema 
hoje em dia para se obter determinados livros é na maioria da5 vê
zes atribuído ao fato de saírem do estoque tão logo estejam no tner
cado . A lista de exportação da M . K .  referente a periódicos soviéti
cos para o ano de 1962 incluía mais de 2 . 000 títulos, comparado com 
500 e 1955 e até menos em 1950 . 

· 

Miejdm'larodna;,•a Kniga ocupa-se principalmente com a ven.da de 
periódicos soviéticos no exterior . Não controla o intercâmbio de pe
riódicos soviéticos e estrangeiros entre institutos de pesquisa, embo
ra isso iique subordinado aos regulamentos normais da censura pos
tal soviética que regem o movimento postal para dentro e fora do 
país . De um modo geral, as únicas publicações que não têm permissão 
de remessa para o exterior são os jomais locais das regiões mais re
motas e certas . revistas científicas altamente especializadas . 

Juntamente com a imprensa, a agência noticiosa Tass (Agência 
Telegráfica da União Soviética) é um vital órgão bidirecional de 
propaganda . É ao mesmo tempo a principal fonte de notícias sovié
ticas para o exterior e o principal canal noticioso do exterior para o 
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consumo interno f>Oviético . É uma agência governamental, diretamen-
1:e subordinada ao Conselho de Ministros . Os chefes dos seus escri
tórios em todo mundo têm categoria diplomática, o que lhes dá uma 
-correspondente imunidade diplomática em relação aos processos le
gais normais de um país, como não é gozado por quaisquer outros 
jornalistas : isso se aplica especialmente às ações por difamação e a 
acusações de espionagem . 

Os serviços de rádio - assim como os de televisão - ficam 
sob a supervisão geral de outro órgão governamental, o Comitê Fe
deral de Rádio e Televisão, que por sua vez é rigorosamente contro
lado pelo departamento de Agitprop do Partido . 

As transmissões soviéticas para o exterior começaram em 1933, 
com programas de ondas longas, emitidos de Moscou, em língua ale
mã . Postet;ormente foram acrescentados transmissores de ondas 
curtas, e por v:olta de 1942 dez transmissores de ondas curtas 
em Moscou _ e Kuibyshev estavam irradiando 400 horas sema
nais em 17 línguas estrangeiras . Isso sofreu uma redução ime
diatamente após a guerra, mas em 1950 a União Soviética já  tranf>
mitia mais de 500 horas semanais, e em 1962 as transmissões para o 
exterior de todo o Bloco Oriental totalizavam mais de 3 .  800 hora» 
por semana em aproximadamente 60 línguas . :tsses números excluem 
programas para o público interno . 

A televisão é ainda em grande parte para êsse público interno . 
Mas com uma linha Helsinki-Leningrado operando desde 1961 ,  a TV 
soviética e da Europa Oriental pode ser agora transmitida direta
�ente a qualqu�r transmissor europeu que concorde em associar-se . 
Ao mesmo tempo, é claro, os programas da Europa Ocidental podem 
ser transmitidos diretamente aos telespectadores soviéticos e da Eu
ropa Oriental, . se as estações comunistas de televisão assim o dese
jarem . Na prática pouco uso foi feito disso, quer num sentido quer 
noutro, em - .1963, tendo sido acontecimentos esportivos os únicos pro
gramas de alguma significação . Excepcional na época foi o uso feito 
por Moscou das facilidades do satélite Telstar para porporcionar ao;; 
telespectadores russos uma cobertura ao vivo dos funerais do Presi
dente Kennedy em novembro de 1963 . Fora da Europa não há ne
nhum uso direto da televisão para propaganda comunista no exterior, 
embora filmes sejam fartamente oferecidos para exibição em pro
grama locais de TV . 

A última das grandes organizações estatais que se ocupam dire
tamente com as relações exteriores é aquela que abrange os assuntos 
culturais . ( * )  Primeiramente foi a V .  O . K . S .  ( iniciais russas para 

( • )  A Academia de Ciências desempenha também um papel de propaganda em 
suas relações com orr.uni:r.ações estrangeiras, juntamente com seu trabalho 
cientifico. Para nosso fim, êsse papel propagandístico .:, incluido na pro
paganda cúlturnl. 
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a Sociedade Federal para Relações Culturais com Países Estrangei
ros) . No início de 1958 a V .  O .  K .  S .  foi dissolvida surgindo em 
seu lugar a União das Sociedades Soviéticas para Amizade e Rela
ções Culturais com Países Estrangeiros, tendo a presidi-la a antiga 
presidente da V . O . K . S . ,  Nina Popova . 

Em seu tempo a V .  O .  K .  S .  ficava sob o Comitê Estatal para 
Relações Culturais com Países Estrangeiros . Por um lado o Co
mitê : Estatal lidava com outros organismos governamentais na orga
nização de intercâmbios culturais oficiais . A tarefa da V .  O .  K .  S .  
era. lidar com as diversas sociedades de amizade soviética que 
operavam fora da U .  R. S .  S .  sob direção comunista . Na pró
pria U . R . S . S . ,  em meados da década de 1950, a V . O . K . S .  

· fonnou um certo número de correspondentes sociedades de ami
zad� com outros países do Bloco e 1ndia, Finlândia e Itália, 
que. mantinham contatos com suas congêneres no exterior . Isso pro
vocou queixas dos governos não-comunistas de que as autoridades so
viética,s estavam negociando com órgão não-oficiais e não-represen
tativos . 

Então a nova União das Sociedades Soviéticas de Amizade foi 
estabelecida para fazer frente a essas críticas . Ela tomou conta do 
prédio da V . O . K . S .  em Moscou e de sua revista Vida e Cultura, 
hem como de alguns de seus funcionários do presidente para bai.xo . 

Em fevereiro de 1962 a Sra . Popova informou que cinqüenta. 
organizações dentro da União Soviética se achavam filiadas à União 
das Sociedades de Amizade, que "tinha contatos com o público" 
em . 1 18 países, incluindo 44 com os quais a U .  R .  S .  S .  ainda não 
mantinha relações diplomáticas . As sociedades soviéticas de amizade 
tinham contatos com mais de 2 . 000 organizações no exterior e com 
"muitos milhares" de figuras públicas .  

'Essas as principais organizações do Partido e d o  Estado So
viético que se ocupam com propaganda no exterior . Seus similares 
são encontrados em todos os demais países comunistas . Fora do 
Bloco seus equivalentes mais importantes são as organizações co
munistas disfarçadas . 

No que tange às relações com organizações e indivíduos no ex· 
terior, a União das Sociedades de Amizade age de muitas maneiras 
como um órgão coordenador com o que é oficialmente conhecido por 
"organizações públicas", um terceiro grupo compreendendo o que 
no mundo não-comunista seria considerado pelo Partido como "cor
reias de transmissão" . Conforme estudaremos de modo mais amplo 
no capítulo seguinte, essas correias de transmissão são organizações 
não abertamente ligadas ao Partido Comunista, que todavia as utili2'.a 
como uma forma indireta de favorecer sua política e ações . 

No próprio Bloco Comunista tais "organizações públicas" são 
o movimento sindical, as organizações femininas, a Liga dos Jovens 
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Comunistas e outros ancilares órgãos juvenis e estudantis e movi
mentos de massas . Nominalmente independentes, ficam elas sob o 
contrôle do Partido de modo semelhante aos outros setores da vida 
econômica e social nos países comunistas, com comunistas ocupando 
as posições principais e o Comitê Central do Partido ditando os es
quemas gerais dentro dos quais trabalham . 

Em 1961 foi estabelecida na União Soviética uma nova "orga
nização pública" que tem uma responsabilidade especificamente in
ternacional . Trata-se da agência noticiosa A .  P .  N . ou Novos ti . A 
A .  P .  N .  é bem distinta da Tass, que é uma organização estatal com 
integrais privilégios estatais no exterior e a responsabilidade de apre
sentar o ponto de vista oficial . 

A A .  P .  N .  é dirigida conjuntamente pelas principais orgacl�a
ções públicas como um órgão não-oficial, sem privilégios especiais . 
É uma criação do genro de Khruschov, Adjubei, redator-chefe do 
Izvestia . Cabe-lhe o papel mais amplo de apresentar não tanto notí
cias quanto artigos e reportagens sôbre assuntos soviéticos para o 
mundo exterior, ao mesmo tempo que prepara artigos sôbre assun
tos internacionais para os leitores soviéticos . Em ambos os casos, a 
matéria é claramente assinada como oriundo da agência, ou como 
A . P . N .  ou como Novosti. Assim, de 1962 em diante, o já extenso 
serviço de folhetos da Embaixada Soviética em Londres foi acres
cido de ensaios sôbre questões sociais, econômicas e políticas sovié
ticas, escritos por especialistas russos sob os auspícios da A .  P .  N .  
Mas ainda antes, artigos preparados sob o símbolo Novos ti haviam 
começado a aparecer regularmente em l::vestia. e outras publicações 
soviéticas . ( * )  

A organização A .  P .  N .  N o•vosti é um complemento valioso da 
Tass, pois pode sempre negar a qualidade oficial de qualquer decla
ração controvertida que fizer, se tal declaração se tornar embaraçosa 
para Moscou . Seu material - diferentemente do material da Tass 
- tem copyright no exterior, de modo a poder invocar essa pro
teção se quiser evitar que seja feito algum uso embaraçoso de suas 
publicações em citações diretas . 

{0 )  Em 1962, além de fornecer milhares de artigos para a imprensa soviética, 
a APN enviou 50.000 itens a mais de 90 palses. E distribuiu =!li7J)OO fotogra-
fiu. 

· -
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CAPÍTULO 4 

Os Clubes de Inocentes 

No capítulo precedente estudamos a propaganda em relação ao sis
tema de Partido e Estado comunistas no Bloco Oriental e sistema 
partidário no resto do mundo . Desde o início os líderes comuni�õ
tas compreenderam que não poderiam fomentar a revolução mundial 
trabalhando somente dentro de seu próprio movimento fechado . De 
acôrdo com seus próprios princípios, não podiam êles confiar em 
ninguém, mas para alcançar seus objetivos tinham de conseguir a 
cooperação alheia, por quaisquer meios disponíveis . ( * )  

Assim j á  nos primeiros dias em que os bolchevistas estavam no 
poder, Lenine deixou bem claro que : "Somente aquêles que não têm 
autoconfiança podem temer alianças temporárias até mesmo com 
pessoas que não merecem confiança ; nem um único partido polítiço 
poderia existir sem fazer tais alianças" . Mas êle foi igualmente ex
plícito afirmando que ao fazer tais alianças com os democratas bur:
gueses os comunistas deveriam ter completa liberdade "para reve
lar à classe trabalhadora que seus interêsses eram diametralmente 
opostos aos interêsses da burguesia" . Essa concepção do oportu
mismo como arma tática é um tema importante do seu panfleto O Que 
Fazer! publicado bem no início do século XX, republicado muita& 
vêzes e ainda hoje, sessenta anos após sua publicação inicial, pôsto 
em destaque por porta-vozes do Partido . 

Lenine salientou sempre a necessidade de acôrdos temporários, 
caso isso pudesse contribuir para atingir o objetivo do Partido . Essa 
idéia foi por êle apresentada do modo mais sucinto naquilo que é 
ainda a diretriz básica para todos os setores do Partido : "A mai:; 
rigorosa lealdade às idéias do comunismo deve ser associada à ca

pacidade de fazer todos os acôrdos necessários, de "aderir", fazer 
ajustes, ziguezagues, recuos e assim por diante, a fim de acelerar· a 
ascensão dos comunistas ao poder" . 

Em 1920 essa tese da transigência foi desenvolvida por Lenine 
em Comtmismo de Esquerda, um Distúrbio Infantil, outra de suas 
obras que tem sido continuamente mantida em dia, com especial aten-

( • )  Não é meu propósito aqui discutir as questões de pureza ideol6gtea e até 
que ponto a ajuda não-comunista deve ser rejeitada. Em tênnos de polltica 
prática estão em vigor as teses de Lenine, e nio as de Trotsky. 
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ção em seu quadragésimo aniversano em 1960 . Trata-se de uma 
crítica aos comunistas esquerdistas em outros países que se agarravam 
a princípios, em vez de transigir para obter vantagens para si próprios . 

"É possível", escreveu êle então, "conquistar o inimigo mais po
deroso somente exercendo o máximo esfôrço, e necessàriamente ti
rando vantagem, de modo completo, cuidadoso, atento e habilidoso, 
de tôdas, até das menores 'fissuras' entre os inimigos, de qualquer 
antagonismo de interêsses entre a burguesia dos vários países, entre 
os vários grupos ou tipos de burguesia dos vários países ; tirando van
tagem de cada, até mesmo da menor, oportunidade de conseguir nm 
aliado numeroso, mesmo que êsse aliado seja temporário, hesitante, 
instável, indigno de confiança e condicional . Aquêles incapazes de 
compreender isso são incapazes de compreender um só grão de mar
xismo e do socialismo científico e moderno em geral . "  

Essas declarações não eram palavras ôcas, eram apelos à ação, 
apelos que têm sido consistentemente respondidos nos anos subseqüen
tes à · Revolução . De início diziam respeito especificamente ao perío
do anterior a 1917 e imediatamente posterior, mas sua linha geral 
não' · te\re de ser alterada para fazer face a situações mais recentes . 

. 'A primeira das organizações comunistas disfarçadas, de âmbito 
int�rriacional , foi formada na década de 1920, sob a denominação de 
1ntc�àtional Workers' Aid . Originalmente era uma genuína orga
niz�çãó de socorro que coletava fundos na Europa e na América para 
o · envio· de alimentos de emergência à Rússia, então enfrentando ex
tensa escassez de víveres . 

· · · As possibilidades da I .  W .  A .  para uma atividade mais ampla, 
política, foram compreendidas por Willi Muenzenberg. que havia sido 
eleito 'presidente da Juventude Internacional Comunista em 1920 e 
fundara a I .  W .  A .  um ano depois . ( * )  Não tardou êle a efetua r 
uma • mudança de ênfase para solidariedade primeiro e caridade de
pois . Dêsse modo poderia conseguir simpatizantes em todos os níveis 
pa�· a política soviética e realizar uma considerável propaganda par
tidá�ia sem que estivesse colado nela o rótulo do Partido . 

Em meados da década de 1920 a I .  W.  A .  terminara seus apelos 
·de alimentos para a Rússia e voltara sua atenção para a Alemanha 
dominada pela inflação, depois para o industrialmente agitado Japão 
e mais tarde para a Grã-Bretanha com sua Greve Geral de 1926 . Na 

(0) De modo bastante curioso. pouco se tem publicado sllbre Muenzenberg, até 
mesmo por !'eus colahoradores próximos. como Ruth Fischer, que trabalhou 
com êle em Berlim e Moscou nos anos vinte. Quando escrevi ·a ela em 
1961, alguns meses antes de seu falecimento em Paris, ela rmmon(leu que 

nada valioso poderia dizer a respeito das atividades dêle e que da não 
estava mais interessada no assunto. A única narrativa suhstancinl do tra
balho de Muenzenberg foi a escrita pelo falecido R. N. Carew Hunt em 1960 
como partt• ele um simpósio intitulado Comunismo Jntet·nacionat nu série St. 
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Alemanha desenvolveu Muenzenberg o trabalho de publicações de 
modo tal a formar o que foi chamado de um império editorial . Ou
tras organizações foram acrescentadas, incluindo dois jornais diários 
para a capital alemã, várias revistas especializadas e de hobbies, um 
clube de livros, uma companhia distribuidora de filmes com filiais 
na Europa e América e uma completa cadeira jornalística no Japão . 
Tudo isso era controlado pela máquina comunista através de Muen
zenberg . 

Depois que os nazistas subiram ao poder na Alemanha, Muen
zenberg fugiu para a França, e em Paris, nos anos trinta, fundou 
ainda outros grupos, como a Liga Contra a Guerra e o Fascismo e 
o Comitê Mundial de Socorro às Vítimas do Fascismo . Grupos dessa 
espécie personificavam os sentimentos antifascistas explorados pelos 
comunistas durante o período de frente unida nos movimentos polí
ticos europeus de esquerda em meados da década de 30 . Muenzen
berg foi morto (em circunstâncias que fazem atribuir a responsa
bilidade mais à polícia secreta soviética do que a agentes da Ges
tapo) durante sua fuga da França por ocasião da invasão alemã em 
1940, época em que sua utilidade para Moscou j á  terminara . Essa 
ruptura foi em grande parte devida à sua própria independência de 
ação e sua insistência em trabalhar sozinho, sem diretivas do Co
mintern ou dos Partidos locais . 

O Partido tinha contrôle direto de diversas outras associações, 
que eram consideràvelmente menos apuradas que o império de Muen
zenberg do que êle chamava o seu Clube dos Inocentes . A Interna
cional Juvenil Comunista e a Internacional Vermelha de Sindicatos 
(também conhecida como Profintern ) foram os principais órgãos a 
ficar sob contrôle direto . A Internacional ] uvenil Comunista re
monta como organização a 1907, mas veio a ficar sob a asa de Mos
cou após a Revolução e fundação da Liga dos ] ovens Comunistas 
imediatamente depois . Como o Comintern, foi dissolvida em 1943 . 
Desde então não se fêz qualquer tentativa para começar uma nova 
organização mundial juvenil comunista, e referências ao assunto no 
14.° Congresso da Liga dos Jovens Comunistas em Moscou (abril de 
1962) sugerem que a existente maquinária da Federação Mundial 
da Juventude Democrática continuará a ser usada . O Profintern foi 
fundado em 192 1 ,  mas nunca conseguiu muita coisa - era intran
sigente demais para com outros organismos - e foi silenciosamente 
dissolvido em 1937 . 

A Segunda Guerra Mundial e os anos do imediato após-guerra 
viram o aparecimento da rêde de organizações comunistas disfarça
das que hoje conhecemos . Neste capítulo é minha :intenção estudá
las em têrmos relativamente gerais, deixando o exame de suas ativi
dades e suas mutáveis para os capítulos 9 e 10 . O assunto é ao 
mesmo tempo simples e complexo . É simples no que diz respeito à 
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iir;a!idade dessas organizações, que é clara : agir como uma correia 
de transmissão para a máquina comunista . É complexa pelo fato de 
tantas organizações estarem envolvidas quando consideramos a si
tuação mundial . (*)  De fato, as organizações comunistas disfarça
das exigiriam por si só um livro inteiro . 

Para simplificar dividiremos essas organizações em duas cate
gorias principais . Um grupo importante está fora do assunto dêste 
livro, pois vai além do trabalho específico de executar atividades · de 
propaganda . Compreende o que podemos chamar de frentes de es
pionagem, podendo tomar a forma de organizações políticas, asso
ciações profissionais e científicas, firmas comerciais, editôras, esco
las, clubes e assim por diante, e que escondem espionagem direta e 
atividades de coleta de informações de interêsse militar . 

Também nos preocupam de modo apenas passageiro as orga
nizações operativas do Partido, como os clubes esportivos que dão 
instrução quase-militar a jovens comunistas ou emprêsas comerciais 
ou de publicações cujos lucros ajudam as finanças do Partido . Am
bos êsses tipos de atividades podem, é claro, ser realizadas como p·ar
te do trabalho de frentes políticas mais gerais . 

Dividem-se estas em três categorias . Aquela que menos nos in
teressa é a que age como substituto de um partido comunista, geral
mente num país onde o movimento comunista como tal é proibido ou 
pequeno demais para ser eficaz . Igualmente pouco nos interessam 
aqui . as frentes políticas destinadas à dominação pelos comunistas c e 
outros grupos de esquerda, de modo que estão sob contrôle comunista, 
apresentando programas comunistas ao mesmo tempo que negam !>CU 
caráter comunista . 

Trataremos principalmente das assim chamadas organizações de 
fins específicos . Elas organizam os indivíduos segtlndo linhas deter
minadas que poderão ser de sexo, ocupação, profissão ou opiniões sô
bre questões específicas. É nessa categoria que se encaixam as princi
pais organizações comunistas internacionais e nacionais. Sua tarefa foi 
estabelecida por Muenzenberg em 1928, num programa de seis pon
tos do Comintern, e êsse programa é tão atual hoje quanto o era 
então : 

1 .  Despertar o interêsse "daqueles milhões de trabalhadores apáticos e 
indiferentes" que não estão interessados na propaganda comunista . �les têm de 
ser atraídos com processos novos . 

2 .  Agir como "ponte" para aquêles que simpatizam com os comunistas, 
mas não deram o passo final de ingresso no Partido . 

(•) Assim somente nos Estados Unidos, em janeiro de 1962, existiam 663 organi
zações e 122 publicações que haviam sido citadas como comunistas ou co
munistas disfarçadas por várias agências federais, e 155 organizações e 25 
publicações citadas como tal por comitês de investigação estaduais ou terri
toriais. :tsses totais Incluíam muitos órgãos e jornais efêmeros, estabeleci
dos com finalidades pol!tlcas Imediatas e temporárias. 
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3 .  Por meio de organizações de massa ampliar a esfera de influência co
munista . 

4. Proporcionar um vínculo de organização com os que simpatizam com 
a União Soviética c com os comunistas . 

5 .  Neutralizar o trabalho das organizações não-comunistas .  
6 .  Por meio de tais organizações d e  massa c simpatizantes, proporcionar 

treinamento para "quadros de militantes e funcionários do Partido Comunista 
dotados de habilidade de organização" . 

Foi com base nesses seis pontos que as organizações comunis
tas disfarçadas se desenvolveram durante mais de trinta e cinco anos . 
Dessas atividades em todo os níveis podemos deduzir fatôres de orga
nização comuns a tôdas, o que é um bom guia para identificar uma 
organização comunista disfarçada . Temos cêrca de uma dúzia dess:1s 
características . Individualmente, nada provam - ou podem ser en
ganosas . Consideradas em conjunto, uma maioria delas constituiria 
prova adequada de atividade comunista, se não num tribunal pelo 
menos em têrmos políticos objetivos .  

Abaixo estão os principais critérios que devem ser adotados para 
a identificação de uma organização comunista, num nível quer inter
nacional, quer nacional ou local . Muitas das respostas às perguntas 
que despertam não podem ser dadas fàcilmente . Tem sido dito que 
os princípios de organização subjacentes ao sistema de organizações 
disfarçadas estão simbolizados pelo iceberg, em 1/8 visível e 7 /P. 
submersos . Mui tas das perguntas que temos necessidade de ver res
pondidas estão contidas nestes 7/8 ocultos . 

Partindo do tôpo do iceberg c indo daí para baixo, podemos fa
zer as seguintes perguntas : 

( 1 )  Até que ponto a organização coopera com as campanhas, 
atividades e publicações do partido comunista ou organizações a êle 
filiadas? Isso podemos verificar por um estudo geral das suas ativi
dades e as dos outros grupos . Podemos também fazer uma verifica
ção sôbre até que ponto os seus funcionários e adeptos estão ligados 
aos outros grupos . 

(2) Tem ela o mesmo enderêço das outras organizações ? Pa
ra verificar isso, poderá ser necessário recuar no tempo, porque 
quando uma organização se muda para um local maior (ou menor ! )  
deixa o lugar a outra como sucessora . O proprietário do local pode 
muito bem ser um simpatizante . 

( 3 )  Colabora ela com sindicatos controlados por comunistas, 
talvez com exclusão de outros ? Isso pode ser importante num nível 
local, nos casos em que um sindicato nacionalmente não-comunista 
tem localmente seções controladas por comunistas . 

( 4)  Faz uso, para suas campanhas financeiras, de artistas que 
estão, profissionalmente ou em caráter privado, ligados a órgãos co
munistas ? nsse fenômeno é bastante comum em grandes cidades . 
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( 5 )  Recebe publicidade favorável na imprensa comunista ? To
mado isoladamente, êste critério pode dar margem a uma interpre
tação errônea, uma vez que as ações objetivamente independentes de 
um órgão podem ser interpretadas subjetivamente como favoráveis à 
causa comunista . 

( 6) Suas publicações refletem a linha do Partido Comuni<>
ta ? Publica artigos de comunistas ou simpatizantes e anuncia ativida
des comunistas ? Alusões ocasionais dessa natureza podem, é claro, 
não ter signific."\ção alguma . Mas a publicação sistemática dêsse ma
terial pode ser muito significativa . 

(7)  Os trabalhos de impressão da organização são feitos por 
uma tipografia comunista ? Nos países em que os nomes da editôra 
e da oficina gráfica são exigidos por lei; isso se torna logo óbvio, 
embora por si mesmo possa significar nada mais que a economia no 
custo oferecida pela tipografia em questão ! 

( 8) Segue a organização a linha do partido comunista ? Iss•J 
nem sempre é tão fácil de distinguir quanto o critério do item 6, pois 
a própria organização poderá ser melhor julgada por suas ações do 
que por suas palavras . 

(9) É a organização uniformemente leal à União Soviética ou 
China Comunista ? Sob um ponto de vista nacional poderíamos ter 
uma resposta a tal pergunta, mas no âmbito local seria mais difícil, 
especialmente quando as atividades são difusas . 

( 10) São os fundos da organização transferidos direta ou indi
retamente para o partido comunista ou outras organizações comu
nistas ? A maioria dessas organizações raramente, se tanto, publicam 
suas contas e seria muito difícil responder a essa pergunta baseado 
em fontes claras . 

( 1 1 )  Tem a organização comunistas ou pessoas de sua con
fiança em postos de direção ? Têm êles habitualmente a palavra .em 
suas reuniões ? Esta poderá ser a pergunta mais fácil de responder 
- tanto no âmbito nacional quanto internacional . Mas sob um pon
to de vista local poderia se emparelhar com a pergunta precedente 
como a mais difícil de responder com segurança . Personalidades 
preeminentes do Partido ou outras organizações comunistas são fà
cilmente identificáveis, mas já não acontece o mesmo com os lumi
nares menores cuja reserva a respeito de sua filiações comunistas é 
tantas vêzes dissimulada pela preeminência dada a seus nomes em 
outros círculos mais aceitáveis . 

De um modo geral êstes critérios, em seu todo ou em parte, 
constituem ajuda essencial para o reconhecimento de uma organiza
ção comunista . E a respeito dos indivíduos que a apoiam ? :ates, por 
sua vez, podem ser divididos em quatro categorias distintas . Primei
ro, os que são abertamente membros do Partido Comunista. Segun
do, são aquêles comunistas, não confessos, que podem ser mostrados 
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como sendo membros do Partido com base em provas documentais· ou 
outras . Terceiro, há o grupo maior que aceita a disciplina partidá
ria, quer porque são secretamente membros do Partido, quer porqt1e, 
por motivos melhor conhecidos por êles próprios, estão satisfeitos 
em aceitar tal disciplina . Em último lugar, e os mais nt1meros0s, 
estão aquêles em cujo benefício a organização foi muitas vêzcs for
mada : os Inocentes . :2stes são geralmente atraídos pelos objetivos 
postos em relêvo pela organização, pela preeminência dos seus pa
trocinadores, ou simplesmente porque acham que a organização é 
uma boa maneira de estar com outras pessoas, especialmente se essas 
pessoas vierem do Bloco Comunista, ou, como diriam os Inocentes, 
da Cortina de Ferro . 

Nessas organizações comunistas disfarçadas os Inocentes são 
apresentados do modo mais destacado possível, com freqüentes apll
rições perante público e em benefício próprio . Muitas vêzes compar
tilham da posição dos patrocinadores cujos nomes dão respeitabili
dade pública, seja acadêmica, política ou outra, a tais organizações . 
Tais patrocinadores, que são os primeiros a negar veementemente 
que estão sendo usados para fins políticos pelos membros da pri
meira, segunda ou até terceira categorias, que normalmente prefe
rem desempenhar seus papéis vitais por trás do pano, aparecem em 
público o menos freqüentemente possível . 

As agremiações comunistas disfarçadas que se têm desenvolvido 
desde a guerra podem ser classificadas em duas categorias principais . 
A primeira é tôda ela encontrada no âmbito nacional c local, a segnn-
da é internacional, com uma rêde de filiadas nacionais . ' · 

O primeiro grupo, o menor, é o do movimento de amizade do 
Bloco Comunista, constituído de sociedades e ligas de amizade nos 
grandes países não-comunistas, formadas com o objetivo de gerar 
apoio para a política e interêsses de países comunistas individuais, solt 
a máscara de promover a amizade e a compreensão . Os mais impor
tantes em todos os países onde tais sociedades existem são os grupos 
soviéticos de amizade, como por exemplo a Sociedade de Amizade 
Britânico-Soviética, a Sociedade Escocesa-Soviética, a Associação 
França-URSS, e o Conselho Nacional de Amizade Americano-So
viética . Muitas dessas associações existiam antes da guerra, talvez 
sob outras formas, e puderam se desenvolver durante a guerra, apro
veitando-se da onda de sentimentos pró-russos entre os aliados na
quela época, sentimentos calorosos que foram integralmente expll)
rados pelos partidos comunistas nativos em todos os países aliados . 
Após a guerra êsses grupos soviéticos de amizade tiveram fases va
riáveis de desenvolvimento ao diminuir o sentimento amistoso com o 
resfriamento provocado pela Guerra Fria . Mas embora em certos 
paísel! - Grã-Bretanha, por exemplo - o apoio popular declinasse, 
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o movimento soviético de amizade no mundo considerado em seu 
todo se expandiu, não só no próprio Bloco mas também, mais espe
cialmente, nos países em desenvolvimento . 

A medida que os comunistas assumiam o poder na Europa Orien
tal e depois na Coréia, China e Vietnam, seus adeptos em outros lu
gares estabeleciam grupos de amizade correspondentes. Na Grã-Breta
nha há um complexo típico de tais organizações : a Associação de 
Amizade Grã-Bretanha-China, a Sociedade de Amizade Anglo-Po
lonesa, a Sociedade para Amizade com a Bulgária, a Sociedade de 
Amizade Anglo-Húngara, a Liga de Amizade Anglo-Tcheca e a As
sociação de Amizade Anglo-Romena . Tôdas elas constam da lista 
de proscrição do Partido Trabalhista como sendo organizações co
munistas, filiação às quais é contrária à filiação ao Partido Traba
lhista . ( * )  

Durante a década ele 50 não havia grupos de amizade equiva
lentes no próprio Bloco Comunista . De fato, isso ainda ocorria gran
demente em 1962, com a exceção da União Soviética, onde um nú
mero limitado de sociedades de amizade com países estrangeiros se 
formou a partir de 1959, para estabelecer laços não tanto com os 
países democráticos ocidentais quanto com os das áreas em desenvol
vimento na Ásia e A f rica . Existem poucos dêsses grupos na China 
ou na Europa Oriental . Conforme assinalamos no capítulo anterior, 
os grupos soviéticos foram reunidos numa União das Sociedades So
viéticas para Amizade e Relações Culturais . 

Fora do Bloco êsses grupos de amizade ocupam-se principal
mente com as atividades óbvias de organizar intercâmbio de delega
ções e exposições para mostrar como o comunismo funciona bem nos 
respectivos países . Essas visitas e exposições, palestras e reuniões 
organizadas nacional e localmente desempenham tôdas um impor
tante papel de propaganda, suplementado muitas vêzes pela publi
cação de revistas e noticiários sôbre o trabalho da sociedade e o 
país em questão . Lado a lado com essas atividades políticas estão as 
de natureza cultural ou quase cultural : exposições de arte, conferên
cias literárias, programas musicais, visitas de personalidades ilustres, 
palestras científicas e culturais . Nos lugares mais sofisticados, essas 
atividades são habitualmente mantidas cuidadosamente separadas . 
Mas isso nem sempre acontece, e propaganda e cultura podem vir 
misturadas nessas reuniões de amizade, tanto no próprio Bloco quan
to fora dêle . 

No Bloco Comunista os grupos de amizade apresentam também 
programas políticos e culturais, especialmente quando dizem respei-

( * )  Na Grã-Bretanha a Sociedade para Relações Culturais com a URSS nAo é 
uma organização proibida, embora tenha sempre seguido a linha do Partido. 
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to a países da Ásia e África . Nestes casos a mensagem política é a 
de libertação nacional, e a mensagem cultural a da arte nativa desen
volvendo-se não obstante a opressão colonial . 

Muito mais importantes que as sociedades de amizade são as 
agremiações internacionais e suas filiadas nacionais . Nenhuma delas 
existia antes da guerra, embora uma ou duas se tenham considerado 
como continuadoras de associações de pré-guerra . Três delas foram 
estabelecidas imediatamente após a guerra : a Federação Mundial ele 
Sindicatos, a Federação Mundial da Juventude Democrática, e a Fe
deração Internacional Democrática Feminina . No ano seguinte sur
giram mais cinco : a Federação Mundial dos Trabalhadores Cientí
ficos, a Federação Mundial dos Sindicatos de Professôres (depois 
absorvida na Federação Mundial de Sindicatos) ,  a Associação In
ternacional dos Advogados Democráticos, a Organização Internacio
nal de Jornalistas, a União Internacional de Estudantes, e a União 
Internacional de Radiodifnsão (conhecida pelas suas iniciais fran
cesas, O . I . R .  ) . 

Em 1949 foi fundado o movimento dos Partidários da Paz, pos
teriormente Conselho Mundial da Paz . Dêsse Conselho Mundial 
da Paz formaram-se subseqüentemente diversas ramificações . Em 
1951 havia o Comitê para o Fomento do Comércio Internacional, que 
foi dissolvido em 1956, embora alguns comitês nacionais conti
nuassem . Em 1954 o Congresso Mundial de Médicos foi formado 
como uma ramificação do Conselho Mundial da Paz, mas depois 
tornou-se independente sob o nome de Associação Médica Interna
cional . Depois, em 1957, formou-se o Instituto Nacional da Paz como 
disfarce do próprio Conselho Mundial da Paz ! Em 1951  a Federa
ção Internacional dos Combatentes da Resistência foi formada por 
sua predecessora, a Federação I�ernacional dos Antigos Prisio
neiros Políticos do Fascismo, que por sua vez fôra fundada em 1947 . 
Em 1955 foi organizado, sob os auspícios da Federação Internacio
nal Democrática Feminina, um Congresso Mundial de Mães, que 
estabeleceu um Comitê Internacional Permanente de Mães sob a 
Federação Internacional Democrática Feminina, com a qual compar
tilha escritórios em Berlim Oriental . 

A história e desenvolvimento de tais organizações internacionais 
seguem um padrão semelhante . De início as organizações eram apa
rentemente a políticas e a partidárias . Dêsse modo atraíam grupos que 
de outra forma nunca teriam respondido às tentativas de aproxima
ção dos comunistas ou teriam rejeitado a política soviética . 

Em virtualmente cada exemplo, porém, os membros não-comu
nistas das reuniões internacionais organizadas por essas associações 
não tardaram a ver os contrôles comunistas sendo exercidos . Em 
conseqüência deu-se uma considerável redução do número de filia
dos nos anos quarenta e parte dos cinqüenta, com os membros des-
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contentes formando suas próprias organizações internacionais . Assim, 
em 1949, a Confederação Internacional dos Sindicatos Livres foi 
formada por aquêles sindicatos americanos e da Europa Ocidental 
que se retiraram da Federação Mundial de Sindicatos, incapazes de 
ali tomar qualquer atitude contra sua política de orientação soviéti
ca que se opunha a programas como o Plano Marshall . A Assembléia 
Mundial da Juventude foi formada em 1952 pelas organizações ju
venis que abandonaram a Federação Mundial da Juventude Demo
crática, enquanto que a Conferência Internacional de Estudantes foi 
estabelecida em 1950 pelas uniões nacionais estudantis ocidentais que 
haviam perdido totalmente a confiança na União Internacional de 
Estudantes . Nestes dois casos as retiradas foram precipitadas pela 
expulsão de órgãos juvenis e estudantis iugoslavos da Federação Mun
dial da Juventude Democrática e da União Internacional de Estudan
tes após o rompimento do Cominform com Tito . A Comissão Inter
nacional de Juristas foi formada em 1955 por um grupo de advogados 
que reconheceram a Associação Internacional dos Advogados Demo
cráticos como sendo uma entidade comunista disfarçada . 

Um aspecto digno de nota das grandes organizações internacio
nais comunistas é o de seus "diretórios interligados", com funcioná
rios de um representados em outros . Em todos os casos as funções 
principais são exercidas por funcionários soviéticos ou de outros paí
ses comunistas, embora não desempenhem necessàriamente um gmn
de papel em público : isso é deixado para os indivíduos preeminentes 
cuja tarefa é dar à organização aceitação popular . O total de mem
bros fornecido pelas organizações internacionais comunistas é geral 
mente elevado, mas apresentado de modo tal a impossibilitar uma ve
rificação detalhada . Quando organizações são membros - separada
mente de indivíduos -:- seus próprios totais são somados para cons
tituir a contagem da agremiação comunista . De qualquer modo cada 
uma das organizações aqui citadas depende de suas filiadas no' "Bloco 
Oriental para seu apoio principal, tanto em número quanto em lidc:
rança e recursos financeiros . O que vem da Comunidade Ocidental 
ou dos países não-comprometidos é de pouca monta, exceto quanto 
ao seu valor como propaganda . 

Essas organizações comunistas disfarçadas atendem aos gostos de 
todos os grupos sociais . Organizações profissionais e de comércio são 
abrangidas pela Federação Mundial de Sindicatos, a Federação Mun
dial dos Trabalhadores Científicos, a Organização Internacional de 
Jornalistas, a Associação Médica Internacional e a Associação In
ternacional dos Advogados Democráticos . Para as mulheres ; exis
tem a Federação Internacional Democrática Feminina e sua subsi
diária, o Comitê Internacional Permanente de Mães . Os jovens- fi
cam sob a asa da Federação Mundial da Juventude Democrática e 
da União Internacional de Estudantes . Num sentido mais generali-
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zado, as questões internacionais são cobertas pelo Conselho Mundbl 
da Paz, com um aspecto especializado da paz ficando sob a Federa
ção Internacional dos Combatentes da Resistência ; Não só têm. elas 
um entrelaçamento em suas direções, como também suas políticas 
para questões mais amplas são coordenadas sempre que assim fôr 
exigido pelas circunstâncias . Isso se nota particularmente . na .  manei
ra como as declarações políticas de organizações individuais seguem 
a linha soviética do momento . 

Tôdas essas organizações internacionais comunistas têm seus 
filiados e adeptos em todos os níveis nacionais . �sse apoio é total 
quando vem do Bloco Oriental, mas fora do Bloco varia em qualidade 
e grau . Pois tais organizações como a Federação Mundial de Sindi
catos, a Federação Mundial da Juventude Democrática, a Associação 
Internacional dos Advogados Democráticos, a Organização Interna
cional de Jornalistas e a União Internacional de Estudantes, que têm 
pela frente organizações rivais, precisam procurar . apoio na Comu
nidade Ocidental em grupos comunistas e outros minoritários . M1Ji
tas vêzes, de fato, não conseguem qualquer apoio de organização e 
devem se valer de pequenos grupos individuais trabalhando dentro 
de organizações não-comunistas com fins de agitação em seu bene
fício . ( * )  

Uma função ocasional das organizações internacwnais comunis
tas é fazer agitação em favor duma determinada linha de ação que 
é apoiada pelos comunistas e oposta por outros . Essa agitação é es
timulada pela facção comunista que dirige a organização . No mo
mento oportuno um porta-voz soviético responde às exigências fei
tas em nome da organização e concorda com suas "propostas", que 
são rejeitadas ou ignoradas por porta-vozes · ocidentais·. Dêsse modo 
dá-se ao processo uma aparência de democracia, fazendo parecer que 
a liderança comunista está se curvando às exigências populares . Essa 
técnica, contudo, é raramente usada internacionalmente, embora se
ja encontrada com freqüência em situações internas· no Bioco . 

Neste capítulo estudamos de um modo muito geral os tipos de 
organizações comunistas disfarçadas e os meios de identificá-las . Evi
tei quaisquer relações extensas, contentando-me em apresentar uma 
amostra da Grã-Bretanha . Fiz isso deliberadamente, uma vez que 
uma lista completa seria longa e enfadonha . Seria injusto incluir 
organizações de uma parte do mundo e omiti-las de outra . E além 
disso, as organizações comunistas disfarçadas estão longe de ser ::�r
ganizações estáticas . Elas aparecem e desaparecem quase que da 

( 0 )  Uma situação tlpica foi a da Reunião Anual de Delegados da União Nacional Britânica de Jornali&tas em 1962, quando foi feita uma tentativa para 
envolv .. r a União em conversações preliminares com a Organização Inter
nacional de Jornalistas, embora fôsse adepta firme da antagônica Federação 
Internacional de Jornallstas. 
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noite para o dia . Uma relação preparada hoje estaria dentro de al
guns meses j á  parcialmente obsoleta . Cada vez que surge uma ques
tão nas relações Oriente-Ocidente, ela traz consigo uma pletora de 
organizações erigidas às pressas pelos comunistas . Quando a q ues
'tão se extingue, deixa-se a organização entrar em dissolução . 

Conforme j á  vimos, as organizações comunistas disfarçadas são 
melhor julgadas por critérios outros que seus nomes ou alvos e 
objetivos confessos . Elas se mostram em suas verdadeiras côres pelo 
que fazem e pela natureza daqueles que as dirigem e apoiam . Em 
tal situação devem ser encaradas de modo crítico tanto pelo que 
estão fazendo num determinado momento quanto pelo que faziam 
antes . Como já dissemos, uma organização comunista é um iceberg, 
em que existe muito mais do que pode ser visto à superfície . 

Isso ficará melhor demonstrado com um exemplo verídicl), a 
assim chamada campanha de propaganda da guerra bacteriológica, 
empreendida no mundo inteiro ao tempo da guerra da Coréia, no 
princípio da década de 1950. Essa campanha envolveu muitas cCI'.
tenas de indivíduos . Se forem incluídos todos os propagandistas e agi
tadores, então o total se eleva a milhares . Mais importante, porém, 
é a maneira como foi executada como uma manobra conjunta pe!o 
movimento comunista mundial, as organizações internacionais comu
nistas, suas filiadas nacionais e muitas personalidades comunistas c 
não-comunistas . A finalidade era dar crédito às acusações comunis
tas de que os americanos estavam fazendo guerra bacteriológica na 
Coréia . A campanha durou dois anos e meio ; depois parou e prà
ticamente nunca mais se falou nisso . 

Essa campanha é estudada minuciosamente ao fim do livro. de 
modo a obtermos uma compreensão real do funcionamento da má
quina de propaganda responsável pela mesma . Compreendendo o 
funcionamento dessa gigantesca porém isolada operação de ódio, po
deremos avaliar melhor os aspectos mais amplos das técnicas de pro
paganda comunista e a maneira como se desenvolveram durante os 
anos cinqüenta e pela década seguinte . 
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CAPÍTULO 5 

A Forma Stalinisia 

A história do comunismo internacional a partir do término da Se
gunda Guerra Mundial divide-se a grosso modo em três etapas prin
cipais . Houve de início o período rude, intransigente, que marcou os 
últimos anos do govêrno de Stalin, findando com sua morte em mar
ço de 1953 . �sse período viu a União Soviética continuando como 
líder .inconteste do comunismo mundial " - o regime de Mao Tse
tung na China, instalado no poder somente depois de 1949, achava
se a!nda ocupado demais com questões internas para tomar uma 
parte muito ativa internacionalmente, guerra da Coréia à parte . 

Após a morte de Stalin seguiu-se um período de interregno, o da 
assim chamada liderança coletiva em Nloscou . Durou até 1957, 
quando Khruschov emergiu como o sucessor de Stalin, como o chefe 
reconhecido do Estado e do Partido Comunista Soviético, com O.i 
ex-m�mbros do antigo collegium caídos em desgraça . Foi êsse pe
ríodo assinalado pelas revelações, em 1956, do 20.° Congresso do Par
tido · em Moscou e o abandono do mito stalinista, com o conseqüen
te levante na Hungria e distúrbios correlatos de um lado a outro 
do Bloco Comunista, desde a China até a Polônia . As repercussões 
foram sentidas não _só dentro do Bloco mas também nos partidos 
comunistas da Europa, Ásia e América Latina . Foi nesse período 
(tu e · a  '.China Comunista começou a desempenhar um papel interna
cional mais ativo . 

Ó · Ítltimo período sobrepõe-se parcialmente ao do interregno, co
meç;J,p.�o por volta de 1955 . A partir daí a propaganda comunista co
me�O,u a perder seu antigo caráter stalinista de intransigência, assu-. 
minqo fo.rmas mais sofisticadas . Estas por sua vez foram bem acei
tas . . por. muitos como sin.ais de um qegêlo na Guerra Fria entre o 
Blocp 'Comunista e '  o resto dq mundo . Com o lançamento dosr 
sputitiks em 1957, e a chave para a guerra atômiCa final em . mão� 
dos soyiéticos, a propaganda comunista abandonou os anteriores te.: 
mas· 'defensivos de cêrco capitalista que tanto limitavam as relações 
com o resto do mundo ao tempo de Stalin . Introduziu-se flexibili
dade. e ·maiores sutilezas foram empregadas na · propaganda para •COR+ 
sum()· . não-comunista, esp�cialmente .nà . Asia e América Latína, . A 
Áfrita · tornou-se Um - vital -nôvo · cainpq de óP,erações .  . . I . . 
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Mas o monólito se estraçalhou com a morte de Stalin, e o do
mínio de Moscou deixou de ser supremo . Não havia mais um único 
epicentro de revolução mundial numa curva do rio Moskva, um 
outro surgia à tona ao sul da Grande Muralha, à sombra dos Montes 
Ocidentais .  A ascensão da China à posição de potência rpundial 
trouxe consigo não só uma nova fôrça de propaganda dirigida a,, 
resto do mundo mas também um fator nôvo dentro do próprio Bloco 
Comunista . As relações sino-soviéticas resultantes e seus impactos 
sôbre a propaganda comunista são estudados no Capítulo 10 .  

Externamente, os anos imediatamente após o fim da Segunda 
Guerra Mundial sugeriam a relaxação contínua das relações sovié
ticas com o Ocidente que haviam começado após a invasão nazistrJ. 
da Rússia em 1941 . Olhando para trás sabemos agora que todo êsse 
período foi um de ilusão para o Ocidente . Na Europa Ocidental :1. 
co$0lidação do poder comunista sob dir�ção moscovita avançou 
ràpidamcnte entre 1944 na Romênia e 1948 na Tchecoslováquia . De 
1949 em diante o contrôle de Moscou atingia até um limite que St! es
tendia desde o Báltico às proximidades do Adriático . Sàmente :t ex
pulsão da Iugoslávia do Cominform mantinha essa linha um pouco 
além daquele mar sulino . A expulsão de Tito foi seguida de um ex
purgo por atacado de líderes do Partido através do restante da Europa 
Oriental, com apenas a Alemanha Oriental ficando ilesa : os pro
cessos de expurgo de �oscou dos anos 1936-8 foram reencenados, 
entre 1949 e 1952, em Budapest, Praga, Sófia e outros lugares . 

Em Moscou, Stalin reinava como senhor supremo, aclamado co
mo o gênio ( * )  diretamente responsável por todos os triunfos da 
ciência, arte, literatura, indústria, economia e direção política so
viéticas c a fôrça impulsionadora sem a qual o povo soviético nãc 
teria derrotado os fascistas durante a guerra e nem poderia cons
truir o comunismo no futuro . �sses temas ressoavam não só atra
vés da própria União Soviética como também, e por vêzes até com 
maior amplitude, na Europa Oriental e nos partidos comunistas maio
res do mundo não-comunista . 

Nos primeiros dois anos após a guerra ainda houve uma espé
cie de contato entre o Oriente e o Ocidente da Europa, mantido por 
relações comerciais e intercâmbio estudantil relativamente livres . 
Mas êsse período só durou até 1947, e em 1948 achava-se pràtica
mente terminado ; o golpe comunista em Praga pôs fim aos progra
mas oficiais de intercâmbio . Mas já antes disso a oposição de Stalin 
à participação da Europa Oriental no Plano Marshall para a recons-

( 0 )  O uso da expressão russa genlalnyl Stalin ("o brilhante Stalin" ou "StaUn 
o gênio") mostrava um interessante exemplo do que pode acontecer com a 
propaganda traduzida. Era multas vêzes traduzida errOneamente para o Inglês 
corno "the genial Stalin" (Isto é, "o amãvel Stalin") e saslm repetida por 
propagandistas comuclstas lnglêses l 
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trução econômica da Europa havia impedido qualquer probabilidade 
das relações econômicas Leste-Oeste voltarem à situação antiga, de 
pré-guerra . 

Nesses primeiros anos de após-guerra houve sinais de participa
ção de Moscou em vários órgãos internacionais surgidos da coope
ração entre os Aliados durante a guerra . A União Soviética parti
cipou na formação da� Nações Unidas em 1945 na Conferência de 
San Francisco . (* )  Delegações soviéticas foram acreditadas junto 
às agências especializadas das Nações "C"nidas, enquanto quantidade;; 
consideráveis de ajuda internacional para as áreas devastadas da 
Ucrânia e a Europa Oriental, especialmente a Polônia, foram acei
tas através da C . N  . R . R . A .  (United Nations Relief and Rehabili
tation Administration ) .  

Mas nos anos subseqüentes - por volta de 1950 - assistiu-se 
à retirada da União Soviética e de quase todos os membros europeu
orientais das agências especializadas, sob o fundamento de que tais 
agências nada mais eram do que instrumentos do imperialismo ocidental. 
Ao tempo do falecimento de Stalin, os países comunistas achavam-se re
presentados apenas na própria Organização das Nações Unidas - na 
Assembléia Geral, no Conselho de Segurança e no Conselho Econômico 
e Social - e assim mesmo somente para usá-los como tribunas para 
a propagação das linhas de propaganda do momento . 

De fato, em 1952 Stalin levantou a questão quanto a serem as 
Nações Unidas tão representativas como diziam ser . Queixou-se 
êle que o sistema de votação na Assembléia Geral, de um voto por 
delegação, dava aos pequenos países tanto poder quanto às Grandes 
Potências . :Bsse ponto não foi levado mais adiante do que nas pági
nas de Movos Te·mpos, e qualquer possível desenvolvimento foi frus
trado pela morte de Stalin alguns meses depois . 

Essa rejeição das Nações Unidas era sintomática da descon
fiança de Stalin em relação a todo o mundo não-comunista . Par:-. 
êle as distinções eram nítidas . Os que não fôssem a favor da política 
soviética eram contra. Não havia neutralidade. A União Soviética esta
va cercada por seus inimigos. :Bsse cêrco capitalista significava a guerra, 
a não ser que o movimento comunista mundial e seus adeptos se 
unissem em tôrno de Moscou e dessem a Stalin completa lealdade . 
Os que não o fizessem seriam traidores, renegados e desertores para 
o campo imperialista . A paz só podia ser igualada ao socialismo, e ca

pitalismo significava guerra . 
De aproximadamente 1945 em diante o tema da paz e socialismo 

tem sido preeminente na propaganda comunista, desde o período da 

( 0)  Com relação a tsso vale a pena lembrar que em novembro de 1939 a Unllo 
Soviéüca invadiu a Flnltlndia, tendo &ido em conseqüência expulsa da Llla 
das Naç!!ea cêrca de duas semanas depois, a 14 de dezembro de 11138. 
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Guerra Fria que veio à tona em 1947 com a formação do Cominform 
até pelos anos sessenta adentro . É em tôrno dessa linha geral que 
a propaganda tem urdido sua rota retorcida . 

V em os assim que no tempo de Stalin um grande tema foi desen
volvido, exigindo a abolição da propaganda de guerra . Isso, em 
1950-1 ,  foi codificado por todos os países da Europa Oriental e pela 
União Soviética em leis contra a disseminação da propaganda de 
guerra . As penas eram severas e a redação tal que virtualmente qual
quer declaração considerada desfavoràvelmente poderia cair nesse 
caso, e sendo assim considerada anti-soviética em conseqüência f:t
vorecia as provocações de guerra capitalistas . De qualquer modo, 
pouco uso foi feito disso depois que o processo de propaganda fôra 
concluído . Mas houve referências em publicações soviéticas dez anos 
depois, e no princípio de 1962 porta-vozes soviéticos na Conferência 
do Desarmamento em Genebra novamente levantaram tôda a ques
tão da proibição da propaganda de guerra, exigindo que fôsse incor
porada em futuros acôrdos internacionais .  Em 1962 chegou-se a 
acôrdo sôbre uma declaração conjunta americano-soviética afirman
do que a guerra não mais poderia servir para resolver disputas inter
nacionais . Essa, como vimos, j á  era a linha oficial de Moscou . A 
importância estava na possível interpretação diferente do conceito de 
"propaganda de guerra" . 

Durante todo o tempo que durou essa campanha, estava o :no
vimento comunista mundial êle próprio metido em várias guerras . 
Examinando êsse período podemos ver duas linhas em expansão se 
desenvolvendo . Durante o período inicial vemos o processo do que 
tem sido chamado "revolução contígua" : a subida ao poder se sequa
zes de Stalin nos países da Europa Orientat e na COréia do' Norte . 
Com um hinterland em mãos dos soviéticos, Mao Tse-tung chegou 
ao poder na China numa campanha que começou no norte em 1947 
e terminou em 1949 . Cinco anos depois da entrada triunfal de Mao 
em Pequim, chegou ao fim a guerra civil na antiga Indo-China Fran
cesa-, com um regime comunista no norte do Vietnam, um regime que 
gozara da ajuda militar e diplomática do seu vizinho próximo, a 
China Comunista, bem como da Rússia . A essa lista poderia ser 
acrescentada a conquista final do Tibé por fôrças chinesas nos úl
timos · anos da década de 1950 . Todos êsses avanços no contrôle ter
ritorial comunista - como aquêles contra os Estados Bálticos em 
1939-40 - se deram através de fronteiras comuns, e daí · o concei
td · dé 'revolução contígua . Tornaram-se dignos de nota por · terem 
sitlo-· bem sucedidos . · · · 

Territorialmente o grande fracasso foi a invasão da· Coréia do 
Sul . pela do Norte em 1950 . Não é êste o lugar para discutir os 
as�c�os mi,litares da op�ração, embora fôssem · indubitàvelm�nte con-
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sideráveis na Ásia, a êsse tempo, os aspectos de propaganda dos êxi
tos militares chineses . O custo em potencial humano foi pesado e o 
sacrifício para a economia chinesa foi considerável . E apesar disso 
nenhum terreno foi conquistarlo . 

A guerra da Coréia pode muito bem ter sido uma aventura iso
lada, com circunstâncias especiais que não se aplicam a outros casos 
no que concerne a revolução contígua . Poderia antes ser conside
rada como parte do segundo tipo de guerra então sendo empreendida 
pelos comunistas, a que se poderia dar o nome de "revolução carni
ça" . Esta resume o tipo de insurreições em vários pontos do Su
deste da Ásia de 1948 em diante . Na Birmânia, Malásia, Indonésia e 
Filipinas irromperam a êsse tempo guerras com insurretos sob dire
ção comunista combatendo as fôrças governamentais .  Na Birmânia 
e Indonésia essa guerra civil foi relativamente curta . Nas Filipinas 
continuou durante anos até que os rebeldes foram finalmente elimina
dos como fôrça efetiva . A luta mais feroz deu-se na Malásia - então 
colônia britânica - onde o apoio eficaz provinha de chineses, que 
recebiam ajuda mais de Pequim do que de Moscou . Ao término do 
domínio britânico na Malásia essas fôrças rebeldes comunistas ha
viam perdido seu vigor, embora ainda conservassem uma capacidade 
de amolação em vários distritos . 

Durante êsse período, tôdas essas revoluções carniça receberam 
apoio completo e público de torlo o sistema de propaganda comunis
ta . Foram apresentadas como nobres campanhas contra a reação . No 
contexto marxista eram consideradas guerras j ustas, porque eram 
lutas de "libertação nacional" . Por outro lado, as ações empreendi
das pelos governos ameaçarlos eram ilegais e injustas, os comuníst2.s 
tenrlo já há muito declarado nunca serem culpados de agressão ou im
perialismo, pois eram comunistas . Agressão e imperialismo eram ma
nifestações de capitalismo . O comunismo opunha-se ao capitalismo, 
e daí opor-se a e ser incapaz de agressão . 

Foi êste o tema na imprensa 'comunista e pelo rádio . Foi usado 
por tôdas as organizações comunistas, cada uma das quais à sua 
própria maneira dava seu apoio aos guerrilheiros . Isso ocorreu es
pecialmente com a Federação Mundial da Juventude Democrática e 
seu parceiro menos importante, a União Internacional dos Estudan
tes . Em fevereiro de 1948 organizaram conjuntamente uma Confe
rência da Juventude do Sudeste Asiático em Calcutá . A part� pú
blica

· 
dessa conferência não atraiu muita atenção na época -ein que se 

realizou, mas j á  há muito vem sendo considerada como uma cortina 
atrás da qual peritos comunistas asiáticos e europeus se reuniram 
para planejar as revoluções tipo carniça que se seguiram alguns meses 
tnais tarde na Birmânia, Malásia e Indonésia . : 

Concomitantemente com essa conferência · reuniu-se, também em 
Cakutá, ·o 2.° Congresso do Partido Com1,1nista Indiano . Adotoü êste 
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uma política de violência que se revelou através de greves e subleva
ções em várias cidades e centros provinciais, com uma tentativa para 
derrubar o govêrno provincial de Haiderabad no distrito de Telen
gana . Um dos aspectos de segundo plano do Festival Internacional 
da Juventude em 1949, organizado em Budapest pela Federação Mun
dial da Juventude Democrática e pela União Internacional de Estu
dantes, foi a petição entre os delegados em apoio da revolta de Te
lengana, organizada em meio a denúncias do regime de Nehru como 
agentes imperialistas . Em 1950 essa malograda campanha de violên
cia foi abandonada pelos comunistas indianos, e a propaganda inter
nacional a seu favor cessou abruptamente . 

Enquanto as revoluções carniça estavam sendo ensaiadas sem su
cesso na Ásia, as principais campanhas comunistas na Europa eram 
políticas, visando voltar o povo contra o respectivo govêrno, os go
vernos um contra o outro e a Europa Ocidental contra os Estados 
Unidos . Dentro dos países da Europa Ocidental os partidos comu
nistas nacionais estavam adotando táticas de "frente unida vinda de 
baixo" em suas tentativas de aproximação com a esquerda não-co
munista, exceto naqueles poucos casos - como os socialistas de 
Nenni na Itália - em que podiam conseguir unidade vinda de cima . 
Durante o período do Govêrno Trabalhista na Grã-Bretanha ( 1945-5 1 )  
concentraram seus ataques contra a liderança trabalhista, pois tinham 
sido eficazmente impedidos de qualquer participação formal no mo
vimento trabalhista pela arma defensiva direta da proscrição, que 
proibia a membros do PartidoTrabalhista se associarem a organiza
ções comunistas constantes da lista de proibições do Partido . Me
didas similares tomadas pela maioria dos grandes sindicatos evitavam 
que qualquer membro do partido comunista viesse a ocupar cargo de 
direção . (* )  

:Bsse período viu o comêço do declínio no  apoio popular aos par
tidos comunistas europeus, após os seus pontos altos ao tempo da 
guerra . Ao mesmo tempo que se dava êsse declínio nos partidos que 
se achavam às claras, recrudesciam, quer no âmbito internacional, 
quer no nacional, as atividades das organizações comunistas disfar
çadas . Já nos referimos a elas em têrmos gerais . Aqui as colocamos 
no contexto do tempo . 

( 0 )  A lista de organizações proibidas publicada pelo Partido Trabalhista é dada 
no Apêndice lll. Devemos lembrar que na Grã-Bretanha essa lista inclui 
também organizações fascistas. De modo semelhante nos Estados Unidos o 
Guia para Organizaçlies e Publicaçlies Subuerstvas (uma publicação oficial) 
abrange organizações tanto fascistas quanto comunistas, embora em ambos 
os casos poucas entidades fascistas sejam citadas porque poucas são as que 
existem. No caso dos sindicatos britânicos, alguns eram dominados por 
comunistas por volta de 1950, e os menores ainda continuavam aasim peloa 
anos sessenta. Mas em 1961 o mais destacado entre os sindicatos dirigidos 
por comunistas, o dos trabalhadores em eletricidade, realizou um expurgo 
interno que dramAticamente alijou os comunistas do poder, nAo obstante 
consideráveis ações de retaguarda. 
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Em 1945 e 1946 as principais organizações comunistas di!!far
çadas visando grupos especiais foram estabelecidas por respectivos 
congressos internacionais . Quase tôdas a êsse tempo tinham conside
rável apoio não-comunista, embora em todos os casos exceto um es
tivessem desde o início seguramente sob contrôle comunista . Em 1945 
a Federação Mundial de Sindicatos e a Federação Mundial da Ju
ventude Democrática foram ambas fundadas por congressos realiza
dos em Londres, fato desde então explorado ao máximo em sua pro
paganda . K o mesmo ano a Federação Internacional Democrática F e
mini na foi formada em Paris ; neste caso, porém, teve poucas orga
nizações-membros não-comunistas e nunca recebeu qualquer apoio 
das grandes organizações femininas internacionais e nacionais da Eu
ropa Ocidental ou América do Norte . 

Em 1946 foram formadas as seguintes organizações comunistas 
disfarçadas, tôdas oom apoio não-comunista : a Associação Internacio
nal dos Advogados Democráticos, a União Internacional de Estudan
tes, a Federação Internacional dos Trabalhadores Científicos, e a 
Organização Internacional de Jornalistas . A Federação Mundial dos 
Sindicatos de Professôres foi também formada em 1946, mas nunca 
teve muito apoio não-comunista e é na realidade um Departamento 
Profissional da Federação Mundial de Sindicatos, com um aspecto 
bem mais profissional do que comercial . 

Em 1949 o Conselho Mundial da Paz foi fundado por um Con
gresso que se realizou simultâneamente em Paris c Praga, nesta sen
do para aquêlcs delegados de países comunistas que não puderam na 
ocasião obter vistos franceses a tempo . A iniciativa para isso havia 
sido tomada alguns meses antes, no outono de 1948, por um Con-: 
gresso de Intelectuais pela Paz realizado em Wroclaw (Breslau ) .  
Por sua vez o Conselho Mundial da Paz - conhecido de início du
rante algum tempo como o Movimento dos Partidários da Paz -
organizou em Moscou, em abril de 1952, uma Conferência Econô
mica Internacional . O comitê organizador desta continuou em exis
tência até 1956, primeiro como o Comitê para o Fomento do Co
mércio Internacional e mais tarde como o Comitê Internacional para o 
Fomento do Comércio . Deixou de funcionar em 1956 depois de ten
tativas íracassadas para organizar uma segunda conferência econô
mica mundial, mas suas atividades ainda são continuadas por diversos 
comitês nacionais, dos quais o mais ativo no mundo não-comunista é 
o Conselho Britânico para a Promoção do Comércio Internacional . 

Outra derivação do Conselho Mundial da Paz é a Associação 
Médica Internacional, fundada no Congresso Mundial de Médicos or
ganizado sob os auspícios do Conselho Mundial da Paz em 1954 . 
Em 1957 o Conselho Mundial da Paz estabeleceu o Instituto Inter
nacional da Paz em Viena, para agir como cobertura ao ser expulso 
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pelas autoridades austríacas como uma ameaça à neutralidade im
posta à Áustria pelo tratado de paz de 1955 . Também em 1957 o 
Conselho Mundial da Paz viu outra de suas criações estabelecida num 
lar . Era o Conselho de Solidariedade dos Povos Afro-Asiático:> no 
Cairo, nascido numa conferência de paz asiática patrocinada pelo Con
selho Mundial da Paz e organizada em Delhi em 1955 como parte do 
plano comunista de tirar partido da Conferência dos governos asiá
ticos em Bandung, então em realização . A última das derivações foi 
o Comitê Internacional Permanente de Mães, concebido pela Fede
ração Internacional Democrática Feminina em 1955 .  À semelhança 
da organização-mãe, não teve até agora apoio não-comunista de qual
quer grau . 

De passagem devemos mencionar a Federação Internacional dos 
Combatentes da Resistência, formada em 1951 e oriunda da Fede
ração Internacional de Antigos Prisioneiros Políticos do Fascismo, 
esta fundada em 1947 em Paris . Também essa organização teve es
casso apoio não-comunista e opera quase que exclusivamente na 
Europa . 

As principais organizações internacionais comunistas foram fun
dadas durante êsse primeiro período stalinista, e sua própria nature
za monolítica não tardou a provocar a renúncia em massa dos mem
bros não-comunistas . Isso deu-se visivelmente em 1948 com a Fe
deração Mundial de Sindicatos, a Federação Mundial da Juventude 
Democrática, a União Internacional de Estudantes e a Associação 
Internacional dos Advogados Democráticos .  As primeiras três per
deram membros pela desilusão criada por seus ataques violentos con
tra o Plano Marshall, a Comunidade Européia de Defesa, a criação 
da República Federal Alemã como órgão político integral na Ale
manha Ocidental e tôdas as outras tentativas para conseguir a re
cuperação política e econômica da Europa Ocidental . A Federação 
Mundial de Sindicatos em especial foi objeto de fortes críticas pela 
maneira como tentou organizar greves portuárias na França e 
Alemanha Ocidental . A Associação Internacional dos Advogados 
Democráticos ficou sob o fogo de advogados ocidentais pela ma
neira como fechava os olhos às prisões e julgamentos políticos 
na Europa Oriental, enquanto a União Internacional de Estudan
tes perdeu muito de seu apoio por causa de sua omissão em re
lação às represálias governamentais contra estudantes na Tchecoslo
váquia ao tempo do golpe de 1948 em Praga . 

A desilusão com as quatro agremiações provocou especificamen
te a formação de organizações novas, não-comunistas . Em 1949 a 
Confederação Internacional dos Sindicatos Livres e a Assembléia 
Mundial da Juventude foram fundadas pelos órgãos curo-ociden
tais e norte-americanos que se haviam retirado da Federação Mun
dial de Sindicatos e da Federação Mundial da Juventude Democrá-

110 



tic:a . Em 1950 as desiludidas umoes estudantis ocidentais formaram, 
cumu alternativa para a União Internacional de Estudantes, o Se
cretariado Coordenador das Uniões Nacionais de Estudantes, seguido 
algum tempo depois pela Comissão Internacional de Juristas como a 
alternativa não-comunista à Associação Internacional dos Advogados 
Democráticos . A desilusão nas fileiras dos jornalistas ocidentais veio 
em 1949, quando o presidente britânico da Organização Internacional 
de Jornalistas renunciou, dizendo - como o fizeram também fun
cionários graduados de outras organizações comunistas disfarçadas 
- que se havia tornado ' 'com efeito, uma filial do Cominform" . Os 
desiludidos estabeleceram, como uma alternativa democrática, a ·  Fe
deração Internacional de J omalistas . 

Durante todo êsse tempo tais organizações alegavam grandes 
aumentos no número de seus membros . A Federação Mundial de 
Sindicatos, por exemplo, tem declarado os seguintes totais : 1945 -
62 milhões ; 1949 - 72 milhões ; 1956 - 88 milhões ; 1959 - 95 
milhões ; 1961 - 1 19,5 milhões . Durante êsse período não houve 
acréscimos significativos provenientes do mundo não-comunista, de 
modo que os acréscimos devem ter vindo do Bloco Comunista . Em
bora apenas números globais sejam fornecidos, só cêrca de 15% dos 
membros da Federação :Mundial de Sindicatos provêm do mundo 
não-comunista - uns 12 milhões de membros contra os 55 milhões 
filiados à Confederação Internacional dos Sindicatos Livres . 

Em 1945 a Federação Mundial da Juventude Democrática dizia 
ter 40 milhões de membros . Não obstante as demissões de quase to
dos os membros não-comunistas, alegaram que o total aumentou para 
70 milhões, em 1954 atingindo 85 milhões, e 87 milhões em 1959 . 
Aqui também o grosso do aumento é proveniente do Bloco Comu
nista, particularmente da China . Em 1946 a União Internacional de 
Estudantes alegava ter 1 . 500 .000 estudantes membros . Não obstan
te as demissões de 1948-50, essa cifra havia crescido para 5 milhões 
naquele último ano e 6 milhões em 1953 . Somente em 1954 co
meçou a baixar, fazendo-se então menção de "acima de 5 milhões" . 
Em 1956 caiu novamente, para 3 . 250 .000 . 

Era essa bàsicamente a situação das organizações comunistas dis
farçadas . Por volta de 1950 já tinham perdido seu folheado não-co
munista, e sua utilidade como instrumentos de política comunista 
achava-se consideràvelmente reduzida . Novas organizações vinham 
se formando e elas competiam diretamente nos campos que os comu
nistas pensavam ter reservado só para si, competindo sem precisar 
se conformar com a linha stalinista do momento . 

Com êsse pano de fundo de influência em declínio veio a forma
ção, em abril de 1949, do Conselho Mundial da Paz . Apresentava 
êste diversas vantagens . Primeiro, seu interêsse declarado era a paz 
em todos os seus aspectos . Como tal tinha a possibilidade de · atrair 
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aquêles que poderiam se assustar com as atividades específicas das 
organizações secionais existentes . Sua amplitude de interêsses lhe 
era vantajosa . Grande parte do seu trabalho podia ser passado para 
as outras organizações, que por sua vez estariam representadas em 
sua'l reuniões . Desenvolveu-se de um modo deliberadamente nebu
loso . É constituído de indivíduos e representantes de organizações, 
tanto internacionais quanto nacionais . Não indica aritmeticamente o 
total de seus membros . As cifras que dá referem-se aos que assinam 
seus vários apelos mundiais e essas cifras são astronômicas . O pri
meiro dêles, o mais famoso, foi o Apêlo de Estocolmo de 1950 para 
a proibição de armas nucleares e recolheu milhões de assinaturas em 
todo o mundo . O Apêlo de Varsóvia, surgido mais tarde no mesmo 
ano e pedindo uma Conferência de Paz das Cinco Potências, reco
lheu, segundo foi alegado, 600 milhões de assinaturas . O A pêlo de 
Viena de 1955 repetiu a mensagem de Estocolmo e reuniu 650 mi
lhões de assinaturas . Outras campanhas da mesma natureza foram 
também empreendidas e o Conselho :Mundial da Paz reivindicou para 
si a honra de ter "forçado" as potências ocidentais a negociar, quan
do a União Soviética finalmente concordou em se encontrar com 
elas em Genebra em 1954 . 

Outras atividades iniciais do Conselho :Mundial da Paz incluíam 
a convocação da Conferência Econômica de Moscou em abril de 1952, 
o lançamento da campanha de propaganda relativa à guerra bacte
riológica (estudada sob todos os seus aspectos nos capítulos 9 a 1 1 )  
um mês antes, a organização de sucessivos congressos de paz que mais 
tarde se tornaram "reuniões" mais informais e melhor camufladas, o 
estabelecimento de organizações regionais e órgãos ancilares das 
quais a mais importante, nestes últimos tempos, é a Organização de 
Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos no Cairo . Logo de início ins
tituiu Prêmios Internacionais de Paz anuais, no valor de 5 mil li
bras cada um, para contribuições literárias, artísticas, cinematográ
ficas ou científicas à causa da paz . São êsses prêmios bem distintos 
dos Prêmios Stalin da Paz (de 1956 em diante denominados Prê
mios Lenin e da Paz) concedidos pelo Govêrno Soviético a quase 
todos os líderes do Conselho Mundial da Paz . 

Assim no Conselho Mundial da Paz já podemos notar um início 
de flexibilidade na propaganda comunista, antes mesmo da morte de 
Stalin. Essa flexibilidade mostrava-se, de forma reduzida, também em 
outras partes. Em 1952, por exemplo, a União Internacional de Estu
dantes modificou sua anteriormente inflexível atitude quanto às uniões 
estudantis nacionais se tornarem membros associados, possibilitando
lhes tomar parte em suas atividades práticas sem ficarem comprometidas 
politicamente . No sentido marxista êsse conceito não tinha signifi
cação e fôra rejeitado como tal pela liderança da União Internacional 
de Estudantes durante alguns anos . A mudança de tática ocorreu 
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vários meses antes da morte de Stalin, embora fôsse demasiado tarde 
para ser um método eficaz de manter as filiações não-comunistas . 
As restantes uniões nacionais da Europa Ocidental retiraram-se em 
1952 e 1953, e só algumas poucas entidades novas ficaram com c::�te
gorias associadas . 

Ao mesmo tempo que as organizações comunistas internacionais 
disfarçadas estavam modificando suas maneiras de agir, desenvol
viam-se as sociedades nacionais de amizade no Bloco Comunista . Na 
maior parte da Europa Ocidental já existiam diversas espécies de 
sociedades de amizade soviéticas, tais como a Sociedade para Rela
ções Culturais com a U .  R .  S .  S .  em Londres, a Sociedade Escócia
V .  R .  S .  S . e sua coirmã inglêsa, a Sociedade de Amizade Britânico
Soviética . Sociedades de amizade semelhantes a essas foram forma
das nos últimos anos da década de 1940 para cobrir os vários países 
da Europa Oriental, especialmente Polônia, Tchecoslováquia e Hun
gria . Organizaram elas visitas de delegações, mostras de filmes, exi
bições de conjuntos corais e de dança e concertos de artistas indivi
duais . As assinaturas para os membros eram baratas e considerá
veis subsídios foram recebidos das embaixadas e legações dos res
pectivos países comunistas . No que se refere às sociedades de amizade 
comunistas na Grã-Bretanha - e estas eram e ainda são de um modo 
geral típicas - elas habitualmente ostentavam uma lista de patroci
nadores constituída de nomes ilustres nas artes e profissões, mas 
tendo membros do Partido Comunista no contrôle real da direção 
dos negócios das sociedades, embora permanecendo discretamente fora 
de evidência . Isso era verdade tanto por volta de 1960 quanto uns de7. 
anos antes . 

É importante lembrar que essas sociedades de amizade das dé
cadas de quarenta e cinqüenta só operavam fora do Bloco Comumsta . 
Imediatamente após a guerra, havia uma Sociedade de Amizade Tche
co-Britânica ativa em Praga, apoiada particularmente pelo grande 
número de tchecos que durante a guerra haviam combatido no Oci
dente e que retornaram com espôsas britânicas . Foi a mesma, porém, 
fechada pelas autoridades tchecas por volta de 1950, ao mesmo tem
po que eram fechadas as salas de leitura britânicas que até então 
haviam sido dirigidas pelo Conselho Britânico em Praga e Bratisla
va . Salas de leitura semelhantes foram também fechadas em outras 
partes da Europa Oriental onde o Conselho Britânico até então ha
via sido autorizado a exercer atividades culturais numa base li
mitada . 

A função primordial das sociedades de amizade era gerar um 
apoio positivo para a política comunista dos países a que diziam res
peito . Isso podia ser especialmente notado no caso das sociedades 
de amizade soviéticas que davam grande ênfase aos êxitos econô
micos e sociais na U .  R .  S .  S .  �isso extenso uso foi feito das Gran-

113 



des Construções da era de Stalin, tais como os grandiosos planos 
para plantar imensos cinturões de árvores através das grandes planí
cies siberianas e do sul da Ucrânia, e de escavar 1 .400 milhas de ca
nal através dos desertos do Turkmenistão . (* )  Membros de delega
ções retornando de visitas à Rússia a êsse tempo vinham cheios dês
ses programas e do que prometiam para o futuro como parte da rea
lização e super-realização dos planos econômicos estabelecidos por 
Stalin . 

Típica da apresentação universal dêsses novos esquemas de 
Construção Soviética foi a dada numa reunião assistida por mil pes
soas no Battersea Town Hall, em Londres, em janeiro de 1952 . O 
Dr . S .  M .  Manton, da Royal Society, discutiu os aspectos biológicos 
dos projetps, enquanto o físico Professor J .  D .  Bernal, igualmente 
membro da Royal Society - apresentado como tendo feito um es
tudo especial da arquitetura e engenharia soviéticas durante três vi
sitas à U .  R .  S .  S .  -, falou sôbre o engenheiro e a natureza . 

"Todos os projetos", declarou confiantemente o Professor Ber
nal, "estarão concluídos, caso não haja guerra, em 1957 . Quando o 
forem, a energia e os alimentos adicionais que produzirão, colocarão 
a União Soviética uma vez por tôdas fora de quaisquer flutuações de 
clima, e proporcionarão riquezas tais que assegurarão uma transi
ção pacífica para o comunismo, em que cada um dá de acôrdo com 
sua capacidade e recebe de acôrdo com suas necessidades" . ( * )  

Essa reunião foi organizada pela Sociedade para Relações Cultu
rais com a U .  R .  S .  S . ,  que lhe deu apoio com uma exibição especial, 
que foi posteriormente posta a circular pelo país, juntamente com 
uma seleção de filmes soviéticos . Essa Sociedade para Relações Cultu
rais desempenha seu papel cultural como acompanhamento ao papel 
político da Sociedade de Amizade Britânico-Soviética . 

�sse fundo político foi estabelecido para a Sociedade de Relações 
Culturais em 1953 por seu presidente, o Dr . D .  N .  Pritt, que vem 
há muito desempenhando um papel saliente em organizações comu
nistas disfarçadas, como a Associação Internacional de Advogados 
Democráticos, da qual é também o presidente, e o Conselho Mun
dial da Paz . Em 1953 escreveu êle na revista da Sociedade para Re
lações Culturais, o Anglo-Soviet Journal, um necrológio sôbre Sta
lin em nome da Sociedade e seus membros . 

O que, indagou êle retoricamente, deviam os membros da Socie
dade para Relações Culturais - com seu interêsse particular pelas 

( • )  :Esse projeto do Grande Canal do Turkmenlstão dissolveu-se em 1954. Não 
deve ser confundido cem o bem mais modesto canal Kara Kum de uma dé
cada depois. 

( • )  Em março de 1962 Khruschev mordazmente rejeitou o que foi por êle deno
minado de "o assim chamado plano para a transformação da natureza''. 
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relações culturais - ao grande Joseph Stalin ? Era privilégio dêles, 
respondeu, conservar com gratidão o nôvo conceito que Stalin havia 
dado à dignidade do homem . Graças ao trabalho de Stalin e ao que 
ioi feito sob sua inspiração, a personalidade humana não se achava 
mais tolhida . Depois de se estender sôbre êsse ponto, concluiu, em 
nome dos membros, com uma referência ao "humanismo consciente 
e com uma finalidade" que Stalin trouxera às suas vidas, e pelo qual 
podiam esperar construir para si próprios e para outros um mundo 
de paz e cultura crescente . 

Essa era a mensagem que o Agitprop comunista espalhava pelo 
mundo por volta de 1950 . Estudaremos no próximo capítulo como 
o sistema se modificou e desenvolveu na década seguinte . 
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CAPÍTULO 6 

A No(Ja Moda 

Embora houvesse algumas hesitações iniciais durante o período de 
interregno da liderança coletiva na União Soviética, que se seguiu 
à morte de Stalin em 1953, nos meados da década de 1950, já  se 
via em ação a fase nova, mais animada, da propaganda internacional 
comunista sob orientação soviética . Um uso maior e mais flexível es
tava sendo feito de todos os meios de comunicação, tanto no interior 
quanto no exterior : rádio, publicações, delegações, turismo, inter
câmbio cultural, aproximações diplomáticas . A essas formas de pro
paganda pela palavra falada e escrita acrescentou-se a nova forma 
fundamental de propaganda pela ação - ajuda econômica . Nem mais 
nem menos do que anteriormente, essa abertura do sistema comunis
ta em suas relações com o resto do mundo era uma função contro
lada, uma adaptação de táticas para servir a uma nova série de si
tuações decorrentes do falecimento de um até então imortal oni
potente . 

Algumas dessas situações podiam ser previstas, mas com outras 
só era possível lidar à medida que surgissem . Prevista era a expec
tativa do mundo não-comunista de que adviria um degêlo após a 
morte de Stalin . Igualmente prevista era a mesma expectativa den
tro do próprio mundo comunista . Não prevista foi a reação ao degêh) 
quando veio . No presente capítulo nos ocuparemos com a tendên
cia geral das técnicas de propaganda comunista destinada a não-co
munistas conforme se desenvolveram após a morte de Stalin nos anos 
cinqüenta e nos primeiros anos da década de sessenta . No capítulo 7 
examinaremos os fatôres imprevistos provocados pela ascensão da 
China, o conceito de policentrismo e o desafio a Moscou como a van
guarda do movimento revolucionário mundial comunista . 

Através de todo o período que estamos estudando, a mais notá
vel manifestação do uso cada vez maior pelos comunistas da arma da 
propaganda é a utilização, em rápida expansão, de transmissões ra
diofônicas internacionais . Já assinalamos de passagem que em 1933 
a "Cnião Soviética havia introduzido transmissões regulares em língua 
alemã na emissora de ondas longas de Moscou . Emissoras de ondas 
curtas foram adicionadas em 1934, e em 1942 as estações de ondas 
curtas de Moscou e Kuibyshev estavam no ar 400 horas por se-
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mana em dezessete línguas estrangeiras . As instalações foram se
riamente danificadas durante a guerra, mas tiveram prioridade para 
reconstrução e em 1948 emitiam 334 horas semanais em trinta e uma 
línguas, dirigidas a tôdas as partes do mundo . 

A êsse tempo juntavam-se às facilidades radiofônicas soviéticas 
as da Europa Oriental e da China Comunista, esta última de uma 
estação na cidade de Y cnan . Naquele mesmo ano a rádio de Pyon
gyang começou a transmitir programas norte-coreanos para a Coréia 
do Sul . Estavam também então no ar várias estações comunistas 
clandestinas . Só faltavam a Hungria, Alemanha Oriental e partes do 
que era então a Indo-China Francesa em poder dos Viet-minh comu
nistas para transmitir internacionalmente ; só em 1954 é que a Rádio 
Hanoi tomou o lugar de espasmódicas estações clandestinas dos Viet
minh tornando-se a voz do recém-formado Estado comunista do 
Vietnam do Norte . 

Ao todo umas 600 horas por semana em trinta e seis línguas 
estavam sendo transmitidas internacionalmente pelas emissoras do 
Bloco Comunista em 1948 . No início de 1961 êsse total se havia ele
vado para mais de 3 .  200 horas em cinqüenta e seis línguas, o que 
representa num espaço de uns doze anos um aumento mais do que 
quíntuplo . 

Em 1950 o Bloco Comunista estava transmitindo para o exte
rior 1 . 100 horas semanais . Na mesma época as transmissões da RBC 
e da Voz da América juntas passavam um pouco de 1 . 1 50 horas . 
Em 1955 as transmissões do Bloco Comunista se haviam elevado para 
1 . 900 horas semanais, e o total BBC-Voz da América para 1 . 500 
horas . O ano de 1956 viu um grande embora temporário incremento 
nas transmissões da Voz da América, mas o total do Bloco Comu
nista de 2 . 100 horas semanais ainda estava bem acima do total de 
1 . 600 horas da BBC-Voz da América . Em 1960 o Bloco Comunis
ta alcançava 2 . 900 horas ao passo que a BBC-Voz da América 
caía para menos de 1 . 200 horas . Ao fazermos essas comparaçõc.:; 
só a British Broadcasting Corporation e a Voz da América são to
madas em consideração, já que têm a maior audiência internacional 
das emissoras ocidentais . Emissoras como a Rádio Europa Livre e 
a Rádio Liberdade não estão incluídas, pois se dirigem unicamente 
a ouvintes dentro do Bloco Soviético . 

São êsses os números que ilustram o dramático crescimento das 
transmissões do Bloco Comunista para o exterior . Estão desenvol
vidos estatisticamente nas tabelas anexas para dar uma idéia das di
reções em que se realizou êsse tremendo exercício técnico de propa
ganda . Nos anos a partir de 1948 houve acentuadas flutuações de 
direção . Inicialmente foi a Europa Ocidental que ficou sujeita à 
maior concentração, com algum incremento na atenção dada à Amé
rica do Norte . Após o rompimento com Tito, transmissões especiiica-
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HORAS SEMANAIS DE TRANSMISSÕE S  INTERNACIONAI S  PELAS EMISSORAS DO 
BLOCO COMUNI STA 1948-1960 

8/48 12/54 12/60 
U . R . S . S . 334 623 997 
Europa Oriental 178 764 1066 
China Comunista 1 6  1 1 6  687 
Órbita do Extremo Oriente 1 1  35 271 
Clandestinas 70 137 182 

TOTA I S  609 1 675 3203 

1 )  As cifras representam tempo total de transmi ssão, pois não dispomos de diferenciação exata en
tre horas de programa original e repetições . 

2) Os números referentes à U.R.S.S. incluem as transmissões da Rádio de Moscou bem como de 
outras estações soviéticas transmitindo para o exterior. 

3)  Os números da China Comunista incluem trans missões para Formosa e Quemoy. 

4) As estações da órbita do Extremo Oriente são as de Pyongyang, Hanoi e Ulan Bator . 

5) As cifras estão arredondadas. 



HORAS SEMANAIS DE TRA�SMI SSÕES I NTERNACIONAIS PELAS E M I S SORAS DO BLOCO COMUNISTA, 1 960 

PARA 

Europa Ocidental 
Europa Oriental 
Iugoslávia 

Europa {total) 
Oriente Pr6ximo e Sul da Ásia 
Africa1 
Extremo Oriente 
América Latina 
América do Norte 
Outras2 

TOTAL �I UNDIAL 

U. R . S . S .  

256:00 
58 : 1 5  
29:45 

344:00 
264:50 

42:00 
1 19 :00 

56 :00 
108 :00 

63 :05 

996:55 

China Órbita Europa 
Oriental Comuni..rla Extr. Or. C/ande.rlina.r 

442:15 

38:55 

63 :00 

48 1 : 10 63 :00 
288:25 70:00 

19:50 35:00 
6:25 410:55 

80 : 1 0  3 1 :30 
105:00 · .� · 56:00 

85:oo �L 21 :oo 

1066:00 687:25 

270:50 

270:50 

128:10 

1 28 :10 
24:40 

7 :00 
22 :30 

1 82:20 

Total 

889 :25 
58 : 1 5  
68:40 

1016:20 
647:55 

96:50 
807:10 
1 67:40 
276:00 
191 :35 

3205:30 

1 )  Umas 66 :30 horas adicionais por sema na, excluindo o árabe, foram parcialmente dirigidas para a Africa pelo Bloco. 

2) Area a ser atingida não especificada ; para com patriotas no exterior fora das Américas. 



mente destinadas à Iugoslávia tiveram um aumento fora de qualquer 
proporção com o tamanho do alvo . Nos dois anos subseqüentes à 
morte de Stalin deu-se uma inversão : em vez de brigar com Tito 
passou-se a cortejá-lo, e isso se refletiu nas transmissões do Bloco So
viético para aquela área . Em 1948 totaliza vam 24 horas semana i,; . 
Atingiam 77 horas em 1949, 143 horas em 1950 e 193 horas em 
1951 . Em 1949 uma emissora clandestina, "Iugoslávia Livre", ini
ciou transmissões contra Tito . Em 1954 essa estação havia sido fe
chada, ao mesmo tempo que caíam as transmissões gerais, chegando a 
60 horas em 1958 . Nesse ano ocorreu uma inversão do abrandamen
to, o que se revelou através de um pequeno aumento na propaganda 
radiofônica para 68 horas semanais em 1959, nível que foi mantido 
até 1962 . 

Num certo sentido a Iugoslávia era, e ainda é, um caso especial . 
Após a morte de Stalin houve, a partir de 1955, um crescente inte
rêsse por parte de seus sucessores em áreas mais afastadas, especial
mente Ásia . Foi naquele ano que tiveram início os espetaculares 
aumentos nas transmissões da rádio de Pequim . De 1948 e 1954 o 
total semanal passou de 16 para 1 1 6  horas, representando apenas 7% 
das transmissões comunistas . Em 1955 a cifra chinesa subiu pard. 
157 horas, subindo ainda mais para 512 horas em 1949, o que re
presentava 18% do total comunista . No início de 1961 estava ainda 
mais alto, em 687 horas, correspondendo a 21 o/o do total de emissões . 

Após a crise de Suez em 1956, maior atenção foi dada ao Orien
te Próximo e Médio, juntamente com a América Latina, embora em 
têrmos relativos essas áreas recebessem apenas uma atenção moderada. 
A expansão maior foi para África . As transmissões para êsse con
tinente começaram em 1956 com três e meia horas semanais . Em 
1959 haviam alcançado 5 1  horas e em 1960 o número quase dupli
cou para 97 horas semanais . A essas devem ser adicionadas para 
1960 mais 66 horas destinadas a outras áreas, mas igualmente emiti
das para a África . 

No princípio de 1960 a Rádio de Moscou iniciou transmissões 
regulares em swahili, o primeiro idioma africano a ser assim usado . 
Essas transmissões foram duplicadas em 1961 e seguidas de outras 
línguas africanas como hausa e somali, além de inglês, francês e por
tuguês . As transmissões em árabe destinam-se principalmente aos 
países do Mahgreb e República Árabe Unida, mas podem também .;er 
ouvidas ao sul do Saara . 

No início de 1961 mais de um têrço das transmissões comunista; 
provinham de emissoras da Europa Oriental num total de 1 .  066 
horas semanais .  Em segundo lugar vinha a U .  R .  S .  S .  com 997 
horas, terceiro China com 687 lwras, em quarto as outras estações co-
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munistas da Ásia com 271 horas (* )  e finalmente as estações clandes
tinas com 182 horas semanais . 

Embora as transmissões clandestinas representem uma parte re
lativamente pequena no cômputo geral, elas são importantes porque 
se destinam a objetivos especiais e porque não são reconhecidas por 
qualquer dos países comunistas . Aparecem geralmente quando os 
comunistas consideram que a situação numa determinada área exige 
medidas extremas, transcendendo a linguagem e procedimentos diplo
máticos habitualmente aceitos . Numa situação dessas uma emis
sora com nome apropriado é subitamente ouvida de um lo
cal não revelado . Alegando falar em nome do povo, critica o re
gime existente em têrmos deliberadamente violentos e pode mesmo 
exigir a derrubada do govêrno em nome da democracia e liberdade . 
Quando tiver cumprido sua finalidade, desaparece . 

A mais antiga das estações clandestinas é a para a Espanha, que 
começou em 1941 como Radio Espana lndependiente (R E I ) . Em 
1948 era a única estação clandestina sobrevivente da guerra, e tem 
continuado suas violentas transmissões anti-Franco pelos anos ses
senta adentro . Tem naturalmente tirado vantagem de todos os si
nais públicos de descontentamento interno, tais como as situações de 
greve em junho de 1959 e novamente em maio de 1962 . 

Duas estações clandestinas para a Europa Ocidental começa
ram em J.950 . Uma para a França (Ce sair en France e Ce matin 
en France, conforme a hora do dia) durou cinco anos, especializan
do-se em discursos de líderes comunistas franceses .  A transmissão 
para a Itália (Oggi in Italia) ainda se achava no ar em 1960, não 
obstante protestos oficiais italianos em 1955 e novamente em 1958, 
alegando interferência nas eleições italianas .  Outro programa para a 
Europa Ocidental começou em 1956 com a Estação Alemã da Liber
dade 904, que iniciou suas transmissões para a República Federal 
Alemã em agôsto de 1956, logo após a proibição ali do partido co
munista . Em outubro de 1960 foi ela suplementada por um progra
ma para as fôrças armadas da Alemanha Ocidental, a Estação dos 
Soldados Alemães, parte de um movimento geral dirigido da Ale
manha Oriental e visando causar descontentamento no Exército Fe
deral Alemão . Além dessas transmissões radiofônicas, duas publica
ções ilícitas e apelos impressos foram profusamente distribuídos aos 
endereços de casa dos reservistas e dos oficiais e soldados da ativa . 

A Rádio Grécia Livre foi operada pelo Partido Comunista Grego 
no exílio de 1947 até 1956, quando tiveram início as aproximações 
diplomáticas da Europa Oriental com a Grécia . A última das esta
ções clandestinas européias é a Rádio Portugal Li'l•re, um produto 

( 0 )  Não estão incluldas ai as transmissões internacionais mong6Ucas, que tiveram 
inicio em 1961. 
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dos anos sessenta que em abril de 1962 transmitiu o texto de um 
apêlo do Partido Comunista Português à juventude de Portugal pa
ra que se levantasse contra a guerra em Angola . 

Ataques contra o regime do Xá na Pérsia têm sido feitos inte::
mitentemente por estações soviéticas e durante algum tempo foram 
suplementadas pela Rádio Democrática de Azerbeidjã, que ampliou 
as transmissões claras em formas injuriosas . :asses ataques ao Xá 
e seu govêrno eram feitos em persa, azerbeidjano e curdo, e aberta
mente apoiavam o proibido partido comunista Tudeh, ao mesm:> 
tempo que incitavam as populações das terras fronteiriças iraniano
soviéticas à revolta . A estação cessou suas transmissões em agôsto de 
1953 . Em abril de 1959 seu lugar foi tomado pela atual rádio clan
destina Voz Nacional d,o Irã, que insiste no tema de que o Xá ven
deu o Irã aos estrangeiros .  Originalmente em persa, acrescentou-se 
posteriormente o azerbaidjano . 

A Voz da Verdade emite para o Oriente Médio em grego e tur
co ;  começou em março de 1958 e sua linha é semelhante à da agora 
extinta Rádio Grécia Livre . Naquele ano de 1958, mais ou menos 
na mesma época, teve início uma estação clandestina dirigida à Tur
quia e com o nome de Bizim Radyo ( Nossa Rádio ) . Dirigiu ela seus 
ataques não só contra o regime turco, mas também contra a política 
e atividades americanas em relação à Turquia . Em janeiro de 1964, 
quando começou a nova crise em Chipre, a Voz da Verdade falava de 
agressão turca contra a população grega enquanto Bizim Radyo de
clarava que a comunidade turca estava sendo ameaçada pelos gregos . 

Não considerando as emissoras clandestinas Viet-minh que ope
ravam durante a guerra na então Indo-China Francesa - e que ces
saram suas transmissões em novembro de 1954 após o acôrdo de Ge
nebra - só houve uma única estação clandestina comunista para o 
Extremo Oriente . Foi ela a Rádio Japão Livre, que começou em 
maio de 1952 e saiu do ar em janeiro de 1956, época em que o Bloco 
Comunista estava tentando normalizar suas relações com o Japão . 
�sse relaxamento de pressão pela suspensão das transmissões clan
destinas foi acompanhado por atos mais substanciais, incluindo a re
patriação de cidadãos japonêses e um aumento no comércio . 

Essas transmissões clandestinas endereçavam-se a cidadãos de ou
tros países . De modo mais aberto, mas num certo sentido fazendo 
parte do mesmo processo, eram as transmissões de determinadas es
tações dirigidas às colônias de emigrantes do Bloco Comunista em 
outras partes do mundo . 

Essas transmissões para exilados - quer antigos quer pós-co
munistas - foram sempre parte de um movimento geral de propa
ganda para fazê-los voltar às suas pátrias ou para persuadi-los, por 
meio de lisonjas ou ameaças, a apoiar a política comunista nos seus 
países de adoção . Na América Latina especialmente foram instituí-
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das, no período que abrange os últimos anos quarenta e a década de 
cinqüenta, rêdes nacionais de clubes de emigrados e grupos sociais 
para exilados do Bloco Comunista, mantidos com o apoio e ajuda fi
nanceira das missões diplomáticas comunistas interessadas . K a Eu
ropa Ocidental isso podia ser observado especialmente entre os gru
pos poloneses, que se haviam estabelecido antes da guerra no noroes
te da França, e grupos poloneses similares de após-guerra na Grã
Bretanha . A partir de 1948, durante alguns anos, a embaixada da 
Polônia em Londres financiou secretamente em vasta escala um clu
be social dêsses na capital britânica, o Polskie Towarzystwo Kultu
ralno-Spoleczne, que distribuía jornais e revistas polonesas pelas co
munidades polonesas na Grã-Bretanha, organizava ligas polonesas 
locais de futebol, exibia os mais recentes filmes poloneses e propor
cionava às crianças de emigrados passar férias na Polônia . Depois 
que as autoridades britânicas deportaram vários de seus organizado
res de volta para a Polônia, deixou pràticamente de existir por volta 
de 1955, restringindo suas atividades principalmente a funcionar co
mo centro de repouso e hospedaria para as tripulações de navios po
loneses que aportam ao pôrto de Londres.  

Proporcionalmente ao rápido aumento da propaganda pelo rádio 
desenvolveu-se a produção de impressos . Não é possível fazer uma 
avaliação quantitativa da produção propagandística especificamente 
destinada ao consumo externo antes de 1956, mas desde então o re
trato é claro, conforme mostram os detalhes no quadro anexo . Isto, 
na: realidade é apenas parte de um todo, mas - representando, como 
representam, a produção soviética - é a parte principal . Tomando 
em consideração apenas livros com 50 páginas e mais, e assim ex
cluindo um grande número de panfletos, vemos que o número de tí
tulos publicados para o exterior subiu de uns 600 em 1956 para bem 
mais de 1 . 000 em 1 960 . O número de exemplares nesse período su
biu de aproximadamente 28 milhões para bem mais de 40 milhões . 

Dos dados disponíveis para 1954 e 1955, por exemplo, sabemos 
que 830 títulos para leitores estrangeiros ioram publicados em 1954 
c 912 títulos em 1955,  com um total de 29,7 milhões e 21,1  milhões de 
exemplares respectivamente . Mas isso se refere a tôdas as publica
ções, inclusive panfletos, de modo que a produção de livros propria
mente ditos deve ser consideràvelmente menor . 

Estatísticas como essa confirmam o que quase todos nós já sa
bemos pelo que está diante de nossos olhos . A propaganda comunis
ta impressa é ampla e profusamente distribuída . A esta altura ocupa
mo-nos apenas com o que é impresso no mundo comunista para dis
tribuição no exterior . Publicações comunistas indígenas não são le
vadas em conta, embora em sua influência local possam muitas vezes 
ser mais eficazes que a matéria geral fornecida para o consumo glo
bal por Moscou, Pequim e outros centros . 
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PRODUÇÃO SOVIÉTICA DE LIVROS PARA O EXTERIOR 1956- 6() 
(Livros de 50 páginas ou mais) 

Lfngua.r N.• de tUulo.r N.• de exemplart:.r 
1956 1958 1960 1956 1958 1960 

Alemão 151 173 221 1 6 . 990 . 100 12 . 667 . 300 1 8 . 488 . 500 
Inglês 240 258 373 7 . 743 . 250 l l . 560 . 600 1 4 . 602 . 600 
Francês I l8 l l 7  178 2 . 260 . 500 2 . 329 . 500 5 . 49 1 . 500 
Bengalês 1 1 7  29 20 . 000 21 7 . 500 1 25 . 000 
Espanhol 33 32 87 248 . 000 149 . 700 735 . 500 
H in di 19 37 1 46 . 800 185 . 400 
Arábe 7 13 38 83 . 915 8 1 , 500 21 1 . 600 
Finlandês 43 25 30 424 . 400 55 . 500 '! 
Persa 7 1 4  44 . 600 48 . 500 
Urdu 5 9 26 59 . 500 38 . 000 60 . 000 
Holandês 5 5 28 . 400 20 . 000 
Sueco 8 4 6 39 . 500 1 7 . 000 40 . 000 
Esperanto 1 1 0 . 000 
Japonês 2 2 3 3 . 100 9 . 500 1 2 . 50() 
C urdo 4 6 4 . 000 5 . 500 
Norueguês 1 1 2 . 500 2 . 500· 
Italiano I 1 0 . 000' 
Servo-Croata 4 2 I 7 . 000 10 . 00() 
Português 
Grego 
Turco 
�ndonésio 4 34 . 500 
Farsi 2 4 . 500 
Farsi-Kabul 2 1 .  700 
TAmil 3 1 0 . 900 
Tagal I 3 . 000 
Punjabi 1 1 . 200 
Abexim I 500 
Birmanês 4 8 . 000 

----- ----- -----
TOTA I S  6 1 3  687 1 . 075 27 . 892 . 265 27 . 371 . 900 40 . 1 1 3 '  40() 

-- -- ----- ----- -----

Notas : 
1. As publicações em alemão incluem as destinadas a distribuição na Alema

nha Oriental; Ignoramos quantas vão para lá. 
2.  Nos anos escolhidos não foram publicados livros em português, grego ou 

turco, mas em 1959 publicaram-se obras isoladas em cada um dêsses idiomas 
em tiragens de 6 . 000, 2 .000 e 1 .000 exemplares respectivamente . 

3. Omitimos detalhes referentes a 1957 e 1959, pois apenas comprovam a ten. 
dêncla geral aqui mostrada . Os totais são os seguintes : 1957 - 701 titulos 
e 29.301 .400 exemplares : 1959 - 830 titulos e 30.596 .660 exemplares. 

4. ltsscs números não Incluem a grande quantidade de tltulos no original russo 
e outras linguas da União Soviética que são exportados para países fora do 
Bloco Oriental . 
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Num sentido qualitativo a morte de Stalin foi seguida por uma 
melhoria generalizada na apresentação da propaganda comunista . 
Até 1953 as publicações, em especial as de Moscou, tornavam-se ine
ficazes tanto por sua monotonia quanto pela sua adulação compulsó
ria de Stalin . As publicações de língua inglêsa eram escritas ou tra
duzidas de modo tão pesado que ficavam quase impossíveis de ser 
lidas . Relativamente poucos livros russos podiam ser exportados, e a 
lista de assinaturas de revistas para leitores estrangeiros de publica
ções soviéticas estava limitada à Imprensa Central de Moscou, e mes
mo assim não tudo . Com efeito, havia uma proibição para exporta
ção de qualquer publicação que pudesse revelar através de reporta
gens sôbre assuntos de natureza local algo da vida diária dos russos 
sob Stalin .  O mesmo se aplicava a revistas científicas, cuja circula
ção no exterior era quase sempre proibida . Ao mesmo tempo havia, 
é claro, uma completa censura de tôdas as publicações estrangeiras 
que entrassem na União Soviética e nos países da Europa Oriental 
(depois de 1948-9) . �sse contrôle para fora e para dentro ficava a 
cargo das respectivas organizações de importação e exportação de li
vros, como a Miejdunarod1Jaya Kniga em Moscou . 

Os contrôles de exportação de livros soviéticos começaram a 
ser afrouxados a partir de 1954, quando os jornais das repúblicas so
viéticas nas línguas regionais e em russo foram incluídos no catálogo 
de exportação . O catálogo de exportação de periódicos para o ano 
de 1955, com 53 páginas, se expandiu para um volume maior, com 
276 páginas, em 1962. A lista já ampliada para 1955 continha ainda 
menos de 400 títulos, contra mais de 3 .  300 em 1962 . Mas mesmo 
assim a lista de 1962 de periódicos cuja exportação era permitida não 
incluía quaisquer jornais locais, mesmo os extensamente citados co
mo o vespertino moscovita Vietchernaya Moskva ou o matutino Mos
kovskaya Pravda . 

A partir daí houve uma correspondente expansão na distribuição 
de revistas do Bloco Comunista . Tornaram-se elas cada vez mais 
aprimoradas e sutis em sua apresentação da tese comunista, e ao se 
iniciar a década dos anos sessenta seus preços haviam caído consi
deràvelmente . Sob êsse aspecto podemos destacar o mensário União 
Soviética e o semanário Revista de Pequim . União Soviética era ori
ginalmente uma revista colorida um tanto grande e incômoda . A sua 
assinatura postal no Reino Unido era, até 1957, de quinze xelins, 
um preço barato para um mensário copioso . Depois dessa data foi 
reduzido para um tamanho mais manuseável, e a qualidade do texto 
e das ilustrações foi melhorada . Ao mesmo tempo a assinatura baixou 
para dez xelins por ano, com desconto de 25o/o para assinantes novos 
que tomassem uma assinatura por dois anos . :llsse desconto aplica
va-se também a três outras revistas soviéticas semelhantes destina
das ao exterior . 
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Já a Revista de Pequim é bem diferente . É um semanário de no
tícias e crônicas sôbre questões atuais que começou em 1957 e é 
enviado por via aérea de Pequim para qualquer enderêço no mundo 
inteiro . No Reino Unido a assinatura é vinte e quatro xelins anual
mente . Isso não seria suficiente para cobrir as despesas normais de 
porte aéreo . ( * )  

Conforme mostra a lista de  publicações para o exterior do Bloco 
Comunista, aproveita-se tôda oportunidade para apresentar a linha do 
Partido de uma forma apropriada para cada um dos vários públicos . 
Em todos os países em que mantêm missões diplomáticas, os países 
do Bloco Comunista publicam localmente seus próprios noticiários e 
periódicos como parte dos seus serviços informativos normais . Bstes. 
por sua vez são suplementados pelas publicações do partido comunista 
local e organizações comunistas disfarçadas, como as relacionadas no 
Apêndice II . Embora as publicações indígenas sejam geralmente ven
didas a preços comerciais, as publicações das embaixadas do Bloco 
são gratuitas ou muito baratas . O Soviet W eekly, publicado pela 
Embaixada Soviética em Londres, recentemente aum entot� de preço 
para quinze xelins por assinatura anual pelo correio, preço que ape
nas cobre as despesas postais rlêsse bem produzido jornal tablóide de 
doze páginas em duas côres . 

Uma razão da melhoria dos materiais de propaganda comunis
ta por volta de 1955 foi a utilização a partir daquela época de no
vas oficinas de impressão e a ênfase que sôbre isso foi posta no 20.0 
Congresso do Partido em 1956 . A expansão das oficinas tipográficas 
iniciada após êsse Congresso deveria, segundo as previsões, acres
centar 100 milhões de volumes por ano à produção soviética de livros . 

Os meados da década de 50 assinalam o início do que poderia ser 
chamado o período Rumo ao Exterior nas relações pessoais comu
nistas, especialmente no que diz respeito à União Soviética . 

Os primeiros turistas soviéticos a saírem do Bloco Comunista vi
sitaram a Grã-Bretanha em 1954 como parte de um esquema de in
tercâmbio . Mais e mais partes da União Soviética e Europa Orien
tal foram abertas a visitantes estrangeiros à medida que a década de 
cinqüenta chegava ao fim . Essa liberdade de movimento era rela
tiva1 mas contrastava com as excessivas restrições do tempo de Sta
lin, quando o turismo como tal inexistia no Bloco Comunista . Mes
mo em 1963 grandes áreas da União Soviética permaneciam proi
bidas a visitantes estrangeiros sem autorização especial . Em 1961, 

(•) De modo semelhante são baixos os preços das assinaturas dos principais 
jornais de lingua russa. Assim Pravda é enviado por via aérea para os assi
nantes estrangeiros durante 365 dias por ano a um custo total inferior a 2 
libras. 
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alguns milhares de motoristas da Europa Ocidental foram, em seus 
próprios carros até Moscou e outros grandes centros soviéticos a 
oeste do Urais, viajando por um número limitado de grandes rodo
vias das quais não podiam se afastar . Essas viagens individuais fo
ram permitidas sob rigoroso contrôle (um intérprete oficial sovié
tico tinha, por exemplo, de ir junto, às expensas do motorista) .  Um 
programa semelhante preparado pelo Intourist para 1962 foi can
celado sem aviso prévio no início daquele ano, e todo turismo parti
cular dessa natureza por europeus ocidentais foi proibido . Viagens 
acompanhadas foram restringidas a determinados traje tos . Em 1963 
houve um certo abrandamento . 

Onerosas que tenham sido essas restrições em têrmos absolutos, 
as maiores oportunidades para turismo, quer para dentro quer para 
fora do Bloco Soviético, representavam, em têrmos de propaganda, 
um relativo passo adiante . Uma grande fraqueza do sistema fechado 
de Stalin foi removida . Em muitos casos reações não-comunistas 
contribuíam para aumentar o impacto propagandístico . Por exemplo, 
em 1963 turistas ainda voltavam de Moscou declarando enfàticamen
te que não tinham sido seguidos pela polícia secreta, e deduzindo daí 
que o comunismo se modificara inteiramente . Essa impressão foi 
acentuada porque os turistas notaram que russos lhes sorriam e es
tavam contentes de vêlos . De simples atos pessoais como êsses, o 
visitante influenciável sente-se preparado para construir um concei
to inteiramente nôvo de coexistência pacífica que se adapte ao que 
êle decidiu interpretar como o ponto de vista comunista em relação 
ao mundo . 

Em 1962 o turismo de muitas maneiras havia em essência voltado 
às viagens de delegações . Para turistas do Bloco Comunista havia ue 
qualquer modo escassa alternativa ao sistema de delegações, pois eram 
poucos os que deixavam seus países para visitas ao exterior a não 
ser em grupos. De fato, as referências soviéticas ao aumento nos in
tercâmbios consideram o turismo como incluindo tôda espécie de vi
sitas de delegações, quer para o interior quer para o exterior . 

À parte a facilidade administrativa e a economia de custo, a via
gem em delegação oferece a vantagem de maior contrôle de indiví
duos dentro do grupo por um número relativamente pequeno de fun
cionários . Isso tem sido um aspecto saliente nas delegações comu
nistas durante vários anos, com uma massa de não-comunistas su
pervisionada - muitas vêzes sem que qualquer um dêles o soubes
se - por um ou dois funcionários do Partido em posições de coman
do, embora discretas . 

Se 1960 e os anos seguintes viram continuadas restrições para 
os turistas, ocorreu isso no quadro de uma maior l iberdade de movi-

127 



mento para todos que foi o caso dez anos antes . Ao mesmo tempo, 
contudo, um fenômeno do fim do período stalinista voltou à tona 
após alguns anos de relativa obscuridade . Foi a campanha, na frente 
doméstica, pela continuada vigilância contra a espionagem ocidental 
e as intrigas dos agentes imperialistas sob disfarce . 

Nos últimos anos da década de 40 c nos primeiros anos da década 
seguinte essa campanha de vigilância se focalizara sôbre as princi
pais classes de estrangeiros atuando naquela época na Europa Orien
tal - diplomatas, homens de negócio c jornalistas ocidentais . En
tre 1949 e 1951 houve uma série de julgamentos para fins de exi
bição na Europa Oriental - um diplomata britânico e outro fran
cês na Polônia, um homem de negócios americano na Hungria e um 
jornalista americano na Tchecoslováquia - que naquela ocasião re
ceberam ampla publicidade através do todo o Bloco, como advertên
cia à população sôbre os riscos de conversar livremente demais com 
ocidentais .  Em todos êsses países haviam sido promulgadas leis que 
tornavam o fornecimento de informações econômicas ou políticas nor
mais a um estrangeiro um crime contra o Estado, tanto para o infor
mante quanto para o informado . 

Essas leis nunca foram revogadas na Europa Oriental . Foram 
introduzidas na União Soviética em 1959 e 1960, ao mesmo tempo 
que se iniciava uma nova campanha de vigilância, desta vez advertin
do contra espiões disfarçados de turistas . Essa campanha tem sido 
particularmente forte na União Soviética, mas também tem sido le
vada avante no resto da Europa Oriental . 

Entre 1960 e 1962 houve uma nova série de julgamentos-exibi
ção . Dessa vez a maior parte dêles teve lugar na U .  R .  S . S . , embo
ra diversos ocorressem na Polônia e Bulgária, envolvendo no pri
meiro dêsses países poloneses expatriados visitando a terra natal, e 
no outro um professor francês . Os julgamentos soviéticos foram de 
gente insignificante - dois marujos holandeses, dois turistas alemães 
de meia idade, estudantes americanos . ( * )  Todos à sua maneira fo
ram acusados de tirar fotografias de instalações militares e obter ile
galmente informações para transmiti-las a serviços secretos ociden
tais . Todos foram considerados culpados, embora nem todos se com
portassem de acôrdo com a forma esperada dêsse tipo de julgamen
to : um dos acusados manteve-se obstinado até o fim de que êle não 
praticara qualquer espécie de espionagem e que suas ações eram bem 
inocentes . O ano de 1963 viu' um homem de negócios britânico ser 
encarcerado sob a acusação de espionagem na União Soviética, en-

( 0 )  Eu excluo dessa lísta o julgamento relativo ao avião U2 em 1961 porque se 
trata de um caso especial 
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quanto o professor americano Barghoorn - um especialista em as
suntos soviéticos da "C niversidade de Yale que visitava a U. R. S .  S .  
como turista - foi prêso em outubro daquele ano, somente sendo li
bertado após a intervenção pessoal do Presidente Kennedy . 

Como já acontecera uns dez anos antes, os fatos reais dêsse casos 
não tinham importância . O que importava era que o povo do Bloco 
visse que para êles era pessoalmente perigoso ter contatos por demais 
livres com estrangeiros . No tempo de Stalin tinham curiosidade de 
conhecer os poucos estrangeiros que por lá apareciam . Dez anos de
pois estavam igualmente curiosos em travar contato com os vários mi
lhares de estrangeiros que viam nas ruas . Embora a função da pro
paganda comunista fosse pintar o melhor quadro para ser visto pelo 
turista quando no Bloco Comunista, tinha ao mesmo tempo de evitar 
qualquer contato maior entre cidadãos e visitantes, a fim de que curio
sidade mútua não revelasse coisas demais . 

Mais ou menos a partir de 1955, o Bloco Comunista em geral, e 
a U .  R .  S .  S .  em particular, começaram a participar cada vez mais no 
que poderíamos chamar de atividades internacionais normais . Seus 
diplomatas emergiram de suas conchas e se associaram às atividades 
habituais da vida diplomática, delegações de países comunistas to
maram parte em tôda espécie de conferências, ( * )  inscreveram-se em 
escala cada vez maior em eventos esportivos e culturais, ao mesmo 
tempo que proliferava o intercâmbio estudantil e universitário . Fil
mes do Bloco Comunista foram exibidos em todos os festivais de sig
nificação internacional, sendo dessa maneira apresentados a um audi
tório mundial cada vez maior . ( * )  Com a remoção da pesada mão 
de Stalin, a qualidade dos filmes soviéticos melhorou e através disso 
também a da propaganda soviética, o mesmo acontecendo como a qua
lidade e valor propagandístico de filmes de outros países comunistas, 
especialmente Polônia, Tchecoslováquia e Hungria . 

Essa nova flexibilidade proporcionava uma amplitude conside
ràvelmente maior para ação eficiente no exterior do aparelho de pro
paganda comunista, agora limitado apenas pela linha partidária do 
momento . Os pavilhões nas feiras internacionais tornaram-se locais 

( * )  As vêzes sua participação causava certa perplexidade, como por exemplo 
quando uma delegação soviética de alto nfvel assistiu a uma Conferência de 
Diretores Industriais em Chicago pensando tratar-se duma reunião de des
tacados peritos econômicos e industriais. Na realidade eram diretores de 
revistas de estabelecimentos comerciais I 

( * )  Filmes comunistas foram pela primeira vez exibidos em festivais Interna
cionais em 1950, mas foi sõmente em 1955 que começaram a ganhar prêmios. 
Em 1961 o Bloco Comunista teve 42 dos 204 prêmios atribuídos em festivais 
fora do Bloco. A Tchecoslováquia, a Polônia e a URSS têm aparecido como 
os principais competidores do Bloco nesses festivais, o que lhes dá excelen
tes oportunidades para fazer reclame do sistema comunista, para cortejar as 
nações novas e para aumentar as vendas e público dos filmes comunistas 
em todo o mundo. 
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de exibição para comunismo em construção, especialmente o Pavi
lhão Soviético na Feira Internacional de Bruxelas em 1958 e a Ex
posição Comercial Soviética em Londres, em 1961 . Em 1962 a par
ticipação soviética nas feiras comerciais internacionais se havia ex
pandido de modo a incluir as seguintes : Leipzig, Poznan, Brno, 
Zagreb, Acra, Lagos, Budapest, Conakry, Trípoli , Khartoum, Izmir, 
Nicósia, Damasco, Nova York, \Vashington, Mineápolis, Hanói e 
Rio de Janeiro . 

Em 195;2, convém lembrar, o Conselho Mundial da Paz organizou 
uma conferência econômica internacional em Moscou, tendo por, 
tema ser o comércio Leste-Oeste essencial ao levantamento düs níveis 
de vida na Europa Ocidental . Típico da propaganda sôbre êsse te
ma foi um panfleto para consumo externo, publicado em 1952 em 
Moscou, sob o título Comércio Internacional e a Melhoria do Nível 
de Vida do Ocidente . O autor - M .  Alexandrov, do Instituto de 
Economia de Moscou - lembrava aos seus leitores que antes da 
Segunda Guerra Mundial a Europa Oriental exportava muito para 
o Ocidente, especialmente alimentos e outros produtos primários . 
Projetando êssc passado no presente, Alexandrov sumariava o argu
mento moscovita para o Ocidente : 

Na época atual a Europa Oriental está em condições de exportar ainda 
maiores quantidades de produtos como madeiras, peles, certas espécies de miné
rios, produtos petrolíferos, carvão, trigo, centeio, manteiga, carne, açúcar, ovos, 
etc. Por outro lado a vasta construção pacífica que está em realização na União 
Soviética, nas Democracias Populares da Europa e na República Popular Chi
nesa abre a possibilidade de serem feitas grandes e lucrativas encomendas às 
indústrias dos países ocidentais para equipar os inúmeros projetos de construção 
que se estendem do mar da China até o Danúbio. Nem há considerações co
merciais que possam obstar um aumento na exportação dos países ocidentais 
para os orientais dos produtos de bens de consumo, indústrias alimentares e 
outras . Mesmo se o comércio com a Europa Oriental fôsse novamente trazido 
ao nível de antes da guerra - e tendo em vista a constante melhoria nas con
dições de vida do povo nos países do Leste europeu isso poderia ser fàcilmente 
ultrapassado - a Grã-Bretanha poderia aumentar sua exportação de produtos 
de algodão em SOo/o e tecidos de lã em 24% . Poderia possibilitar à França 
aumentar sua exportação de medicamentos em 20%, corantes, lápis e tintas em 
30%, fio de algodão 54%, perfumes e sabonetes 9%, peixe enlatado inclusive 
sardinhas 36% etc . 

�sses persuasivos argumentos eram apresentados contra um fun
do de cada vez maior autarquia econômica no Bloco Comurusta, que 
estava sendo deliberadamente convertido numa unidade econômica 
auto-suficiente com a União Soviética como árbitro de que país deve
ria comerciar com que outro país . A medida que o tempo ia passando, 
diminuía o número de produtos agrícolas para exportar ao Ocidente, 
e a política econômica oficial, conforme estabelecida por Moscou, só 
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deixava moeda estrangeira para importação de produtos considerados 
essenciais . ( * )  

Tôda a finalidade da campanha que girou em tôrno da Confe
rência Econômica de Moscou e seu seguimento era combater o em
bargo ocidental sôbre a exportação de materiais estratégicos para o 
Bloco Comunista, especialmente ao tempo da guerra na Coréia . Os 
comunistas podiam fazer essas impressionantes listas de remessa -
que aumentaram de tamanho e extensão após a morte de Stalin -
porque sabiam que nada resultaria disso . Moscou se garantiu quanto 
a isso ao fazer suas encomendas de produtos não-estratégicos depen
dentes da aceitação pelo Ocidente de encomendas paralelas de pro
dutos estratégicos . 

Quando Stalin morreu, também morreu com êle a Conferência 
Econômica de Moscou, embora sua organização sucessora, o Conse
lho Internacional para o Fomento do Comércio Mundial, durasse até 
1956 . O conceito da auto-suficiência interna do Bloco não foi aban
donado, sendo ao contrário desenvolvido com a introdução do con
ceito da divisão internacional do trabalho . Isso apareceu primeira
mente com a revisão dos planos econômicos soviéticos após a morte 
de Stalin . Ao serem êsses planos ajustados, também o foram os dos 
países da Europa Oriental . Em 1962 houve passos claros para es
pecializações nacionais nos principais ramos de indústria pelos países 
da Europa Oriental, trabalhando sob a direção geral da organização 
Comecon (controlada por Moscou ) . 

Por êsse sistema, continuava o comércio exterior a ser uma par
te mais residual do que integral da política econômica comunista, tan
to asism que recebeu apenas menção passageira no plano setenal so
viético aprovado em janeiro de 1959 . Em têrmos absolutos, contudo, 
o comércio exterior do Bloco Comunista aumentou consideràvelmen
te, passando de menos de 1 1  milhões de dólares em 1950 para uns 
25 milhões de dólares em 1960 . Isso representa 1 1 % do comércio 

( 0 )  Falando em proveito dos membros de sindicatos presentes à própria Con
ferência, V. M. Kuznetsov, secretãrio do movimento sindical soviético, de
clarou que ::1s ofertas �omerciais soviéticas podiam proporcionar 100.000 em
pregos na Itália, 200.000 na Grã-Bretanha, 100.000 na França, 100.000 na Ale
manha Ocidental e 100.000 no Japão. De fato, Importações europeu-ociden
tais do Leste diminufram entre 1952 e 1953, enquanto as exportações ociden
tais aumentaram apena� em 50 milhões de dólares. Não obstante as ofertas 
soviéticas para a compra de produtos têxteis britânicos no valor de vários 
mllhlles de libras. e os resultantes numerosos telegramas e promessas de 
emprêgo para os trabalhadores do Lancashire, a exportação têxtil britânica 
para a URSS totalizou 100.000 dólares em 1952 e em 1953. Em 1954 e 1955 
os números foram baixos demais para serem registrados. O comércio com 
a China em 1952-53 lei melhor, mas mesmo ai não foi tão rósea como se 
predisse. Encomendas prometidas pela China para 30 milhões de libras de 
mercadorias britânicas não se concretizaram, ao passo que a Sufça - que não 
tomou parte na Conferência de Moscou - teve um grande aumento da ex
portação para a China. A Bélgica, que estêve muito ativa em Moscou, so
mente aumentou suas vendas à China em 800.000 dólares, embora as impor
tações belgas da China subissem em 3 milhões de dólares. 
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mundial, mas mesmo assim apenas equivale à baixa soma de 25 dó
lares por cabeça da população do Bloco Comunista, comparado com 
bem mais de 100 dólares de comércio exterior por cabeça de popu
lação fora do Bloco . Parte dêsse aumento no comércio com o exte
rior tem sido às custas do comércio intra-Bloco . :Sste atingia 80o/o do 
total em 1950, e em 1960 havia baixado para 70o/o .  Mas ainda assim 
era bem elevado se comparado com a proporção de 10% de antes da 
guerra . 

A União Soviética desviou suas atenções econômicas da Europa 
Ocidental para outras áreas mal Stalin acabou de ser embalsamado . 
Em 1954 foi lançada uma nova campanha econômica, inicialmente di
rigida à Ásia não-comunista e ao Oriente Médio, mas estendendo-se 
a partir de 1957 ao continente africano . Essa campanha em grande 
parte consistiu mais em créditos e projetos específicos de ajuda do 
que em têrmos normais de exportação e importação . As ofertas eram 
geralmente dirigidas às nações recém-surgidas, e as condições habi
tualmente eram de trocas, sendo o pagamento e os juros em têrmos 
de excedentes exportáveis do país receptor .  

Segundo estatísticas publicadas em 1961 em Varsóvia, o Bloco 
Comunista, entre 1953 e 1961, concedeu ou prometeu aos países sub
desenvolvidos da Ásia, África e América Latina créditos totalizando 
perto de 4 bilhões de dólares à ta.xa oficial de câmbio . A proporção 
maior foi para a Ásia (2 . 460 milhões de dólares) ,  com aproximada
mente 970 milhões para a África e cêrca de 540 milhões para a Améri
ca Latina . Considerados os países individualmente, a Índia recebeu 
900 milhões, a República Árabe Unida 625 milhões e a Indonésia 
375 milhões . ( * )  

De início foi essa ajuda econômica concentrada e m  projetos de 
grande envergadura com um valor bàsicamente propagandístico : iun
dições de aço, usinas hidro-elétricas, reprêsas, emissoras de rádio e 
televisão, complexos completos de fazendas coletivas, estádios espor
tivos . Tais projetos têm ao mesmo tempo valor econômico e consi
derável impacto visual . Representam as novas versões de exportação 
das Grandes Construções do Comunismo . No início de 1962 o total 
da ajuda comunista aos países em desenvolvimento havia subido para 
seis e meio bilhões de dólares, dos quais dois bilhões eram de nature
za militar . Dos quatro e meio bilhões de ajuda econômica, calcula-se 
que três bilhões diziam respeito a êsses grandes projetos de propagan
da econômica . Inicialmente o ritmo de acôrdos de ajuda econômica 
entre países individuais do Bloco Comunista e países receptores não foi 
igualado pelos fornecimentos, com apenas um quarto do 'dinheiro a 

( * )  Para colocar em perspectiva êsses créditos do Bloco Comunista: os Estados 
Unidos sôzinhos em um ano - 1959-60 - despenderam cêrca de 2.860 mi
lhões em ajuda econômica, dos quais 710 milhões de dólares se destinavam 
à índia, 400 milhões aos países latino-americanos e 320 milhões à Africa. 
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isso destinado tendo sido gasto ao terminar o ano de 1961 . Mas 
em 1962 o ritmo j á  mostrava sinais de aceleramento ao serem termi
nados levantamentos e iniciados cada vez mais projetos . 

Enquanto dois têrços da ajuda econômica ocidental são em forma: 
de doação, os créditos do Bloco Comunista são geralmente emprésti
mos, muitas vêzes servindo apenas para comprar produtos e servi
ços do país doador . Embora a uma taxa baixa de juros, de dois e 
meio por cento, êsses créditos do Bloco têm uma duração relativa
mente curta de doze anos, contra períodos e crédito ocidentais de 
mais de trinta e mesmo ocasionalmente quarenta anos . As taxas de 
j uros ocidentais podem atingir 5%,  mas muitas vêzes nem levam 
juros . Houve sintomas em 1962 de que as tendências nos juros es
tavam se invertendo, com um nôvo empréstimo soviético à Tunísia 
sendo de 3%, contra considerações americanas de reduzir suas taxas 
em créditos futuros . ( * )  

Com a crescente compreensão das possibilidades de propaganda 
através da diplomacia, os líderes do Bloco Comunista começaram a 
viajar para o exterior a partir dos meados da década de 50, contrà
riamente à política de Stalin que só se aventurou a ir ao exterior 
numa única ocasião, quando juntamente com Roosevelt e Churchill 
assistiu à Conferência de Teerã em 1944 . Em 1954 o primeiro-mi
nistro chinês Chou En-lai visitou Delhi para assinar o tratado, dito 
dos "cinco princípios", de amizade e não-interferência nas questões 
internas um do outro, entre a China Comunista e a Índia . De 1955 
em diante Khruschov e seus sequazes do momento visitaram a Iugos-. 
lávia para tentar remediar o rompimento ideológico, viajaram duas 
vêzes pelos sudeste asiático, visitaram a Grã-Bretanha e a França, 
e depois os Estados Unidos (Khruschov indo direto de Washington 
para a China Comunista) . �o outono de ·1960 fêz Khruschov uma 
série de discursos, que tiveram ampla publicidade, perante a Assem
bléia Geral das Nações Unidas, e no ano seguinte encontrou-se em 
Viena com o Presidente Kennedy . 

Outros líderes da Europa Oriental, por sua vez, fizeram via
gens mais modestas de além-mar, enquanto para retribuir as visitas 
iam às capitais do Bloco Soviético líderes ocidentais como o chance
ler alemão Adenauer, que ioi a Moscou em 1955, e o então vice-pre
sidente Nixon a Moscou e Varsóvia, e o primeiro-ministro britânico 
Macmillan a Moscou em 1959 . 

Em 1955 quinze Estados foram admitidos como membros das 
Nações Unidas . Até então as atitudes soviéticas em relação às Na
ções Unidas eram condicionadas por dois fatôres subjetivos princi
pais . Ideologicamente, as Nações Unidas e suas agências, por sua 

( 0 )  Os aspectos negativos da ajuda econômica soviética - como o dumping -
não são considerados nesse contexto. 
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própria natureza suprapolítica, eram consideradas hostis ao ponto de 
vista mundial comunista . O conceito de segurança coletiva das Na
ções Unidas era um conceito objetivo, no sentido de que a segurança 
coletiva que visava não se basear em qualquer dogma político espe
cífico . Os comunistas, igualmente, acreditavam em segurança cole
tiva, mas opunham-se subjetivamente ao que consideravam seu ini
migo de classe, o sistema capitalista . Por sua própria natureza as Na
ções Unidas toleravam, se é que não fortaleciam ativamente, o siste
ma capitalista . Por essa única razão não tinha o Bloco Comunista 
nenhum propósito ideológico em lhe dar qualquer apoio . 

Tàticamente, na organização original das Nações Unidas, o Blo
co Comunista sabia que no momento das votações estaria sempre em 
minoria . Como não podia apoiar muitas das ações propostas - es
pecialmente no Conselho de Segurança - tornou-se mais impopular 
usando repetidas vêzes seu direito de veto . Isso tanto era verdade 
no tempo de Stalin quando após sua morte . ( * )  Mas com o influxo 
de novos membros a partir de 1955, a União Soviética compreendeu 
que o equilíbrio do poder estava se alterando, possivelmente a seu 
favor . Desde então os membros do Bloco Comunista nas Nações 
Unidas e suas agências começaram a ter uma participação mais ati
va, particularmente nas sessões plenárias com suas oportunidades pa
ra propaganda ilimitada . Enquanto porta-vozes do Bloco Comunista 
se tornavam conspícuos nas sessões de trabalho de comitês e agências 
das quais tinham estado ausentes há cinco anos ou mais, seus países 
davam pouco mais do que atenção nominal ao trabalho prático das 
agências das Nações Unidas, muitas das quais ainda boicotavam por 
motivos ideológicos . Dados relativos ao ano de 1960 e referentes 
ao programa de assistência técnica das Nações Unidas, mostram que 
Canadá, França, Alemanha Ocidental, lndia, Holanda, Suécia, Grã
Bretanha e Estados Unidos contribuíram cada um mais do que a 
U .  R .  S .  S .  para êsse esquema de ajuda aos países em desenvolvimen
to . A índia deu o equivalente a 2,5 milhões de dólares, a Suécia 3 
milhões e a Grã-Bretanha 8 milhões, em moedas conversíveis .  A 
U .  R .  S .  S .  deu 2 milhões em rublos, o que significava que o di
nheiro só podia ser gasto para financiar visitas de estudos à União 
Soviética ou o fornecimento de técnicos e equipamento soviéticos para 
ajudar os países receptores . 

( * )  O centésimo veto soviético foi lançado no Conselho de Segurança em 22 de 
junho de 1962. O primeiro veto soviético veio em 16 de fevereiro de 1946, 
um ano após a fundação das Nações Unidas. Em média, o veto sovl�tlco 
se tem sobreposto à vontade da maioria no Conselho de Segurança uma 
vez em cada dez reuniões. Até a época do centésimo veto, a China Nacio
nalista fizera uso do veto uma vez. a Grã-Bretanha duas, a França quatro 
e os Estados Unidos r.enhuma. Cêrca de metade dos vetos soviéticos foram 
usados para impedir a admissão de novos membros. Entre as nações cujo 
ingresso na ONU foi assim atrasado durante algum tempo estavam a Irlanda, 
Itália, Austria, Finlândia, Jordânia, Ceilão, Nepal, Japão, Libia e Mauritânia. 
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Mas em têrmos de votos ganhos, o Bloco Comunista viu acres
cidas possibilidades para manobra na Assembléia Geral das Nações 
Unidas, que incluía cada vez mais representantes dos países em de
senvolvimento . Ao tempo da Assembléia Geral de 1961-2, a União 
Soviética podia somar os números das votações e chegar à conclusão 
de que eram bem mais favoráveis do que dez anos antes . 

Com a propaganda comunista fazendo um uso maior dos meios 
normalmente aceitos de comunicação internacional, as organizações de 
comunicação passaram por consideráveis modificações nos últimos anos 
da década de 50 . Por um lado, foram afetadas pelos acontecimentos 
de 1956 - o discurso secreto de Khruschov no 20.° Congresso do 
Partido, a revolta operária em Poznan e a insurreição na Hungria . 
O discurso do Congresso constituiu-se em zombaria de todos os dog
mas stalinistas que haviam sido tão fundamentais para as principais 
organizações comunistas disfarçadas quanto para os próprios parti
dos comunistas . A Federação Mundial de Sindicatos em particular 
foi colocada num dilema pela revolta de Poznan, enquanto o levante 
na Hungria novamente trouxe inquietação a tôdas as organizações 
comunistas . Uma especialmente afetada foi a Federação Mundial da 
Juventude Democrática, que teve de ser evacuada de sua sede na ca
pital húngara para lugar mais seguro : Praga . 

Ao tempo dos acontecimentos na Hungria tôdas as organizações 
comunistas disfarçadas permaneceram caladas, deixando de protestar 
contra a reação organizada pelos comunistas . Essa atitude, não fa
zendo nem mesmo um protesto simbólico contra a repressão comunis
ta, revelou mais uma vez a natureza de parcialidade dessas organiza
ções, pelo que algumas delas ficaram sob o fogo de seus próprios 
membros . Com isso o declínio de sua influência como organizações 
de massa foi apressado, tornando-se-lhes essencial assumir um papel 
diferente . 

O Conselho Mundial da Paz passou a ser mais indireto em suas 
atividades, retirando-se para o fundo e organizando suas reuniões 
através de organismos ad hoc, estabelecidos para fins específicos . A 
partir de 1957 não teve sede própria permanente e operava através 
de outra organização comunista disfarçada, o Instituto para a Paz 
Internacional, em Viena . Os outros órgãos continuaram suas ativi
dades em tom menor, com a Federaçãço Mundial de Sindicatos con
tinuando como o mais importante . Concentrou seus esforços no trei
namento de possíveis aliados dentre os sindicalizados dos países no
vos, quer através de seus próprios cursos em suas respectivas áreas, 
quer levando-os em grupos ao seu centro de instrução em Budapest, 
ou para as escolas especialmente destinadas a asiáticos e africanos 
na Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Polônia . 

Trabalho idêntico foi continuado entre os estudantes jovens pela 
Federação Mundial da Juventude Democrática e a União Interna-
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cional de Estudantes, dedicando-se particular atenção a semmanos e 
reuniões especializadas . A Organização Internacional de Jornalistas 
também organizou cursos para jornalistas asiáticos e africanos . 

Modificações importantes surgiram num grande órgão de pro
paganda comunista que até agora não foi mencionado, os Festivais 
Mundiais da Juventude . Eram estas organizadas conjuntamente pela 
Federação Mundial da Juventude Democrática e a União Internacio
nal de Estudantes através de um Comitê Internacional do Festival 
estabelecido de nôvo para cada Festival . Conhecidos, por seu nome 
completo, como os Festivais Mundiais da Juventude e Estudantes 
pela Paz, realizaram-se oito entre 1947 e 1962, todos êles iniciando-se 
nos últimos dias de j ulho . O primeiro foi em Praga, seguido pelos de 
Budapest ( 1949 ) ,  Berlim Oriental ( 1951 ) ,  Bucarest ( 1953) ,  Var
sóvia ( 1955 ) ,  Moscou ( 1957) ,  Viena ( 1959) e Helsinki ( 1962) . Se
gundo informações oficiais, 20 . 000 participantes de 67 países foram a 
Praga, 10 .000 de 80 países e Budapest, 26 . 000 de 104 países a Ber
lim Oriental, 29 . 000 de 1 1 1  países a Bucarest, mais de 30 . 000 de 1 1 5  
países a Varsóvia, e 35 . 000 de 1 3 1  países a Moscou . Todos êsses 
festivais realizaram-se em capitais comunistas, das quais Moscou foi 
a última . Com a troca para locais não-comunistas, os Festivais tor
naram-se mais modestos, e apenas 18 . 000 provenientes de 1 12 países 
participaram em Viena . Em Helsinki havia um objetivo inicial de 
21 . 000 participantes, mas isso acabou por se fixar em cêrca de 12 .000 
pessoas vindas do exterior . Todos êsses totais excluíam os visitantes 
ao Festival do país onde o mesmo se realizava . 

Os três primeiros Festivais - os de Praga, Budapest e Berlim 
Oriental foram de cunho acentuadamente stalinista e antiocidental . 
Por um lado derramavam elogios sôbre as realizações da União So
viética e a personalidade de Stalin, e por outro lado atacavam todos 
os aspectos da política e das intenções ocidentais . A virulência dessa 
propaganda modificou-se em Bucarest no verão de 1953, quatro me
ses após a morte de Stalin, e por ocasião do Festival de Varsóvia em 
1955 o tema já mudara para o da coexistência pacífica . É quase cer
to que a atmosfera mais moderada do Festival de Varsóvia exerceu 
influência sôbre algumas delegações comunistas, especialmente as da 
Polônia e Hungria, conforme demonstrado pelos estudantes de ambos 
os países no outono de 1956, bem como na Tchecoslováquia, onde es
tudantes realizaram breves manifestações antigovernamentais .  

Embora os acontecimentos de 1956 houvessem influído nos cír
culos estudantis e juvenis, não afetaram o comparecimento ao Festi
val de Moscou em 1957, que atraiu grande número de jovens curio
sos para conhecer pessoalmente e a custo relativamente baixo a União 
Soviética . Já então dava-se destaque no Festival à Asia, Africa e 
América Latina ; o anticapitalismo dos Festivais anteriores, embora 
ainda presente, era mais sutil . Nessa ocasião estavam participando 
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dois grandes grupos de americanos, um dos quais independente das 
entidades patrocinadoras do Festival . Membros dêste último grupo 
estiveram muitos ativos nos debates políticos, chegando um dêles ao 
ponto de conseguir ler em voz alta, na Praça Vermelha, o Relatório 
das Nações Unidas sôbre a Hungria . Segunda relatos posteriores 
surgidos na imprensa soviética, teve êsse Festival uma influência per
turbadora sôbre diversos círculos juvenis soviéticos .  

O custo dêsses Festivais tornou-se cada vez mais elevado . O 
de Moscou foi coberto - segundo dados oficiais - por uma loteria 
de 40 milhões de rublos, equivalendo a 10 milhões de dólares ao 
câmbio oficial . Isso não levando em conta as despesas custeadas pelos 
outros países comunistas, que contribuíram todos para pagar as des
pesas de participantes estrangeiros selecionados . Somente a Tche
coslováquia contribuiu com mais de 20 milhões de coroas (aproxima
damente 3 milhões de dólares ao câmbio oficial ) . 

Talvez devido ao rebuliço que causaram dentro dos países co
munistas, talvez devido ao seu custo, os Festivais depois do de Mos
cou tiveram suas proporções reduzidas, e com uma localização mu
dada . Viena foi escolhida em parte por ser um tradicional centro de 
conferências, e em parte porque a Austria é oficialmente neutra em 
relação aos países comunistas e Europa Ocidental . Mas mesmo o 
Festival de Viena saiu caro, com 4,5 milhões de dólares . Havia 
mais campo para que os críticos do Festival e os adeptos do mesmo 
fizessem ouvir suas vozes, e êles não perderam a oportunidade . Isso 
provocou ações de represália por parte de membros violentos dentre 
os guardas do Festival, e os distúrbios resultantes empanaram muito 
do habitual brilho exterior proporcionado pelos eventos esportivos e 
culturais . Nestes, os conjuntos e equipes dos países comunistas, gran
dementes postos em relêvo, apresentavam um fulgurante espetáculo 
de comunismo em vestimentas não-ideológicas . 

Em todos os Festivais anteriores o populacho acorrera em massa 
para ver o que para êles era uma maravilha de nove dias . Não ocorreu 
isso em Viena nem em Helsinki, pois tanto os austríacos quantos os 
finlandeses encaravam os Festivais como estrangeiros, exprimindo 
seus sentimentos num boicote . Em ambos os casos Íoram os Festi
vais organizados contra a oposição da maioria das organizações na
cionais juvenis e estudantis do país-anfitrião, obtendo apoio somente 
dos comunistas e seus aliados . 

Um grupo-alvo das organizações comunistas disfarçadas atingiu 
maior preeminência na década de 60 - mulheres . A Federação In
ternacional Democrática Feminina e as organizações femininas dos 
países comtm.istas começaram a aumentar suas atividades entre os 
ci.l culos femininos nos países novos . O Escritório da Federação In
ternacional Democrática Feminina realizou uma reunião ampliada em 
Bamako, capital da República do Mali, en fins de janeiro de 1962, 
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enquanto aumentava o intercâmbio de delegações entre o Bloco Co
munista e as organizações femininas africanas, com a China parti
cularmente ativa . 

Ao mesmo tempo que as organizações comunistas internacionais 
passavam por modificações, ocorria também uma transformação num 
aspecto do movimento das sociedades de amizade . Constataram essas 
sociedades que muito do trabalho que haviam realizado no início da 
década de 50 não era mais necessário, pois o Bloco Coomunista, nos 
diversos países, empreendia atividades culturais, sociais e econômicas 
por meios mais normais . Sob tais condições, a principal tarefa dos 
grupos de amizade ficou sendo a organização do intercâmbio de 
delegações . 

A partir de 1959 seu trabalho foi suplementado nos próprios paí
ses comunistas pelo estabelecimento de grupos de amizade recípro
cos . Alguns dêles se ligaram a países europeus-ocidentais, mas seus 
interêsses principais estavam na Asia e Africa ; isso estava ligado em 
parte com a formação do Movimento de Solidariedade Afro-Asiático 
em 1957. Os grupos soviéticos não tardaram a se juntar na União das 
Sociedades Soviéticas para Amizade e Relações Culturais, sendo um 
órgão coordenador similar estabelecido na China . Gntpos menores 
existem em todos os demais países comunistas . Tais grupos do Blo
co Comunista ajudam, por sua vez, a gerar a formação de sociedades 
de amizade complementares nos países novos, como por exemplo Ga
na e Nigéria . Em geral a finalidade principal dos grupos de amizade 
instituídos nos países comunistas é providenciar o intercâmbio de 
delegações e organizar reuniões e manifestações em aniversários apro
priados, ( * )  a intervalos regulares ou conforme exigido pela ocasião, 
como foi o caso com as manifestações e reuniões que seguiram ao as
sassinato de Lumumba . 

O retrocesso inicial na propaganda comunista provocado pelos 
acontecimentos de 1956 não tardou a ser neutralizado pelo lança
mento do primeiro sputnik em outubro de 1957 . Os vôos espaciais 
que vieram a seguir deram à propaganda comunista um dinamismo 

(• )  São as seguintes as prir>cipais datas de aniversârlos comemorados pelas orga
nizações comunistas : 21 de fevereiro, Dia de Solidariedade com a Juventude 
e Estudantes que Lutam Contra o Colonialismo (Federação Mundial da .Ju
ventude Democrática/União Internacional de Estudantes) ;  8 de março, Dia 
Internacional das Mulheres (Federação Internacional Democrática Feminina) ; 
21-28 de março, Semana da Juventude Mundial (Federação Mundial da .Ju
ventude Democrâtlca ) : 14 de abril, Dia de Auxílio à Juventude Espanhola 
(Federação Mundial da Juventude Democràtica!União Internacional de Es
tudantes ) ;  24 de abril. Dia da Ju"entude Mundial Contra o Colonialismo e 
pela Coexistência Pacífica (Federação Mundial da Juventude Democrãtlca/ 
União Internacional de Estudante� ) ;  1 .0 de junho, Dia Internacional das 
Crianças (Federação Internacional Democrãtica Feminina/Comitê Internacio
nal Permanente de Mães) ; 1.o de outubro, Dia dos ProfessOres (Federação 
Mundial dos Sindicatos de Professôres, apolíüca ) ;  10 de novembro, Dia da 
Juventude Mundial (Federação Mundial da .Juventude Democrática) ; 17 de 
novembro, Dia Internacional do Estudante (União Internacional de Estu
dantes) . 

138 



postttvo . Os sputniks foram aproveitados para demonstrar a en
genhosidade e o poder criador do sistema soviético, enquanto os as
tronautas foram apresentados como exemplos do nôvo Homem So
viético - e, com Terechkova em 1963, da nova Mulher Soviética . 
Como todo êsse assunto tinha e continua a ter valor noticioso por si 
mesmo, a propaganda soviética dificilmente poderia estar errada em 
sua apresentação dêsse nôvo tema da conquista da Natureza pelo 
Homem . 

No exterior, os sputniks c os astronautas têm sido usados para 
mostrar a superioridade do marxismo-leninismo e do socialismo cien
tífico . Internamente foi essa campanha suplementada por um tema 
anti-religioso não menos vital : demonstrar a ausência de um Deus e 
a esmagadora superioridade da ciência que se baseia no materialismo 
e não na metafísica . Em seu aspecto mais grosseiro a linha foi a de 
que nem Gagarin nem Titov viram qualquer sinal de Deus quando 
foram lançados aos céus, e portanto Deus não existe . 

Gagarin, Titov e os outros cosmonautas tornaram-se símbolos 
mundiais de propaganda, cada um dêles realizando durante 1961 e 
anos seguintes extensas viagens internacionais dentro e fora do Blo
co . Quando nos países do Bloco, eram apresentados como bons mem
bros do Partido . Quando nos países não-comunistas, representavam 
o progressista cidadão soviético . Em ambos êsses papéis foram am
plamente bem sucedidos . Eram a personificação da nova imagem 
soviética que os 1íderes comunistas desejavam ver aceita pelo resto do 
mundo . 

Mas essa imagem positiva não bastava aos propósitos da propa
ganda comunista em 1962, como não bastara em 1952 ou 1932 . Tinha 
ainda de ser acompanhada pelo que pode ser melhor chamado de uso 
do exemplo negativo . A ênfase tinha de recair sempre sôbre o ata
que . O inimigo - e a terminologia comunista persiste em usar 
expressões militares - deve ser desmascarado e suas más intenções 
denunciadas . Nunca se deve admitir nêle boas intenções . Qualquer 
tentativa de aproximação positiva por êle feita deve por sua natureza 
ser encarada como suspeita . 

Assim, a 12 de junho de 1962, foi estreado em Moscou um nôvo 
filme do diretor soviético Sergei Gerasimov, recebendo ampla cober
tura, na imprensa soviética . Com o seu título de Homens e Animais, 
relembrava, de uma década atrás, a notória xenofobia do Pó Pratea
do, do período de propaganda da guerra bacteriológica . ( * )  Segun
do informes provindos de Moscou, Gerasimov trabalhara durante 
anos no preparo do script, baseado - assim nos dizem - na his
tória verídica de um oficial soviético, ferido na guerra e aprisionado, 

( * )  Vide Apêndice Va. 
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que mais tarde vagou de país em país como deslocado de guerra : "O 
indivíduo passa pelos horrores das câmaras de tortura fascistas e 
sente integralmente a angústia de estar separado do lar . :S.le retor
na à União Soviética para encontrar seus velhos amigos e tornar-se 
parte da sociedade soviética", dizia a história conforme narrada no 
Soviet News publicado pela Embaixada Soviética em Londres . "Dis
cutindo seu filme com um correspondente da Tass", continuava o 
relato, "disse Gerasimov que a idéia principal era o choque entre as 
morais dos dois mundos - a moral animalesca da sociedade capita
lista e a moral do humanismo soviético, a recusa da aceitação do 
"mundo de animais" por um homem educado na sociedade soviética" . 

Essa propaganda antiocidental em geral foi dividida em sub
grupos, dos quais o mais importante foi o antiamericanismo . Típicas 
das versões mais grosseiras são as apresentadas de vez em quando 
pelas transmissões de Moscou para a África, como a feita em maio 
de 1%2 em swahili, narrando como um negro velho foi colocado 
numa jaula para exibição num parque de diversões pertencente a bran
cos na América . (* )  Em segundo lugar, ultrapassado apenas pelo 
antiamericanismo, vem a campanha contra a Alemanha Ocidental e 
o assim chamadü revanchismo alemão . Fatos do passado nazista ale
mão são sempre lembrados, e nessa campanha utilizou-se integral
mente a questão de Berlim, tanto para fins de manobra política quan
to para aplicações diretas em propaganda .  A nova variante da ques
tão alemã desenvolveu-se a partir de 1960, como o conceito de impe
rialismo da Alemanha Ocidental na África e Ásia . Isso foi asso
ciado com outro conceito nôvo, o do neo colonialismo, para atacar o 
auxílio econômico ocidental em geral e o auxílio da Alemanha Oci
dental em particular como uma variação nova do i.mperialismo de 
velho estilo . 

Quando uma campanha "anti" vai perdendo fôrça, outra toma 
seu lugar . Em junho de 1962 Khruschov fechara o círculo voltando 
à Conferência Econômica de Moscou de 1952, como seu pedido para 
que outra conferência mundial dêsse tipo se realizasse . Dessa vez 
não estava êle preocupado em levantar o embargo sôbre exportações 
estratégicas para os países comunistas, mas sim em minar o progres
so na Europa Ocidental das negociações do Mercado Comum e das 
perspectivas que apresentavam para uma Comunidade Econômica 
Européia que pudesse rivalizar com sua própria Comecon . 

Ao mesmo tempo um veterano na propaganda do sistema co
munista, Wilfred Burchett, (*)  escrevia no semanário inter�cional 

( • )  O apênwce Vb dã outro exemplo do uso em 1962 da xenofobia antiamericana. 

( • )  Durante alguns anos residente em Moscou e colaborador de diversos bem 
conhecidos jornais e revistas ocidentais, Burchett em 1961 e 1962 foi co-autor 
de duas brochuras britânicas sôbre os astronautas Gagarin e Titov. 
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moscovita Novos Tempos, edição de 20 de junho de 1962, uma longa 
história alegando que fôrças americanas estavam lançando mão de 
guerra química no Víetnam do Sul . Dizia isso respeito às tentativas 
sul-vietnamitas para limpar esconderijos de guerrilheiros na floresta 
por meio de vaporizações aéreas, mas o objetivo principal do artigo de 
Burchett era por à mostra os americanos : "A utilização de asiáticos 
como vítimas para experiências com armas novas se ajusta num qua
dro bem conhecido que se estende desde Hiroshima até as presentes 
experiências nucleares no Pacífico" . :asse tema foi retomado em es
cala mais ampla na primavera de 1963, tanto por Moscou quanto por 
Pequim . 

Dez anos antes Wilfred Burchett havia sido um correspondente 
com as fôrças comunistas na Coréia do Norte, e como tal escrevera 
extensamente, seguindo essa mesma linha, a respeito da campanha de 
guerra bacteriológica . É de se notar a omissão de qualquer referên
cia a essa experiência anterior no seu artigo de 1962, já que êle es
tava escrevendo essencialmente sôbre o mesmo assunto . 

o uso do exemplo negativo não é somente propaganda para não
comunistas . É também usado nos círculos interpartidários contra os 
opositores à linha do momento . Uma tal campanha "anti" dentro 
das fileiras do Partido foi a contra o revisionismo e o sectarismo, des
vios para a direita e a esquerda . Em 1960 êsses desvios internos 
eram um grande problema para o comunismo mundial, trazendo con
sigo cismáticas de importância fundamental, e a ascensão de Pequim 
como centro rival de Moscou . 
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CAPÍTULO 7 

Os Ep icentros se .Jfultiplicam 

Até êste ponto estudamos o sistema de propaganda comunista inter
nacionalmente, como um todo, tratando-o como se fôsse uma unidade . 
Ao tempo de Stalin era êste o caso, como vimos . Mas a partir dos 
meados da década de 50 essa característica monolítica desapareceu . 
De vez em quando tenho feito referências a Moscou como o epicen
tro da atividade comunista mundial, um paralelo sísmico que reflete 
a natureza vulcânica do comunismo internacional . Mas os anos ses
senta são muito diferentes dos anos cinqüenta, e Khurschov não é 
igual a Stalin . Moscou agora não é mais o epicentro, pois a êle se 
associou Pequim, que ao mesmo tempo que complementa igualmen
te rivaliza com a capital soviética . 

Os comunistas chineses chegaram ao poder no continente em 1949, 
algumas semanas antes das gigantescas comemorações do septuagési
mo aniversário de Stalin . Desde o início, Mao Tse-tung e seus se
guidores não executaram as genuflexões servis diante do líder sovié
tico que eram tão notadas em outros chefes nacionais comunistas de 
então . 

Isso foi deixado bem claro num artigo sôbre o aniversário de 
Stalin, distribuído a 19 de dezembro de 1959 pela agência noticiosa 
oficial Nova China e escrito por Chen Po-ta, então Ministro das In
formações de Mao . Após citar a referência de Mao sôbre Stalin co
mo o líder da revolução mundial, descrevia Chen como Mao havia 
"desenvolvido a teoria de Stalin sôbre a Revolução Chinesa no de
curso da prática concreta dessa revolução", e terminava afirmando 
que "o Camarada Mao é amigo e companheiro de lutas de Stalin" . 
Em resumo, Chen falava de Mao em relação a Stalin de modo bem 
parecido como Stalin falara de si próprio em relação a Lenine : co
mo um intelectual que é igual ao seu mestre . 

Se examinarmos a história das relações sino-soviéticas de mea
dos da década de 1920 em diante, veremos que por mais de uma vez 
Moscou deu a Mao um conselho tático errado, e que por mais de 
uma vez o oportunismo soviético fêz com que Stalin apoiasse Chiang 
Kai-shek, ignorando Mao Tse-tung . Embora mais para o fim tivesse 
recebido ajuda de equipamento militar soviético, �1ao tinha razões 
para considerar sua vitória na China como alcançada por êle só, em-
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hora houvesse sido ganha com o apoio de uma União Soviética amis
tosa . Por detrás, o Exército Vermelho poderia, caso necessário, estar 
pronto, mas essa necesidade não surgiu . 

Mao, como Tito na Iugoslávia, podia assim encarar sua revo
lução como um produto nativo . Como Tito em 1948, Mao podia em 
1949 sentir-se independente . A êsse tempo essa semelhança super
tícial entre as revoluções iugoslava e chinesa levou muita gente a 
acreditar que Tito e Mao tinham muito em comum, que Mao era 
outra espécie de titoísta . A Iugoslávia foi, de fato, um dos primeiros 
países a reconhecer diplomàticamente a China Comunista, mas as 
propostas de Tito foram rejeitadas, e foi só em 1955 que Pequim 
respondeu com uma permuta de diplomatas . 

O comunismo de Mao nunca se desenvolveu segundo as linhas 
seguidas a partir de 1948 por Tito . A Iugoslávia desenvolveu rela
ções econômicas com o Ocidente, e em certa ocasião adotou uma linha 
politicamente neutra, a ponto de tomar medidas junto com outros 
países, recém-surgidos, para formar um terceiro grupo de potências 
mundiais . Internamente, fizeram-se modificações estruturais, econô
micas e de organização, que abandonavam as mais doutrinárias for
mas comunistas iugoslavas originalmente copiadas do sistema sovié
tico . A China Comunista, por outro lado, introduziu internamente, 
durante os cinco primeiro anos do regime, medidas cada vez mais 
rigorosas . Essas diferenças foram reconhecidas por Mao, que con
tinuou a tratar os iugoslavos com frieza, mesmo quando Khruschov 
mais uma vez fêz as pazes com Tito . Para Mao, Tito continuava 
sendo uma oportunista político, um arqui-revisionista . 

Durante o período inicial do regime comunista na China, a ên
fase maior recaía sôbre a consolidação interna, tanto econômica quan
to politicamente . O país havia sido desvastado pela guerra durante 
mais de vinte anos, reinava descontentam6nto generalizado, e o nôvo 
regime tinha de estar seguro quanto à sua própria segurança . 

Isso não impediu Mao de ingressar na arena internacional . Um 
ano após assumir o poder, já se achava metido na guerra da Coréia, 
e sua máquina de propaganda iria logo ajudar a pôr em movimento 
·a campanha de guerra bacteriológica - a primeira grande ocasião 
em oue se disseminou para o mundo exterior um tema chinês de 
propaganda . 

Em fins de 1950 Pequim deu início a uma revista quinzenal em 
inglês para leitores de além-mar, People' s China . Esta foi publicada 
até 1957, quando foi substituída, em inglês, por um semanário enviado 
por via aérea : Peking Review. A People's China juntaram-se diver
sos outros periódicos numa grande variedade de línguas, especial
mente línguas asiáticas . ( * )  A produção de publicações chinesas para 

( * )  Essas publicações e suas línguas estão relacionadas no Apêndice I. 
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consumo externo ainda não rivaliza com a da União Soviética, mas 
é impressionante tanto em quantidade como em qualidade, vindo de 
um país cujas facilidades tipográficas e editoriais para línguas estran
geiras são apenas precárias . Não temos sôbre a produção comunis
ta chinesa de livros para o exterior o mesmo conhecimento detalhado 
que possuímos a respeito da produção soviética, e parece que êsse pro
grama chinês é algo mais modesto em sua circulação . 

Mas se o testemunho chinês significa alguma coisa, certos tipos 
de literatura proveniente de Pequim têm considerável impacto . A 
10 de dezembro de 1961 um artigo no Diário do Povo, de Pequim, 
declarava : "Mais cedo ou mais tarde tôdas as nações e povos opri
midos se levantarão em revolução, e é precisamente por isso que a 
experiência e as teorias revolucionárias terão naturalmente aceitação 
entre aquelas nações e povos, penetrando profundamente em seus 
corações . � por isso que panfletos apresentando a luta de guerrilhas 
na China têm uma circulação tão grande na África, Ásia e América 
Latina, e são considerados como coisas preciosas mesmo depois que 
estão gastos e se desfolhando, e a impressão se tenha tornado ilegível 
de tanto manuseio . A influência das idéias não conhece fronteiras 
políticas . Ninguém pode evitar a disseminação entre o povo daquilo 
que êle precisa" . 

�sses panfletos sôbre a experiência revolucionária chinesa cir
cularam na Ásia a partir de 1949, geralmente oriundos de tipogra
fias fora da China, tendo a 1ndia como fonte principal . Mais tarde 
foram publicados em Pequim sob forma mais apurada e substancial . 
Uma história de Pequim extensamente disseminada, e com base óbvia 
na realidade, foi a de que os vitoriosos chefes militares dos viet-minh 
comunistas na guerra da Indo-China levaram em suas mochilas as 
obras de Mao sôbre táticas . 

A agência noticiosa oficial Nova China (Hsinhua) em meados 
da década de 50 já espalhara sua rêde através do Bloco Comunista, 
Ásia e Europa ; em 1962 já estava firmemente estabelecida na África 
e América Latina . Os Estados Unidos eram a grande exceção . 

As emissões radiofônicas comunistas chinesas para o exterior co
meçaram modestamente em Yenan - base de operações de Mao -
em 1948 . A êsse tempo Yenan emitia 16 horas semanais num total de 
600 horas de transmissões do Bloco Comunista . Em 1958 os chineses 
estavam transmitindo 438 horas semanais para um total de 2 .  530 
horas, e no início de 1961 já atingiam a quase 690 horas num total 
de 3 .  200 horas de transmissões do Bloco Comunista para o exterior . 
Essas cifras chinesas excluem programas para os nacionalistas em 
Taiwan e Quemoy . 

Assim, ao se iniciarem os anos sessenta, os comunistas chineses 
estavam transmitindo propaganda para o exterior numa proporção 
não inferior a 2/3 das emissões soviéticas que alcançavam pouco 
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menos de mil horas semanais . Quatrocentas horas eram transmitidas 
de Pequim para o Extremo-Oriente em geral, o restante estando dis
tribuído de modo bastante equilibrado entre outras áreas do mundo, 
com as transmissões menores (32 horas semanais) indo para a Amé
rica Latina . Anteriormente a Africa ( 14 horas semanais em 1959) 
havia sido considerada a área-objetivo menos importante para as 
transmissões comunistas chinesas . Em 1960 a proporção havia mais 
do que duplicado para 35 horas semanais, e em meados de 1961 a 
China se igualava à U .  R .  S .  S .  com 56 horas semanais para a Afri
ca, num total geral de 170 horas de todo o Bloco . 

Em 1960 as estações comunistas chinesas estavam transmitindo 
em mais de vinte línguas, das quais as mais importantes eram as lín
guas e dialetos chineses dirigidos a ouvintes no Extremo-Oriente (e  
posteriormente - em cantonês - para a Africa) . 

As palavras escritas e faladas foram suplementadas, por volta de 
1955, por tôda a série de propaganda de contatos pessoais . A prin
cipal organização realizando êsse trabalho foi a Associação do Povo 
Chinês para Relações Culturais com Países Estrangeiros . Foi ela 
formada em 1954 pelas seguintes entidades patrocinadoras : Comitê 
Chinês da Paz (originalmente conhecido como o Comitê do Povo 
Chinês para a Paz e Contra o Imperialismo Americano, mas deno
minado Comitê Chinês da Paz na propaganda para o exterior) ; Fe
deração Chinesa de Literatura e Círculos de Arte ; Federação Chine
sa de Sociedades Científicas ; Federação Chinesa de Sindicatos ; Fe
deração Chinesa das Mulheres Democratas ; Federação Chinesa da Ju
ventude Democrática ; Federação Chinesa de Estudantes ; Associa
ção de Amizade China-índia ; Associação de Amizade China-Bir
mânia ; Instituto Chinês de Relações Exteriores . 

Em 1958 o presidente da Associação do Povo Chinês para Re
lações Culturais com Países Estrangeiros informava : "Durante o ano 
passado, segundo estatísticas incompletas, recebemos 15 1  grupos de 
visitantes estrangeiros, totalizando cêrca de 1 . 264 pessoas oriunda� 
de 48 países . Enviamos também delegações e representantes num to
tal de 57 grupos, consistindo em aproximadamente 710 pessoas, a 
26 países . . . Também enviamos, para exibições em teatros estran
geiros, conjuntos artísticos clássicos e modernos . Além disso, reali
zaram-se cerimônias comemorativas para os gigantes culturais do 
mundo, exposições e exibições de filmes, publicação e intercâmbio 
de livros, periódicos e outros materiais .  Essas atividades, compa
radas com o passado, apresentavam não só um volume maior, como 
eram também maiores em seu alcance e mais ricas de conteúdo . Tô
das essas atividades produziram acentuados efeitos sôbre e contri
buíram grandemente para a propaganda da pacífica política externa 
do nosso país" . Em setembro de 1959 - décimo aniversário da subi
da ao poder pelos comunistas na China - a Agência )l ova China 
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informava que nos dez anos passados 1 . 500 delegações culturais e 
grupos estrangeiros de 122 países haviam visitado a China, incluindo 
equipes esportivas de trinta e três países ; 400 grupos haviam nesse 
período saído da China para o exterior . 

As associações de amizade comunistas chinesas em países não
comunistas foram criadas a partir de 1950 . Transcorridos dez anos, 
sabia-se da existência dêsses grupos em 25 países não-comunistas, ha
vendo indícios de existirem em outros 19 países . Às vêzes a pala
vra "amizade" era substituída por "cultural", mas a finalidade perma
necia a mesma, a de conseguir apoio para a política comunista chine
sa e aceitação do regime comunista no continente como o govêrno 
de jure bem como de facto do povo chinês . 

A essas sociedades - como suas congêneres que apoiavam os 
outros países comunistas - atribuiu-se a tarefa de favorecer os inte· 
rêsses comunistas chineses através duma grande variedade de meios . 
Elas agora importam e mostram filmes produzidos na China ; prepa
ram exibições de arte, drama e trabalhos manuais chineses ; patrocinam 
visitas individuais e em grupo à China e conferências de viajantes 
que retornam ; promovem recepções para delegações chinesas visitan
tes ; publicam e distribuem material de propaganda e organizam co
memorações de amizade nos feriados oficiais comunistas . Sem contar 
os círculos chineses no exterior, essas atividades são particularmente 
endereçadas aos intelectuais . 

De especial interêsse na China tem sido a formação, em Pequim, 
de grupos de amizade com áreas específicas, África e Ásia . Primeiro 
surgiu o Comitê Chinês de Solidariedade Asiática, formado em fe
vereiro de 1946, após a Conferência dos Países Asiáticos organizada 
pelo Conselho Mundial da Paz e que teve lugar em Nova Delhi em 
abril de 1955 . Após o estabelecimento no Cairo, no fim de 1957. 
da Organização de Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos, o comitê 
chinês trocou seu nome para Comitê Chinês de Solidariedade Afro
Asiática . 

Em abril de 1960, seguindo o exemplo da U . R . S . S . ,  a China 
formou a Associação Chinesa de Amizade com o Povo Africano, cujo 
mais importante empreendimento em seus dois primeiros anos de 
existência foi a extensa viagem de quatro meses feita por uma dele
gação de amizade a oito países do Ocidente da África . O extenso re
latório da delegação sôbre essa viagem foi irradiada para a África, 
em swahili, em dez partes . 

De formação mais recente (abril de 1962 ) é a Sociedade Ásia
África da China, que tem a tarefa de fomentar "pesquisas acadêmi
cas na China sôbre o desenvolvimento político, econômico, religioso 
e cultural dos países asiáticos e africanos, e ampliar o intercâmbio da 
China com os mesmos . Em outubro de 1963 formou-se uma Socie
dade de Amizade China-Japão . 
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À semelhança do ocorrido com outros países comunistas, a Chi
na foi ficando mais interessada em estudantes estrangeiros nos últi
mos anos da década de 50 . ::vias já em 1951 Pequim oferecia cursos 
universitários a pequeno número de estudantes do restante da Asia, 
especialmente da Índia, enquanto era fundado, em 1953, nos arre
dores de Pequim um Sanatório de Estudantes Asiáticos exclusiva
mente para estudantes não-chineses . Por volta de 1955 havia algu
mas centenas de estudantes de outros países comunistas em vários 
centros universitários chineses, estudando sob uma base de inter
câmbio . Desconhece-se o número dos centros não-comunistas . Mas 
foi através de estudantes da Europa Oriental na China que o impacto 
do levante húngaro de 1956 se fêz sentir diretamente em círculos in
telectuais chineses mais tarde naquele ano e em 1957, após a assim 
chamada diretiva das "Cem Flôres", de Mao, interpretada errô
neamente nas universidades como um sinal de uma maneira mais li
beral de encarar a cultura . Durante o período inicial a maioria dos 
estudantes internacionais não-comunistas na China provinha da Asia . 
Nos anos sessenta números crescentes provinham da África, espe
cialmente de Somália . 

Ao mesmo tempo que se desenvolvia essa propaganda através da 
cultura, estava a China Comunista construindo também sua propa
ganda por meio de atos, para se igualar ao restante do Bloco Comunis
ta . Enquanto Pequim procurava ajuda econômica fraternal dos países 
comunistas europeus, os emissários de Mao ofereciam suas merca
dorias e serviços à Asia e posteriormente à Africa . Uma emissora foi 
construída, em bases fraternais, para a Cambodja ;  uma ferrovia foi 
planejada e construída por técnicos chineses no Iêmen . Acôrdos co
merciais foram assinados com todos os vizinhos da China, com a Eu
ropa e mais tarde com as novas nações independentes da Africa . 

Num certo sentido tôda essa atividade completava aquela ini
ciada por Moscou . Nos dias iniciais de domínio comunista na China, 
explicara-se muitas vêzes nos círculos do Partido que a experiência 
comunista soviética indicava o caminho para o trabalho revolucioná
rio nos países capitalistas da Europa e América do Norte . Ao mes
mo tempo a experiência chinesa servia à revolução nas áreas colo
niais . Com êsse argumento as duas rêdes de propaganda de Moscou 
e Pequim se apoiavam mutuamente no mundo não-comunista . Onde 
a mensagem de uma das fontes se revelasse inaceitável, a da outra 
seria bem sucedida. Isso era particularmente válido em áreas onde 
a côr tinha importância . Aqui os chineses levavam vantagem sôbre 
os russos, que eram brancos, tanto mais que Pequim podia descrever 
o regime de Mao como tendo libertado a China do colonialismo oci
dental . 

Incvitàvelmente, porém, a linha divisória entre propaganda com
plementar e antagônica tornou-se difícil de ser determinada . Por mo-
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tivos de desenvolvimento histórico - tanto da China em relação ao 
mundo em seu todo como dos comunistas chineses em relação ao 
movimento comunista internacional - teria de surgir o momento em 
que Mao desafiaria os sucessores de Stalin, assim como, há boas 
razões para crer, êle teria desafiado Stalin se o ditador soviético hou
vesse vivido mais tempo . 

Após a morte de Stalin ficou Mao sozinho (o pária ideológico 
Tito à parte ) como único sobrevivente daqueles líderes que, com
batendo, atravessaram com êxito uma revolução . E além do mais, 
êle havia lutado com êxito diante de políticas inoportunas decididas 
em Moscou . Relembrando os acontecimentos que levaram à vitória 
de 1949, Mao encontraria pouca coisa pela qual êle pudesse realmen
te agradecer ao Kremlin, a não ser apoio ideológico . Após 1949, 
quando êle queria ajuda econômica maciça do seu vizinho comunis
ta, êle só a obteve a preço bem elevado . Ao mesmo tempo que os 
chineses tinham de pagar muito pela ajuda soviética, êles viram ou
tros, governos não-comunistas e burgueses - como os do Sr . N ehru 
e do Coronel Nasser - receber de Moscou tratamento preferencial, 
a têrmos mais fáceis . Essa questão da ajuda soviética a regimes que 
er<sm muitas vêzes anticomunistas foi um dos fatôres que provoca
ram a disputa sino-soviética . 

�sse cortejar da burguesia nacional nos países em desenvolvi
mento começou, como vimos no capítulo anterior, por volta de 1955 . 
Até então o dogma moscovita via em todos regimes não-comunistas 
da Ásia lacaios dos imperialistas . Nos anos quarenta e nos primeiros 
anos da década seguinte o Sr . N ehru e outros líderes de antigos ter
ritórios coloniais britânicos foram submetidos a repetidos ataques de 
propaganda comunista, vindos de seus próprios países e do movi
mento internacional em geral . 

A mudança doutrinária data da Conferência de Nações Asiáti
cas em Bandub na primavera em 1955, ano em que, no verão, o Sr . 
Khruschov realizou, com ampla publicidade, uma viagem pela Índia . 
A China Comunista foi convidada a tomar parte, mas a U . R .  S . S .  
foi excluída de Bandung sob o fundamento de que não era uma po
tência asiática . �sse argumento foi mantido, não obstante as ale
gações soviéticas por conta das repúblicas soviéticas da Asia Cen
tral . Compreendendo que a Conferência da Bandung representava 
um nôvo agrupamento na política mundial, Khruschov - então che
gando ao poder depois de derrotar o grupo Malenkov - introduziu 
alterações doutrinárias que modificaram o antigo conceito dos "dois 
campos" . Veio êle com o conceito do "neutralismo positivo", isto é 
o neutralismo na política mundial que não ajudava o imperialismo . 
Dêsse modo Moscou foi capaz de classificar, quase que da noite para 
o dia, os antigos lacaios imperialistas como neutralistas positivos . 
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O mais importante dêsses neutralistas positivos foi a lndia, que 
nos anos seguintes tornou-se o maior recebedor não-comunista de 
ajuda econômica soviética . A época de Bandung, a índia também as
sinou o acôrdo dos Cinco Princípios com a China, pelo qual os dois 
paises se comprometiam a não interferir nas questões internas um 
do outro . Não obstante êsse aparente laço de amizade entre essas 
duas maiores potências asiáticas, era óbvio que a China Comunista 
considerava a índia como rival em potencial na Ásia . A índia ofe
recia um sistema político, social e econômico diferente, que no míni
mo apresentava um interêsse igual para os outros países em desen
volvimento . Assim a ajuda soviética à índia era encarada por Pe
quim como ajuda a um inimigo ideológico . 

Após as incursões chinesas em áreas fronteiriças da índia e a 
invasão final do Tibete em 1959, as relações indiano-chinesas torna
ram-se mais tensas ao mesmo tempo que as relações indiano-soviéti
cas melhoravam ainda mais . No outono de 1962 os Cinco Princípios 
de 1955 estavam reduzidos a palavras num inútil pedaço de papel, 
com a índia se recusando a renovar o tratado com a China até que 
as questões de fronteira tivessem sido resolvidas e as tropas chi
nesas se houvessem retirado ; os chineses por sua vez se recusavam a 
recuar . 

Em contraposição, porém, Pequim dera passos cuidadosos para 
estabelecer negociações amigáveis com os seus outros vizinhos do sul 
- Birmânia, Nepal e Paquistão - a respeito da questão de frontei
ras . Com êsses países não houve incursões de tropas comunistas chi
nesas, e as demarcações foram traçadas à mesa de conferências . Pe
quim deu apoio às reivindicações paquistanesas sôbre a Cachemira, 
sabendo muito bem que a União Soviética apoiava as reivindica
ções indianas . Isso era uma afronta não só para a índia como tam
bém à U . R . S . S .  

Em meados da década de 50 a principal causa ideológica de 
disputa foi a mudança de atitude soviética para com a burguesia na
cional nos países recém-surgidos . As revelações sôbre Stalin feitas 
por Khruschov perante o 20.° Congresso do Partido em Moscou em 
fevereiro de 1956 tiveram repercussões óbvias na China, bem como 
em outras partes do mundo comunista . De início, convém lembrar, 
Pequim apoiou a revolução húngara . Foi somente quando os líderes 
chineses compreenderam que a revolta era contra a ordem estabele
cida que êles modificaram sua linha, condenando-a como uma mani
festação indesejável do que :Mao mais tarde chamaria de "contradi
ções antagônicas" dentro da sociedade comunista . 

Mas ao mesmo tempo Mao apoiava Gomulka na Polônia, na ba
talha doutrinária que o nôvo líder polonês travava com Khruschov . 
As exigências de Gomulka para mais liberdade na Polônia eram vis
tas por Mao como uma forma de "contradição não-antagônica" que 
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podia ser apoiada . �sse apoio foi sublinhado em 1957 pelo primeiro
ministro chinês Chou En-lai . Ao mesmo tempo Mao publicava sua 
diretiva das "Cem Flôres", que foi considerada nos círculos intelectuais 
chineses como sinal de mais liberalismo . A diretiva de Mao tinha a 
intenção de constituir uma espécie de válvula de segurança, mas a 
enxurrada de críticas que provocou no verão de 1957 veio como uma 
lembrança abrupta de que um pouco de liberdade gera exigência pa
ra uma liberdade ainda maior, e a válvula ideológica foi de nôvo rà
pidamente apertada . 

Em fins de 1957 a U .  R .  S .  S .  lançou seu primeiro míssil inter
continental sob a forma de Spunitk 1 .  Isso por sua vez infuenciou 
fortemente o pensamento internacional da China, pois dava ao Blo
co Comunista o fundamento de uma nova grande arma militar . O 
suptnik foi lançado no quadragésimo aniversário da Revolução de 
Outubro, que foi seguido, em :v!:oscou, pela primeira Conferência dos 
Partidos Comunistas, assistida, juntamente com outros l íderes co
munistas mundiais, pelo próprio Mao . Externamente tudo era har
monia nessa conferência, e Mao escreveu mesmo alguns versos em 
��r d. . 

. 

Os comunistas chineses, contudo, não se beneficiaram disso tanto 
quanto desejavam . Em particular não obtiveram a ajuda que queriatn 
para tornar-se uma potência atômica. Mao convocou em 1958 um 
Congresso do Partido Comunista da China, e dêsse Congresso ori
ginou-se o Grande Salto à Frente e o estabelecimento do sistema de 
comunas . Foi a questão das comunas que anunciou o segundo rom
pimento ideológico entre a China e a U .  R .  S .  S .  

O Grande Salto à Frente foi o imponente gesto de desafio eco
nômico de Pequim . A comuna era o ideologicamente avançado sis
tema de vida e trabalho coletivo em que se basearia o Salto à Frente . 
Ambos receberam tremenda publicidade, na China e no exterior, como 
prova de que o comunismo chinês funcionava . Em 1960 foram re
conhecidos enganos sérios, e em 1962 o processo foi invertido, com 
os esquemas de industrialização parados a fim de se poder lidar com 
os bem mais urgentes problemas agrícolas . 

As comunas eram por si próprias um grande desafio ideológico 
ao comunismo soviético e ao sistema coletivista . Foi com êsse tema 
que a propaganda soviética iniciou ataques indiretos à política chi
nesa, com artigos na imprensa de Moscou explicando detalhadamente 
que as comunas não eram nada de nôvo ; que a União Soviética as 
experimentara muitos anos antes e constatara que eram imprati
cáveis . 

Em janeiro de 1959 o Partido Soviético realizou em Moscou 
seu 21.° Congresso, ostensivamente para endossar o nôvo plano se
tenal . Internacionalmente sua finalidade principal era sanar a rup
tura com a China com o anúncio de um nôvo acôrdo econômico si-
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no-soviético . Mais tarde naquele ano, Khruschov fêz uma segunda 
visita a Pequim (a primeira fôra em 1954) ,  mas só depois de ter vi
sitado os Estados Unidos e se ter encontrado com o Presidente 
Eisenhower na série de conferências em Camp David . Quer fôsse 
intencional ou não, isso foi considerado por Pequim como associa
ção com o inimigo ideológico - que Khruschov visitasse Mao ime
diatamente após só servia para agravar a situação aos olhos da China . 

O problema começou a atingir sua fase decisiva alguns meses 
depois, no verão de 1960, numa reunião de líderes comunistas que 
compareceram ao Congresso do Partido Romeno naquele ano . Em 
agôsto de 1960 técnicos soviéticos estavam sendo retirados da China 
e a ajuda soviética começou a escassear, com a China voltandq-se pa
ra o Ocidente para compras de cereais e maquinaria . Cortando re
lações econômicas com um país com o qual mantinha diferenças ideo
lógicas e diplomáticas, estava a União Soviética repetindo o tratamen
to que anteriormente dera à Iugoslávia . Numa questão de meses 
Moscou faria novamente o mesmo com a Albânia, que por sua vez 
teve de procurar ajuda em outra parte, principalmente entre antigos 
inimigos políticos no Ocidente . 

Em novembro de 1960, na Conferência dos Partidos Comunistas 
em Moscou, os chineses procuraram uma posição de igualdade com a· 
U.R.S.S. Conseguiram-na até a ponto do Partido Soviético decidir re
duzir sua própria posição à de "vanguarda" no movimento comunista 
mundial . Realizou-se a Conferência em condições de segrêdo curio
samente aberto - embora todos soubessem o que se passava, nada era 
admitido oficialmente . A Declaração publicada ao término era um 
documento de transigência, passível de ser interpretado conforme a 
vontade de cada um . 

Foi nessa etapa que se tornou clara a terceira diferença ideoló
gica entre os Partidos Soviético e Chinês . Dizia respeito ao concei
to de coexistência pacífica, reformulado - como vimos - pela De
claração de Moscou como uma tática a ser usada pelos comunistas 
na luta contra o capitalismo . A apresentação por Pequim da Decla
ração de Moscou omitia deliberadamente referências ao uso da coexis
tência pacífica como arma e salientava o método revolucionário dire
to . ( * )  Foi essa defesa do extremismo revolucionário na perspecti
va mundial de Pequim que continuou a dominar a disputa com Mos
cou, embora com o passar do tempo surgissem outros fatôres . 

De 1959 em diante os chineses procuraram alianças dentro do 
movimento comunista mundial . Em abril de 1960 publicaram consi-

( * )  A revista id�ológlca chinesa Banc!.elra Vermelha, em seu número de dezem
bro de 1960, modificou uma frase essencial da Declaração de Moscou. Re
feria-se ela à "luta pela paz, independência nacional, democracia e socia
lismo", mas em Bandeira Vermelha ficou sendo "a luta contra o i mperia
Hsmo e pela paz mundial, libertaçiio nacional, democracia e socialismo". 
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derável material sôbre o nonagestmo aniversano do nascimento de 
Lenine, para mostrar que o comunismo chinês seguia o caminho do 
próprio Lenine . Isso, em traduções, foi amplamente distribuído no 
exterior. Mas a partir de janeiro de 1961 Moscou obteve o contrôle 
ideológico do único órgão comunista mundial, a Revista Mar xis ta 
Mundial, publicada em Praga. ( * )  Nesse número de janeiro de 1961 
publicou a avaliação feita por Khruschov da Conferência de Moscou 
e seu posterior ataque ao revisionismo da direita e dogmatismo e sec
tarismo da esquerda . A fonte do sectarismo de esquerda não foi de
clarada, embora todos soubessem que fôss� a China . 

Havia poucos sinais externos de aborrecimento direto entre as 
duas potências comunistas . Em vez disso a disputa foi transferida pa
ra terceiros . Molotov foi transformado por Khruschov num bode-ex
piatório pessoal, e após a Conferência. de Moscou de 1960 êsse papel 
foi assumido internacionalmente pela Albânia, que em 1961 deu início 
a uma longa série de duelos verbais •:om a União Soviética . Daí em 
diante os intérpretes liam "Mao" em vez de "Molotov" e "China" 
em vez de "Albânia" . Dêsse modo as duas grandes potências se da
vam espaço para manobras e recuos sem que qualquer dêles sofresse 
perda de prestígio diante dos membros menores do movimento co
munista, ou mesmo aos olhos do mundo em geral . 

O duelo público de propaganda entre Pequim e Moscou era con
duzido em têrmos ideológicos de natureza altamente esotérica, des
tituídos de qualquer significação para o espectador . Pequim, convém 
lembrar, dedicou em 1960 muito espaço à herança de Lenine e como 
Mao e os comunistas chineses estavam levando adiante essa heran
ça . Isso foi seguido, na imprensa ideológica chinesa, por ataques ao 
"revisionismo Bernsteiniano" e "desvios de Kautsky", com mergu
lhos na história da filosofia marxista para atacar a política soviéti
ca no campo internacional . Quando Khruschov começou novas 
negociações com o govêrno Kennedy no início de 1962, Pequim 
deu início a mais uma campanha antiamericana, dirigida pessoal
mente contra o Presidente Kennedy . Talvez com o conhecimento 
dessa hostilidade chinesa foi que o líder soviético declarou, em maio 
de 1962, a um jornalista americano visitante que embora fosse de seu 
agrado convidar o Presidente Kennedy para visitar a Rússia, êle não 
podia esquecer que o povo soviético ainda se lembrava do avião de 
espionagem U2 derrubado sôbre a U .  R .  S .  S .  em 1960, incidente 
êsse que acarretou o cancelamento da Reunião de Cúpula de Paris 
naquele verão . 

De sua parte, a imprensa soviética foi igualmente indireta, em
bora de modo diferente . De 1960 em diante, por exemplo, os habituais 

(•) Em janeiro de 1963 a edição chinesa da Revista foi suspensa, o mesmo acon
tecendo mais tarde com a edição coreana. 

155 



louvores editoriais da imprensa moscovita sôbre os aniversanos CJ
munistas chineses foram omitidos . O semanário moscovita Novos 
Tempos, em seu primeiro número de 1962, publicou sôbre Pequim 
um longo artigo que falava a respeito do pai do nacionalismo chinês� 
Sun Yat-sen, mas não fazia qualquer menção de Mao Tse-tung . 
Quando em março de 1962 o Diário do Povo, de Pequim, pediu mo
deração no planejamento econômico, isso foi republicado com des
taque no Pravda, embora após um intervalo de cinco dias . Numa 
ocasião anterior Pravda se valera da técnica de citação para atacar 
diretamente os líderes albaneses, reproduzindo uma crítica do jornal 
comunista dinamarquês Lan og Voll�.  Dessa maneira estendia a 
técnica mais normalmente usada na imprensa comunista para atacar 
as políticas ocidentais por meio de citações seletivas de fontes oci
dentais. 

As polêmicas intrapartidárias se estenderam às transmissões 
radiofônicas a partir de 1961,  sendo a iniciativa tomada por Moscou, 
que iniciou emissões regulares para China em kuoyu, versão padro
nizada favorecida pelos comunistas do dialeto mandarim, que é o 
mais compreendido na China . No início de 1962 essas transmissões 
soviéticas foram polêmicas, atacando os albaneses e iugoslavos, 
muitas vêzes pelo nome, e condenando-os como dogmáticos ou rc
visionistas. 

A Rádio de Pequim iniciou transmissões especiais para a 
União Soviética em fins de fevereiro de 1962, restringindo-se a pro
gramas relativamente inócuos tratando de notícias do dia e palestras. 
Em 1960 os russos cessaram a distribuição na U .  R .  S .  S .  da re
vista de Amizade Sino-Soviética Dn�zhba, principal órgão de no
tícias e pontos de vista chineses na União Soviética. Os chineses 
também suspenderam a circulação na China do periódico soviético 
equivalente . Ao passo que a U .  R .  S .  S .  tinha a êsse tempo em 
operação o seu serviço radiofônico em kuoyu, não possuíam os chi
neses tais meios de fazer ouvir sua voz além-fronteiras. A trans
missão em língua russa de Pequim, a partir de fevereiro de 1962, 
parece ter sido uma medida de precaução tomada pelo chineses para 
se munirem de meios de contrabalançar as transmissões soviéticas. 

Em março e abril de 1962 falou-se, em ambos os lados, de um 
possível rompimento, com o Ba11deira Vermelha afirmando que a 
China não tinha receio disso. Na Hungria a revista teórica do Par
tido também tratou da questão, declarando que um rompimento era 
preferível à confusão . Em abril Khruschov iniciou nova aproxi
mação com a Iugoslávia, que dentro de um ano voltaria a ser de nôvo 
oficialmente incluída por Moscou entre os membros do "campo 
socialista". 

Em 1962 a disputa sino-soviética se fazia sentiratravés de tôdas 
as organizações comunistas disfarçadas .  Irrompeu primeiro, por trás 
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<la cena, na reunião do Conselho da Federação Mundial de Sindicatos 
em Pequim, em junho de 1960, mas sem quaisquer referências públicas 
às divergências de então . Passaram-se outros dezoito meses antes 
<J.Ue a disputa se tornasse plenamente notada nas organizações comu
nistas . Em dezembro de 1961 o Conselho Mundial da Paz reuniu-se 
em Estocolmo para dar início à organização de um Congresso Mun
<lial e Desarmamento, a se realizar em :Moscou em julho de 1962 . A 
êsse Congresso opuseram-se abertamente os delegados chineses . 

Por todo o decorrer de 1962 e 1963, o rompimento sino-soviético 
dominou as principais associações comunistas . No Congresso de Es
critores Afro-Asiáticos (no Cairo, em fevereiro de 1962) ,  os chine
ses fizeram objeções a propostas de envio de saudações ao Conselho 
Mundial da Paz, sendo por isso publicamente repreendidos pelo dele
gado soviético . Em julho, no Congresso da Paz em Moscou, os �hi
neses continuaram a usar as sessões como plataformas dos seus pró
prios temas de libertação nacional. Assim, no início de 1963, o Conselho 
Mundial da Paz estava se transformando num campo de altercações si
no-soviéticas, enquanto sua posição internacional já fôra enfraquecida 
de outro modo quando não se permitiu aos seus delegados participar da 
Conferência dos Movimentos de Paz Não-Comprometidos realizada 
em Oxford em janeiro de 1963, sob o fundamento de que se tratava 
de um órgão comprometido . Alguns meses depois uma reunião do 
Conselho Mundial da Paz, marcada para junho em Varsóvia, foi can
celada no último instante . Uma reunião naquele outono foi uma vez 
mais uma plataforma para desacôrdo . 

A Federação Mundial de Sindicatos também tem sentido o pêso 
da disputa . Teve de enfrentar um choque sôbre o Mercado Comum, 
apoiado por alguns dos seus membros, mas rigidamente oposto pelos 
-chineses . Essa questão só foi posta de lado por uma política de con
cordar em discordar . Mais importante que isso, contudo, foi a pro
posta indonésia em maio de 1963 para a convocação de uma Confe
rência de Trabalhadores Afro-Asiáticos em Djakarta naquele mesmo 
ano . Essa proposta da Indonésia teve integral apoio dos chint>ses . 
Em represália, a Federação Mundial de Sindicatos convocou suas 
filiadas asiáticas e africanas para uma reunião de consulta em Praga 
no fim de julho, para realizar o que foi chamado de "uma ampla tro
ca de opiniões" . 

Entidades como a Federação Internacional dos Trabalhadores 
Científicos, a Federação Mundial da Juventude Democrática e a t.:'nião 
Internacional de Estudantes sofreram cada um à sua própria maneira, 
bem como a Organização Internacional de Jornalistas e a Organização 
de Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos . A Sétima Assembléia Ge
ral dos Trabalhadores Científicos no fim de 1962 viu-se estorvada em 
suas resoluções pelos extremos pontos de vista antiimperialistas dos 
chineses : o impasse assim criado só foi resolvido �;om os chineses se 
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ausentando da sessão de encerramento . A Federação Mundial da Ju
ventude Democrática e a União Internacional de Estudantes trouxer:1m 
ambas descrédito a conferências organizadas em Argel e Túnis na pri
mavera de 1963, porque a disputa sino-soviética desviou o assunto 
para questões que não eram de interêsse imediato para os africanos . 
Isso também irritou os delegados africanos à cCJnferência da Organi
zação de Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos em Moshi (Tanga
nica) em fevereiro de 1963 . 

Durante muito tempo a Organização Internacional de Jornalistas 
estêve tentando realizar uma reunião de "unidade" com organizações 
de jornalistas não-filiadas . Esperava dessa maneira conseguir um nô
vo apoio de uma Conferência de jornalistas afro-asiáticos realizada em 
Djakarta em abril de 1963, e organizada pelos indonésios com forte 
apoio chinês . A reunião foi efetuada, mas a Organização Internacional 
de Jornalistas e os russos só conseguiram ser admitidos como obser
vadores, e assim não tiveram participação direta no estabelecimento 
da Associação de Jornalistas Afro-Asiáticos, orientada por Pequim, 
com filiadas em 48 países . Após êste êxito, Pequim propôs, no verão 
de 1963, que como continuação se realizasse uma conferência de jor
nalistas africanos, asiáticos e latino-americanos . 

De sua parte a Organização Internacional de Jornalistas agiu de 
modo mais conservador, organizando, em setembro de 1963, o Ter
ceiro Encontro Mundial de Jornalistas a bordo do transatlântico so
viético Litva, em cruzeiro pelo Mediterrâneo . Oficialmente organi
zada por uma ramificação da Organização Internacional de J ornalis
ta�:, o Comitê Internacional para a Cooperação de Jornalistas reali
zou a conferência em breves visitas a Argel, Túnis, Trípoli e Alexan
dria, e o fato de estar a bordo de um navio assegurava aos organizr,
dores um maior contrôle . 

Em fins de junho de 1963, a Federação Internacional Democráti
ca Feminina realizou em Moscou um Congresso que novamente trou
xe a público a animosidade sino-soviética . Não obstante a aparição 
triunfal na delegação soviética da astronauta Terechkova - parecia 
até que ela fizera seu nôvo espacial especialmente para o Congresso, 
tão próximo fôra êle - a reunião foi um fracasso como símbolo de 
solidariedade, com chineses e russos acusando-se e contra-acusando-se 
mutuamente . Moscou levou a melhor, mas à custa do enfraquecimen
to de outra de suas organizações . 

De fato, em meados de 1963 parecia que os chineses queriam ins
tituir seu próprio sistema de organizações comunistas disfarçadas . 
Isso era fortemente sugerido pelas novas organizações afro-asiáticas 
de trabalhadores e jornalistas, bem como pela proposta paro estabe
lecer um Centro Regional Chinês da Federação Internacional dos 
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Trabalhadores Científicos . No início da década de 1950 um· Comitê 
de Ligação Asiático e do Pacífico pró-Paz, com sede em Pequim, foi 
:instituído como centro regional do Conselho Mundial da Paz . Isso 
igualmente tornou-se um útil porta-voz para os pontos de vista chi
neses sôbre a libertação nacional e a paz . 

Até o comêço de 1963, as polêmicas dentro dos círculos do Par
tido haviam prosseguido sem referências diretas aos dois protagonis
tas principais .  Aí Moscou propôs uma conferência com Pequim para 
resolver as diferenças do momento, marcando-se eventualmente para 
julho de 1963, depois de um adiamento inicial pelos russos . Mas antes 
que isso se realizasse, os chineses colocaram suas cartas na mesa com 
uma reformulação detalhada de sua linha numa carta aberta ao Par
tido Soviético em 16 de junho . Salientava ela o papel revolucioná
rio do comunismo mundial e sublinhava anteriores ataques de Pequim 
à Iugoslávia, declarando em têrmos claros que "todo aquêle que não 
segue a correta linha e política marxista-leninista, não defende a uni
dade do campo socialista, mas, pelo contrário, cria dentro dêle ten
sões e fendas ; quem segue a política dos revi sionistas iugoslavos, ten
ta liquidar o campo socialista ou ajuda os países capitalistas a atacar 
fraternos países socialistas, e traindo os interêsses de todo o prole
tariado internacional e dos povos do mundo" . Seguindo-se de tão 
perto ao amplamente divulgado rapprochement de Khruschov com Tito 
e à readmissão da Iugoslávia na lista de Moscou dos países socialistas, 
isso só poderia ser encarado como um ataque direto à política de 
:Moscou . 

Pequim, num espaço de uma a duas semanas, difundiu essa carta 
por todo o mundo . Mas Moscou se recusou naquela ocasião a publi
cá-la na imprensa soviética por considerá-la "inoportuna" . Sua publi
cação então, revelou-se um mês depois, teria exigido uma resposta 
pública soviética, o que levaria a mais polêmicas, com um resultante 
agravamento de relações entre as duas partes . Foi somente a 14 de 
julho de 1963 que a carta foi publicada na imprensa soviética, junta
mente com uma resposta oficial soviética reafirmando a linha de Mos
cou que para os anos sessenta a coexistência pacífica era uma tática 
melhor do que a revolução . A êsse tempo a Conferência em Moscou 
de representantes dos Partidos Soviético e Chinês j á  se realizara e 
ficara suspensa por tempo indeterminado sem que se houvesse chegado 
a acôrdo . 

Também a êsse tempo os governos soviético, britânico e ameri
cano, reunidos em Moscou, haviam chegado a um acôrdo proibindo as 
explosões nucleares em terra, sob o mar e na atmosfera superior . Isso 
por si só era uma ofensa ideológica direta aos chineses, pois signifi
cava que Moscou se achava disposto a negociar com o inimigo ideo-

159 



lógico mesmo diante de tôdas as acusações de traição feitas por 
Pequim . 

E assim em 1963 o desafio a Moscou como centro único da revo
lução mundial ficou inteiramente às claras . Dez anos após sua morte 
o monólito de Stalin estava despedaçado . Não havia mais uma única 
fôrça impulsionadora para o movimento comunista, mas sim duas . 
Ambas têm expresso o mesmo objetivo, o estabelecimento do sistema 
comunista em todo o mundo . Suas diferenças estão não no objetivo 
final, e sim na maneira de alcançá-lo . 
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CAPÍTULO 8 

Que se De" e Fazer? 

A propaganda comunista como instrumento de expansionismo totali
tário tem uma especificação vital - é  global no seu conceito e em suas 
operações. Com relativamente pouca exceções, as campanhas de pro
paganda de qualquer ocasião podem ser seguidas de país a país, de 
comunidade a comunidade. Em meados de 1962, por exemplo, o Mer
cado Comum Europeu estava sendo atacado pelos comunistas ociden
tais como um plano político anti-soviético que só serviria para enfra
quecer os países que a êle pertencessem. Na África e Ásia o mesmo 
:Mercado Comum estava sendo atacado pelos comunistas como uma 
arma econômica contra o progresso afro-asiático. As duas linhas de 
ataque eram ligadas por propaganda direta de Moscou com sua denún
cia do Mercado Comum como parte do plano imperialista para cons
tituir uma Europa política e econômicamente unificada em oposição 
ao Bloco Comunista. 

A êsse mesmo tempo a União Soviética pressionava fortemente, 
em tôdas as ocasiões, suas propostas de desarmamento, com espedal 
destaque no Congresso Mundial da Paz organizado durante julho na 
capital soviética pelo Conselho :Mundial da Paz, com o apoio de adep
tos bem-intencionados, não-comunistas . Nesses círculos o desarmamen
to das Grandes Potências era reclamado como meio de afrouxar as 
tensões mundiais. 

Em círculos partidários mais militantes, as propostas soviéticas 
de desarmamento eram apresentadas sob um ângulo bem diferente, 
conforme podia ser constatado por um artigo intitulado "A luta pela 
Libertação �acionai e o Desarmamento", publicado em junho de 1962 
na Rez,ista Marxista Mundial. O autor, o militante norte-africano Ab
delkader El Ouahrani, resumia da seguinte maneira a significação da 
posição soviética : "Quando falamos de desarmamento completo e geral, 
temos em vista primordialmente o desarmamento das Grandes Po
tências, as que possuem armas modernas, e não os povos que lutam 
pela sua liberdade. Isso não porque o desarmamento completo e geral 
não lhes diga respeito, mas sim porque as armas possuídas pelos exér
citos de libertação nacional dariam apenas para os "contingentes estri
tamente limitados, concordados por todos os países, de polícia (milí
cia) , equipados com armas de pequeno porte, destinadas exclusivamen-
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te à manutenção da ordem interna e proteção da segurança pessoal dos 
cidadãos, conforme previsto no plano soviético de desarmamento. É 
por isso que não há motivos para dizer que o desarmamento completo 
enfraqueceria os povos oprimidos. Indivíduos que argumentam segun
do estas linhas de raciocínio, encaram o problema do desarmamento de 
um modo estreito demais, e sua atitude, favorecendo a corrida arma
mentista, é não somente errada ; de certo modo chega até a favorecer 
os imperialisas" . Antes, no mesmo artigo, Abdelkader assegurava 
aos seus companheiros de Partido que os comunistas que apoiavam o 
desarmamento não eram sonhadores pacifistas, que pensavam em paz 
a qualquer preço. �les viam a questão do desarmamento como uma das 
estratégias essenciais do comunismo atual. 

O problema para nós é avaliar a propaganda comunista em qual
quer momento : isso implica num problema fundamental, que é apro
veitado integralmente por Moscou e Pequim. 

Isso é bem ilustrado pela campanha de guerra bacteriológica que 
estudaremos adiante. Fizeram-se acusações contra os americanos e seu 
tema geral foi aceito como verdade por grande número de pessoas. Essa 
aceitação não pode ser medida estatisticamente, mas aquêles de nós 
que se recordam dêsse período de 1952-3 se lembrarão da opinião tan
tas vêzes expressa de que mesmo que os americanos não houvessem 
usado a guerra bacteriológica na Coréia, êles eram bem capazes de 
fazê-lo. Relembrando incidentes específicos dessa campanha, é signifi
cativo quantas vêzes cientistas responsáveis esqueciam tôda sua expe
riência acadêmica, até mesmo seus instintos acadêmicos, e apoiavam 
alegações que não podiam resistir à menor investigação científica. 

Para os leigos o problema era sua incapacidade de peneirar por 
si próprios as provas : ou elas aí estavam, ou êles não se sentiam com 
competência para estudá-las. Para os cientistas o problema era mais 
complexo. Em muitos casos êles não podiam ser incomodados para 
estudar a questão, ou então preferiam que outros decidissem por êles. 
Preferiam ser dirigidos em suas emoções e ações mais pelo modo de 
pensar das massas do que pelo próprio intelecto. 

Essa emoção do populacho se expressa no indivíduo mais como 
antipatia do que de um modo positivo. Essa fixação negativa tem sido 
bem explorada pelos comunistas desde o fim da guerra, com os cuida
dosamente controlados programas de antiamericanismo em tôdas as 
partes do mundo, programas que em muitas ocasiões caíram ao nível 
de pura xenofobia. Onde outras questões nacionalistas são .mais for
tes, aí a linha comunista é trocada. Na Europa Oriental o mêdo do 
revanchismo alemão - por mais infundado que seja - é constante
mente mantido vivo. Semelhantemente na Europa Ocidental a bota de 
montaria é habitualmente usada em cartazes como símbolo do senti
mento antigermânico. 
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Foi sob tais circunstâncias que, em junho de 1962, numa festa dos 
mineiros do País de Gales, em Cardiff, uma conhecida parlamentar, 
Miss Jennie Lee, declarou : "A maior tragédia isolada desde o fim da 
guerra foi rearmar a Alemanha. Critico a União Soviética sob certos 
aspectos, mas tenho uma profunda simpatia pela advertência que fize
ram sôbre o preço que teríamos de pagar se a Alemanha iniciar uma 
terceira guerra mundial". :S.sse sentimento é típico de muito raciocínio 
confuso condicionado pelas constantes alegações comunistas de que o 
revanchismo alemão é precursor ativo de uma terceira guerra mundial. 

Exemplos como êsses podem ser estendidos para cobrir todos os 
campos de atividade internacional, com uma torrente regular de acu
sações comunistas de má fé contra o Ocidente e as conspirações impe
rialistas contra o bem-estar da Ásia, África e América Latina. Nosso 
problema é colocar em foco essas acusações. 

Ao avaliar a propaganda comunista, devemos primeiro fazer uma 
auto-avaliação. Devemos estar bem certos do que queremos dizer quan
do usamos aquelas palavras que fluem tão livremente da língua -
liberdade, democracia, igualdade, fraternidade, paz. Devemos estar 
igualmente certos de nós quando recorremos a êsses também fáceis 
adjetivos - reacionário, totalitário, fascista, antipopular, repressivo . 
Quando pesamos o uso comunista de tais palavras, devemos nos lem
brar do esotérico duplo-sentido que lhes � dado na linguagem do Par
tido. Para o comunista, liberdade, democracia, igualdade, fraternidade 
e, acima de tudo, paz, só poderão vir quando o comunismo estiver 
firmemente estabelecido em todo o mundo. Quaisquer que sejam as 
fôrças que se opõem ao comunismo, elas são por sua própria natureza 
reacionárias, totalitárias, fascistas, antipopulares e repressivas. Quan
do estudamos o ponto de vista comunista, devemos considerá-lo em 
têrmos dêsses valôres duplos. 

Isso faz o ônus da autodisciplina recair tão firmemente sôbre 
nós quanto sôbre os comunistas. Há, porém, uma diferença fundamen
tal. O comunista tem a disciplina exigida dêle pelo Partido e sistema 
aos quais pertence, e que deve apoiar de tôdas as maneiras possíveis. 
O não-comunista deve chegar a isso sozinho. Sua mente deve estar 
clara porque êle próprio sente a necessidade disso, e não porque foi 
assim instruído. :S.le deve substituir a propaganda pela compreensão, 
lemas políticos pelo pensamento. Não há propaganda para a liberdade, 
pois as duas são inimigas. 

] ustamente por ser um tal dever auto-imposto, êle é tanto mais 
difícil de realizar. É próprio da natureza humana querer ser positivo. 
Isso pode ser tanto uma fraqueza quanto uma fôrça. Depois de trans
corridos mais de quinze anos que a Guerra Fria foi começada pelos 
comunistas como parte de sua campanha de atrito, todo o mundo já 
está cansado dêsse assunto. Depois de quinze anos estamos começan
do a esquecer como foi que tudo isso começou. As diretivas de Zhdanov, 
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o bloqueio de Berlim, as progressivas tomadas do poder na Europa 
Oriental, tudo isso foram fatôres que contribuíram para a Guerra Fria, 
que não teria começado não fôssem as atividades expansionistas de 
Moscou e as ameaças que representavam. Mas - a não ser que esteja
mos diretamente envolvidos - a memória é curta : somos apenas huma
nos e queremos os ódios dos anos cinqüenta transformados nas amabi
lidades dos anos sessenta. 

Sob tais condições naturais e emocionais a autodisciplina é ainda 
muito mais necessária. A memória curta da humanidade é uma arma 
vital no arsenal comunista. Através de tôdas as violações soviéticas 
de solenes acôrdos nos anos vinte e trinta, através do período de 
expansão territorial e ideológica de Moscou nos anos quarenta, duran
te as supressões de revoltas e manifestações de descontentamento nos 
anos cinqüenta, os líderes comunistas seguiram adiante com seus pla
nos enfrentando a opinião mundial calculando que a montante indig
nação não tardaria a amainar e que, ao uma crise suceder a outra, 
o passado seria ràpidamente esquecido. 

Não devemos esquecer como a propaganda comunista tem ajuda
do êsse processo com o uso do exemplo negativo, a técnica de mas
carar as próprias deficiências chamando constantemente atenção para 
as falhas, reais ou imaginárias, do antagonista. Para o dinamismo 
comunista não basta simplesmente exaltar as próprias virtudes e êxi
tos ; para o propagandista é essa uma tarefa relativamente pequena 
mesmo agora. 

Muito mais importante é desmascarar os inimigos. Os inimigos 
do comunismo são tão variados quanto os povos do mundo, de modo 
que não há limite para os ataques. Logo que um inimigo é considerado 
derrotado, deve a propaganda comunista procurar novos alvos para 
seus tiros. 

Vimos como nos anos quarenta o ataque se dirigiu contra a 
ajuda americana à Europa sob o Plano Marshall ; nos anos cinqüenta 
o alvo passou a ser o colonialismo. Mas essa década foi marcada pela 
transição pacífica para a independência de muitos países coloniais, 
contrariando todos os dogmas comunistas. Assim nos anos sessenta 
formulou-se uma nova doutrina de neo-colonialismo, pela qual eram 
condenadas de saída tôdas as formas de ajuda ocidental por represen
tarem imperialismo econômico sob outra forma. 

Na década de trinta, os nazistas na Alemanha estiveram à frente 
do pacto anti:..Comintem e sua guerra contra a União Soviética, a 
partir de 1941, foi apresentada por Hitler como uma cruzada santa 
contra o comunismo. Desde então isso tem sido usado pela propa
ganda comunista para equiparar o anticomunismo de tôda espécie com 
o nazismo e fascismo - uma tática difamatória que se tem revelado 
particularmente eficaz em círculos vagamente socialistas, onde apre
ciações críticas de política e ações comunistas podem ser neutralizadas 
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de modo relativamente fácil por insinuações de que os críticos esta
vam enunciando as erupções histéricas de Hitler. 

:nsse tema foi projetado em grande escala internacional nas déca
das de quarenta e cinqüenta, representando-se os líderes políticos e 
militares americanos e suas administrações como neo-nazistas . Essa 
tese tem sido usada com freqüência pelos comunistas para argumentar 
que para êles fazer concessões à América em questões vitais seria ·o 
mesmo que fazer concessões a Hitler. �os anos sessenta, os conceitos 
de imperialismo americano e nazismo alemão se combinar:J.m num 
terceiro, o do imperialismo alemão ocidental, representado pelas rela
ções econômicas da Alemanha Ocidental com os países em desenvol
vimento. (*) 

Para os comunistas é essencial que sua oposição em potencial 
seja mantida dividida. Por isso é que se opõem fundamentalmente a 
qualquer aliança defensiva, seja ela a OTAN na Europa Ociden
tal ou suas congêneres no Sudeste Asiático e no Oriente Médio. Todos 
êsses agrupamentos devem ser apresentados pela propaganda comunis
ta como agressivos na intenção e na ação. Pela mesma razão básica, 
ações de órgãos supranacionais como as Nações Unidas só podem ser 
apoiadas quando consideradas capazes de ajudar a causa comunista. 
Por ter iniciado a ação da ONl! na Coréia, Trygve Lie incorreu na 
hostilidade do Bloco Comunista, e sua reeleição como Secretário-Geral 
foi eficazmente combatida pela ·união Soviética. Seu sucessor, Dag 
Hammarskjõld, ficou êle próprio sob fogo comunista após suas ações 
com o Comitê das Nações Unidas para a Hungria depois de 1956, e 
em 1960 a União Soviética bloqueou sua reeleição, propondo que em 
seu lugar fôsse instituído um grupo de três, uma troika. Se concreti
zada, essa manobra teria dado aos comunistas um eficiente veto sôbre 
qualquer ação, proposta pela maioria da troika, que não Lhes conviesse. 

O principal grupo resistente ao comunismo é o da religião. O 
comunismo, pela sua ideologia, é militantemente ateu, conforme ficou 
demonstrado por sua supressão de atividades religiosas na Rússia nos 
primeiros anos da Revolução, mas a religião continuou funcionando 
não obstante tôdas as restrições que lhe eram impostas. Ao fim da 
década de 50 e nos anos sessenta Moscou iniciou uma nova campanha 
anti-religiosa, com ênfase em propaganda melhor e menos coação aber
ta. (*)  Essa campanha dentro dos limites do Bloco é complementada 
por uma de natureza bem diferente, dirigida contra grupos religiosos 

( " )  Ao mesmo tempo o Bloco Comunista apoiava ativamente as reivindicações 
de um de seus membros, a República Democrãtica Alemã. Poucos palses 
fora do Bloco reconheceram dlplomàtlcamente a Alemanha Oriental, prefe
rindo manter contato com a RepOblica Federal Alemã no Ocidente, que eco
nômic:unente tem muito mais a oferecer. Essa preferência pela Alemanha 
Ocidental é uma das razões principais dos ataques comunistas. 

( 0 )  Em 1963 a agência A?N ficou diretamente envolvida nessa campanha de 
propaganda. 
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fora do Bloco. Nessa campanha externa, os comunistas fazem uso sis
temático de organizações e personalidades religiosas para apoiar suas 
campanhas internacionais do momento, particularmente as que se re
feram à paz. 

Dentro do Bloco o ataque comunista à religião é geral, sendo 
dirigido contra cristãos, judeus, muçulmanos e outros, sem discri
minação. Se líderes religiosos individuais entram em conflito com o 
Partido ou o Estado, êles são públicamente expostos ao pelourinho 
como criatura corruptas ávidas de poder, contra-revolucionários e 
espiões trabalhando para o imperialismo e a reação fascista. Nos jul
gamentos-exibição dêsses clérigos, tudo é feito a fim de rebaixá-los 
aos olhos do povo de uma posição de liderança moral para uma de 
corrupção criminosa. 

Semelhantemente, no mundo sindical, os comunistas têm de cons
tantemente atacar, por todos os meios de que dispõem, as instituições 
que não controlam. Assim nos últimos anos da década de 50 foram 
tais os êxitos da Confederação Internacional de Sindicatos na Africa 
que Moscou instigou - e não pela primeira vez - uma campanha 
de falsificações em 1960 na Africa, como parte de seu plano para 
desacreditar a Confederação Internacional de Sindicatos Livres como 
"o nôvo veículo e máquina de contrôle imperialista e órgão de estran
gulamento do continente africano", para citar as palavras de uma 
dessas contrafações intitulada A Grande Conspiração co11tra a Ajrica, 
em que se publicava o suposto anexo secreto a documento do Govêrno 
Britânico referente à Africa. 

Tais ataques a países, religiões, sindicatos e outros capazes de 
oposição às políticas comunistas locais, nacionais e internacionais, são 
aspectos essenciais das atividades comunistas. Sua extensão lógica 
tornou-se atuante no verão de 1962 quando começaram os ataques 
ao próprio anticomunismo, prosseguindo intermitentemente até 1964. 
Ssse "antianticomunismo" tinha dois aspectos. Nos círculos do Par
tido o anticomunismo era condenado como contra-revolucionário. Por 
essa razão ideológica, recomendava-se aos membros do Partido que se 
opusessem ativamente a qualquer sinal de anticomunismo e não per
mitissem que ficasse sem resposta. Ao mesmo tempo, em círculos não
comunistas, o anticomunismo era condenado como sendo contrário 
ao espírito da coexistência pacífica. Os comunistas, argumentavam, 
queriam coexistir pacificamente com os não-comunistas. O perigo de 
uma terceira guerra mundial vinha daqueles que não confiavam nas 
boas intenções dos comunistas e seus líderes : a Guerra Fria estava 
sendo deliberadamente empreendida pelos anticomunistas para seus 
próprios fins abjetos ; por sua própria natureza, portanto, o anticomu
nismo era uma das maiores barreiras à paz e à compreensão. 

A nova década dos anos sessenta foi iniciada pela propaganda so
viética com a criação da agência noticiosa A .  P .  N .  N ovosti, sob o 
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lema "informação para um mundo necessitado de compreensão mú
tua". (* )  

O mundo não-comunista, de sua parte, não deixa dúvidas na mente 
de quem quer que seja que seu interêsse fundamental na paz mun
dial se baseia na existência, lado a lado, duma ampla variedade de sis
temas políticos e sociais. 

Os comunistas também desejam evitar a guerra mundial, mas 
isso êles só acreditam possível sob um sistema comunista abrangendo o 
mundo inteiro. (* )  Com êsse objetivo, como vimos, despendem con
sideráveis recursos contra sistemas já estabelecidos, alguns dos quais 
funcionam razoàvelmente bem enquanto outros estão prontos para mo
dificações e mudanças. Os comunistas devem sempre atacar, por ser 
êste o melhor meio de defesa. Estando sempre na ofensiva, julgam 
êles assim evitar que as pessoas - tanto dentro quanto fora do Bloco 
- considerem os programas comunistas com demasiada atenção. É essa 
uma tarefa essencial para a máquina do Partido em todos os seus 
níveis e em qualquer parte do mundo. 

Há um século atrás, escrevendo no New York Tribune em abril 
de 1953, Karl Marx examinava a cena internacional. "A ignorância, a 
preguiça, a pusilanimidade, a perpétua volubilidade e a credulidade 
dos governos ocidentais", escreveu êle, "permitiram à Rússia alcan
çar sucessivamente cada um dos seus objetivos." Em têrmos moder
nos, o amargo comentário de Marx mostra-nos mais uma vez nossas 
próprias fraquezas. 

O comunismo, porém, também tem suas fraquezas. Baseia-se na 
utilização das massas e sua propaganda é orientada de acôrdo. Por sua 
própria natureza, não pode tolerar oposição durante muito tempo, nem 
pode transigir em questões fundamentais. Isso, no fim de contas, é 
algo que nenhuma técnica de propaganda pode esconder. 

(0 ) Em maio de 1962 um jornal indiano, o Fne Press Jouna.at de Bombaim, cen
surou a maneira como Jiovostt cumpria seu lema "Informação para um mundo 
necessitado de compreensão mútua", ao analisar um folheto da Novostt dis
trlbuldo na lndia pela Embaixada Soviética. O folheto, intitulado O Fan
tasma Retorntl, era uma critica à Alemanha Ocidental. Qual era a mensagem 
de compreensão mútua no folheto, Indagava o Fne Press Journa1. ··� mate
rial de provocação contra a Alemanha Ocidental. Não está concebido no 
espírito de "compreensão mútua". � maldoso e venenoso. Só pode contribuir 
para estimular o ódio." E prosseguia o jornal, perguntando: "1!: justo que 
uma missão diplomática estrangeira na índia realize propaganda maligna 
e vindita pol1tica contra outro pais com o qual mantemos relações amis
tosas?" 

( 0 )  Com êsse fim êles encaram a libertação nacional sob um ângulo limitado. 
Como afirmou, em têrmos legalistas, um artigo no n.o 7 (1962) de Estado 
E Lei Soviética: "A soberania nacional dos palses socialistas não tem nada 
do alheomento e inclinações nacionalistas de palses Individuais, já que admite 
quando necessário a Gllbordinação dos interêsses do pais aos intcrêsses inter
nacionais, mais importantes, de tOda a Comunidade Socialista". 

167 





QUARTA PARTE 

Histórico de um 

Exemplo de Propaganda: 

Guerra Bacteriológica 





CAPÍTULO 9 

Enf.Jiando a Mensagem por todo o Mundo 

Das muitas campanhas de ódio empreendidas pelos propagandistas co
munistas no após-guerra, a mais bem organizada, a mais fortemente 
concentrada e violenta foi a campanha de guerra bacteriológica de 
195 1-3. 

Ao passo que as outras campanhas de propaganda antiocidentais 
eram de natureza global - anticolonialismo, proibição da bomba atô
mica, campanhas pró-paz, apelos para um pacto das cinco potências, 
e racismo - a da guerra bacteriológica foi bem específica na sua inten
ção. Era esta rotular o contingente americano das fôrças das ).J'ações 
Unidas na Coréia como criminosos de guerra, recorrendo deliberada
mente a armas bacteriológicas contra as fôrças annadas e população 
civil da Coréia do Norte e Nordeste da China. 

Não foram essas as únicas acusações de atrocidades feitas pelos 
comunistas contra os americanos. (* )  Como veremos adiante, imprensa 
e rádio de Pequim e Pyongyang fizeram tôdas as acusações Jmaginá
veis, indo desde as generalizações vagas até completos detalhes estatís
ticos. Essas acusações eram feitas apenas para serem engavetadas e 
substituídas por novas histórias de horror. Começaram como um fluxo 
organizado em 1951,  desenvolveram-se por 1952, quando foram quase 
inteiramente suplantadas pelo tema bacteriológico, que continuou além 
do annistício prolongando-se pelos debates das Nações Unidas no 
outono e inverno de 1953, quando foi pôsto um fim à campanha, não 
por Pequim ou Pyongyang, mas por Moscou. A campanha tenninou 
oficialmente em 1953, mas isso não quer dizer que deixou então de 
ter qualquer efeito - êsse é de fato o teste crucial de qualquer pro
paganda. As acusações contra os americanos tiveram indubitàvelmente 
naquela ocasião influências significativas, mas por quanto tempo após 
prosseguiram essas influências ? 

A guerra bacteriológica (*) foi empreendida com todos os recur
sos de que era capaz a máquina mundial de propaganda comunista. O 

( * )  Embora as fOrças que combatiam pela Coréia do Sul estivessem sob comando 
das Nações Unidas. a propaganda comunista era de conteúdo especificamente 
antiamericano, e assim serâ menos contuso ao lidarmos com êsse aspecto 
particular fazermos referência a fOrças americanas ou dos Estados Unidos, 
só Incluindo as Nações Unidas quando houver menção particular das mesmas. 

( * )  O têrrno cientificamente correto é guerra microbiológica, mas estou usando 
aquêle pelo qual a campanha é habitualmente conhecida. 
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tema era extremamente simples, não necessitando sutilezas ; podia ser 
executado como uma peça de xenofobia direta ou como um estudo de 
doloroso sofrimento intelectual. 

É de particular interêsse para o estudioso da propaganda : primei
ro, foi específica e assim demonstrou quantas variações são possíveis 
sôbre um único tema ; segundo, foi empreendida não só em têrmos de 
extensão, mas também de profundidade. Diferentemente de tôdas as 
outras campanhas semelhantes, anteriores ou posteriores, o assunto foi 
aproveitado com grandes minúcias, até a mesa de laboratório. Tercei
ro, a campanha envolveu um grande número de pessoas. Realmente, o 
número foi tão grande - centenas dos que poderíamos chamar de par
ticipantes diretos, para não falar de milhares de outros envolvidos 
indiretamente - que as acusações adquiriram tremenda fôrça e cre
dibilidade, porque parecia impossível que tantas pessoas responsáveis 
pudessem mentir deliberadamente como parte de um plano combinado. 

O aspecto imensamente detalhado dessa campanha antiocidental 
torna-a um proveitoso exercício de propaganda que nos mostrará como 
pessoas se podem encontrar envolvidas na máquina comunista sem 
jamais ter consciência do papel que desempenham. Tais pessoas podem 
ser donas de casa ou cientistas, membros da sociedade comunista ou 
intelectuais burgueses do Ocidente. 

Muitos dos acontecimentos que na ocasião eram estranhos ficaram 
agora, <""'TI o passar dos an�s, algo mais claro. Para muitos a guerra 
bacteriológica é algo já há muito esquecido, pelo menos em sua memó
ria consciente. Hoje em dia os propagandistas comunistas raramente se 
referem à campanha da Coréia, embora o assunto de um modo geral 
seja com freqüência avivado, mas como um estudo de propósitos e 
técnica é tão atual como sempre foi. A única diferença é que os 
propagandistas de hoje aprenderam dos erros de uma década atrás. 

A guerra na Coréia começou num domingo, em junho de 1950, 
estando o Sul relativamente despreparado. As fôrças da Coréia do 
Norte avançaram ràpidamente para o sul, seus exércitos amplamen
te superiores em número e equipamento. Um apêlo às Nações Unidas 
pela Coréia do Sul contra essa agressão foi secundado por uma ordem 
do Conselho de Segurança para que o Norte retirasse suas fôrças e 
aceitasse mediação. Isso foi ignomdo, e o Sul então apelou diretamen
te a Washington. Baseado em parte na resolução do Conselho de Segu
rança, o Presidente Truman disse ao Sul que êle enviaria não somente 
armas mas também fôrças americanas. Na ausência fortuita do delegado 
soviético, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a 
atitude americana e convidou outros membros das Nações Unidas a 
acompanhar essa atitude fornecendo : "a· assistência que fôr necessária 
à República da Coréia para repelir a agressão armada e restaurar a 
paz e a segurança na área". 

172 



A partir daí a ação das Nações Unidas na Coréia - e os debates 
sôbre isso na própria ONU - foram conduzidos pelos americanos num 
estilo dinâmico. Nos três anos que se seguiram, o maior impacto da 
luta foi suportado por soldados e aviadores americanos, com outras 
partes épicas desempenhadas por fôrças britânicas e turcas e con
tingentes menores de outros países membros das Nações Unidas. 

Nessa etapa inicial o Presidente Truman deu outro passo impor
tante, fora do quadro da ONU. Uma vez que fôrças americanas se 
achavam envolvidas na Ásia continental, decidiu êle "neutralizar" a 
ilha de Taiwan (Formosa ) ,  em poder das fôrças nacionalistas chine
sas de Chiang Kai-shek, que apenas no outono anterior haviam sido 
expulsas da China continental pelos vitoriosos exércitos comunistas 
de Mao Tse-tung. Essa política de neutralização significava que a Es
quadra dos Estados Unidos recebeu a incumbência de impedir a ocupa
ção COIJlUnista da ilha, ao mesmo tempo que impedia Chiang de lançar 
um ataque em grande· escala ao continente. 

Algumas semanas após o início de seu ataque, as fôrças da Coréia 
do Norte haviam ocupado quase todo o Sul. Mas com a: chegada de 
equipamento e tropas americanas a situação mudou. A 1 .0 de setembro 
a última grande ofensiva do Norte foi repelida. Três semanas depois a 
capital sul-coreana, Seul, foi recapturada e todo o território sul-corea
no libertado. 

Com a retomada da Coréia do Sul, o comandante-em-chefe das 
fôrças das Nações Unidas, General MacArthur, achou que, operações 
de limpeza à parte, a guerra estava terminada. A 1.0 de outubro, 
pelo rádio, dirigindo-!>e às fôrças da Coréia do Norte, exigiu êle à 
capitulação das mesmas ; mas o Norte não capitulou, deixando as Na
ções Unidas num dilema. Deveriam elas avançar e destruir o agres
sor, mesmo estando êle agora em seu próprio território ? Ou deve
riam apenas ficar de guarda na fronteira ? Houve muitos debates, den
tro e fora das Nações Unidas, sêbre essas questões cruciais, ligadas 
como se achavam ao desejo geral de restringir & guerra e evitar sua 
propagação pela Ásia. Depois, a 7 de outubro, a Assembléia-Geral 
aprovou o estabelecimento de um "govêrno unificado, independente e 
democrático da Coréia". Com a recusa norte-coreana de se render ou 
negociar, isso só poderia ser feito com ac; fôrças da ONU ocupando 
tanto o Norte quanto o Sul, para supervisionar a organização política. 

A 8 de outubro as fôrças das Nações Unidas cruzaram o paralelo 
38 e avançaram rumo ao norte, para ocupar a capital, Pyongyang. Ne
nhuma ação foi tomada, quer por Pequim quer por Moscou, em apoio 
da Coréia do Norte. 

Os comunistas chineses, todavia, já haviam advertido que se o 
Paralelo fôsse cruzado, êles não permaneceriam impassíveis. À medi
da que as fôrças da ON"C avançavam, iam começando a encontrar tro
pas chinesas combatendo ao lado da� norte-coreanas. Alguns dias depois 

173 



o fato foi confirmado por Pequim, e a 6 de novembro a intervenção 
chinesa era comunicada ao Conselho de Segurança pelo General Mac
Arthur. No dia seguinte a rádio de Pequim transmitiu a primeira 
história, que milhares de "voluntários" chineses se achavam na Coréia. 
Ainda assim as fôrças da ONU avançavam, alcançando a fronteira 
sino-coreana no rio Yalu a 21 de novembro. Foi aí que o General 
MacArthur anunciou uma ofensiva que, se bem sucedida, poria fim à 
guerra, para todos os efeitos práticos, por ocasião do Natal. Mas 
mal começara, chocou-se com uma contra-ofensiva chinesa, em grande 
e bem planejada escala, envolvendo elevado número de homens -
450 .000 segundo estimativa do General MacArthur. Com essa inter
venção aberta de uma Grande Potência ao lado da Coréia do Norter 
a situação política e militar transformou-se radicalmente. 

Militarmente as fôrças das Nações Unidas foram obrigadas a 
recuar. Pyongyang foi retomada pelo Norte, e Seul foi alcançada e 
mais uma vez ocupada pelos comunistas. Politicamente a controvérsia 
sôbre a agressão chinesa durou um mês nas Nações Unidas. A China 
Comunista foi qualificada como agressora pela Assembléia-Geral, em
bora de forma alguma a votação fôsse unânime .. 

O avanço chinês custou-lhes caro em vidas, e as primeiras sema
nas de 1951  viram seu ímpeto diminuir e transformar-se em retirada. 
Em março as fôrças da ONU haviam recaptumdo Seul, e em abril 
encontravam-se novamente no Paralelo. Ali se entrincheiraram e repe
liram contra-ataques comunistas. A êsse tempo as fôrças das Nações 
Unidas tinham completa superioridade aérea e saboreavam a expecta
tiva da vitória. Enquanto isso se passava, MacArthur havia sido desti
tuído do comando por indiscrições políticas, e seu lugar foi ocupado 
por um homem mais cauteloso, o General Bradley. Seu objetivo não 
era mais expulsar os comunistas da Coréia do Norte, pois a seu ver a 
guerra poderia terminar quando os chineses compreendessem que a 
agressão fracassara. Essa era a étuação em junho de 195 1 .  

E então, a 23 de junho, um ano após o início da  guerra, veio o 
primeiro sinal de seu término. O delegado soviético às Nações Unidas, 
Sr. Malik, fêz uma palestra pelo rádio, uma de uma série das Na
ções Unidas. Quase que de pa:s:sagem, disse êle que havia chegado o 
momento de resolver o problema da Coréia, que deveriam ser inicia
das conversações para um armistício e que as fôrças antagônicas se 
deveriam retirar cada uma para um dos lados do Paralelo. Foi assim, 
quase que de improviso, que a União Soviética voltou ao centro do 
palco coreano nas Nações Unidas ; tendo antes deixado tudo por conta 
da China, voltava agora sob a aparência de apaziguador, embora 
ainda se passariam mais de dois anos antes que o armistício se concre
tizasse. Foi nesse ponto que a campanha da guerra bacteriológica come
çou a tomar impulso. 
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Os primeiros sintomas de qUI� as acusações de guerra bacteriológi
ca estavam destinadas a se tomar um fator importante na propaganda 
comunista não tiveram qualquer significação na época em que surgi
ram, pois eram parte relativamente pequena de uma muito mais ampla 
série de ataques acusando as fôrças dos Estados Unidos de tôda espé
cie de atrocidades contra a população civil da Coréia do Norte. Por 
sua própria natureza essas acusações de atrocidades eram bem extra
ordinárias, incluindo tôdas as espécies de crimes e crueldades contra 
indefesos. E no entanto, um ano e meio depois foram deixadas de lado, 
uma vez que já tinham servido seu propósito imediato, de construir 
uma imagem xenófoba de um odiento soldado americano irrompendo 
pela Ásia. 

Vale a pena considerar essas acusações iniciais, tão penetrantes 
em suas estatísticas de sofrimento. Elas podem ser melhor resumidas 
de um relatório duma comissão internacional organizada por impor
tante agremiação comunista disfarçada, a Federação Internacional 
Democrática Feminina, de sua sede em Berlim Oriental. Composta 
de dezessete mulheres "delegadas por diferentes organizações femini
nas, algumas delas membros da Federação Internacional Democrática 
Feminina e outras não", a delegação preparou seu relatório, "de acôr
do com as provas vistas pelos próprios membros e as declarações que 
lhes foram prestadas por testemunhas e altos funcionários na Coréia". 
O relatório foi feito em maio de 195 1 "em algum lugar perto de Pyon
gyang" e tratava principalmente de ocorrências do fim de 1950 c pri
meiras semanas de 195 1 ,  o período quando, após a entrada dos chine
ses na guerra, a sorte balançava ao norte e ao sul do Paralelo. As áreas 
observadas pela comissão eram aquelas que haviam sentido o avanço 
para o sul dos comunistas e o retôrno novamente para o norte das 
fôrças das Nações Unidas, antes da precária estabilização no próprio 
Paralelo. 

�um extremo a comissão apresentava assassínio em massa, por 
exemplo : "Membros da comissão constataram que em tôda província 
de Whang Hai foram mortos pelo exército ocupante 120.000, além da
queles mortos por bombardeio aéreo. Na cidade de Anak, 19.092 pes
soas foram mortas pelas fôrças americanas, britânicas e de Syngman 
Rhee". No outro extremo, o mesmo subgrupo da comissão falava de 
uma menina de onze anos, vinda de uma aldeia a 32 km de Anak, 
que afirmou : "Ela estava no quarto ano na escola quando os ameri
canos chegaram à sua aldeia e da foi jogada na prisão junto com 
seus pais. Doze dias depois seu pai foi crucificado c jogado num rio. A 
mãe da criança era membro do Partido do Trabalho (o Partido Comu
nista N arte-Coreano) , e a menina disse aos membros da comissão que 
por isso sua mãe teve sua cabeça e seus seios cortados. A irmã 
dessa mesma criança foi enterrada viva. A menina encontra-se agora 
numa escola para órfãos, e ao saber por sua professôra que a comissão 
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estava visitando o distrito pediu que lhe permitissem dar seu teste
munho". 

Outra passagem típica do relatório transcrevia o depoimento pres
tado por uma mulher a respeito da morte de seu filho e seus netos, 
acrescentando : "Pensávamos, senhores, que os americanos fôssem cris
tãos. Não acreditávamos que pudessem matar pessoas com tal bru
talidade". Essa referência desiludida a princípios cristãos violados era 
repetida inúmeras vêzes, com a história complementar de uma viúva 
despojada de sua família que " . . .  antes dos americanos chegarem 
havia sido cristã e ia regularmente à igreja, mas que agora não podia 
mais acreditar em nada". 

�sse relatório de atrocidades foi extensamente divulgado pela Fe
deração Internacional Democrática Feminina e órgãos associados no 
verão de 195 1,  com o Comínform Jourwrl publicando-o como suple
mento especial em meados de agôsto, quando conversações de armistí
cio estavam em realização. Os exemplos dados são uma pequena parte 
do conjunto : a finalidade era óbvia em sua simplicidade. A imagem 
popular do soldado das Nações Unidas como o homem de bom cora
ção que sempre encontrava um chocolate para uma criança e uma mão 
amiga para amparar uma mulher tinha de ser destruída. Ao mesmo 
tempo se poderia minar a confiança na Igreja e na religião em geral. 
Aproveitamento máximo foi feito da indubitável selvageria entre co
reanos do Norte e do Sul, defrontando-se numa cruel guerra civil, 
infernizada por considerações políticas decididas bem além de suas 
próprias fronteiras. 

Ninguém poderia afirmar que a comissão fôsse imparciál, pois 
para isso o patrocínio pela Federação Internacional Democrática Fe
minina era por demais óbvio. Certamente que não era uma comissão 
de inquérito no sentido de querer investigar imparcialmente as ale
gações contra as Nações Unidas, para averiguar até que ponto eram 
verdadeiras ou falsas, minimizadas ou exageradas. A tarefa dos inves
tigadores era simplesmente escrever a história e relatá-la ao mundo. 
Fizeram isso quando voltaram aos seus respectivos países, por meio 
de palestras, panfletos e artigos na imprensa simpatizante. Nos paí
ses comunistas deu-se ampla publicidade às suas histórias, embora em 
outras partes houvesse mais preocupação com o êxito das conversa
ções de armistício e o fim do próprio conflito. 

Essa comissão estêve na Coréia de 16 a 27 de maio, principalmen
te na região da capital, Pyongyang. A 8 de maio, uma semana antes 
da chegada da comissão, o Ministro do Exterior da Coréia do Norte 
enviara um protesto oficial às Nações Unidas acusando as tropas 
americanas de terem espalhado varíola em dezembro de 1950 e janeiro 
de 1951 .  Isso foi relatado na imprensa soviética a 10 de ·maio, e no 
dia seguinte nos jornais chineses. A 13 de maio o jornal governamental 
soviético Izvestia associou as acusações de propagação de varíola com 
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acusações anteriores de preparativos de guerra bacteriológica nos Es
tados Unidos e a alegada proteção dada pelos americanos a cientis
tas militares japonêses classificados como criminosos de guerra pelo 
russos uns dias antes, acusações essas às quais voltaremos adiante 
com mais detalhes. 

:asse protesto oficial formalizou diversos relatos que juntos indi
cavam um crescente interêsse pelo tema da guerra bacteriológica e 
química por parte da propaganda comunista. Em fevereiro de 195 1 uma 
transmissão soviética para a Alemanha descrevia como trabalhadores 
em Hamburgo haviam sido afetados por gás de mostarda ao descar
regar alguns navios americanos. A 5 de março a rádio de Pequim 
declarava que fôrças das Nações Unidas haviam realizado ataques de 
guerra química em três ocasiões, a 23 e 26 de fevereiro e a 3 de março. 
Dois dias depois o Diário do Povo de Pequim afirmava que êsse inci
dente não era acidental pois : " . . .  o uso de gás tóxico pelos america
nos na Coréia coincide com a informação proveniente da Alemanha 
de que gás de mostarda havia sido enviado da América para Ham
burgo". 

No dia seguinte a Gazeta Literária de Moscou também se valeu 
do tema da guerra química com o primeiro de muitos ataques ao uso 
de napalm como arma de guerra. A 14 de março a Cruz Vermelha de 
Pequim protestou perante a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha : 
" . . .  para agir no sentido de impedir a atrocidade do uso de gás vene
noso pelos imperialistas americanos em sua guerra de agressão na 
Coréia". Isso foi por transcrito no Pravda, e alguns dias depois Pe
quim informava que haviam sido reunidas e fotografadas provas de 
' 'granadas venenosas", ao mesmo tempo que publicava um relato de 
uma testemunha chinesa sôbre um pretenso ataque americano de guerra 
química. 

Logo após Pravda veio com outro informe oriundo de Pequim de 
que o comandante-em-chefe das fôrças das Nações Unidas, General 
MacArthur, estava " . . .  empenhado na produção em larga escala de 
armas bacteriológicas para serem usadas contra o exército e o povo 
da Coréia". :asse tema foi retomado mais tarde, em março, pelo 
Cominform Journal, e a 3 de abril a Cruz Vermelha Búlgara protestou 
junto às Nações Unidas, acusando os americanos de estarem usando 
guerra química ; protesto idêntico foi feito a 4 de maio pela Cruz 
Vermelha Romena, após um informe de Pequim de que os americanos 
na Coréia estavam realizando experiências bacteriológicas em prisio
neiros chineses. 

Variantes dessa última história persistiriam durante muitos me
ses. Tiveram como origem uma embarcação americana equipada com 
laboratórios para pesquisas sôbre doenças bacterianas, que fôra envia
da à Coréia para trabalho antiepidêmico em geral e especifica
mente para deter, entre o grande número de prisioneiros chineses no 
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sul, peste, varíola e outras doenças epidêmicas que pudessem ter tra
zido consigo, doenças essas tornadas tanto mais virulentas pelas devas
tações da guerra. Ao aumentarem, um ano depois, as acusações de 
guerra bacteriológica, essa embarcação tornar-se-ia para os propa
gandistas comunistas um símbolo do total desrespeito americano pelos 
valôres humanos, rebaixando seus prisioneiros chineses ao papel de 
cobaias. 

Em maio de 195 1  a coluna de Notas Políticas do Cominfonn 
J ournal era bem pouco apurada em seu tema do momento. Sob uma 
caricatura mostrando um sério voluntário chinês apontando para a 
fôrça que aguardava um MacArtbur agachado e com as mãos ensan
güentadas, com cabeças cortada!: de mulheres penduradas em seu 
cinto, o comentarista J an Marek não deixava qualquer dúvida na 
mente dos leitores : 

"As palavras de justa ira e indignação contidas na Declaração do 
Govêrno da República Democrática Popular Coreana dirigida à Orga
nização das Nações Unidas ressoaram por todo o mundo. Dirigindo-se 
à opinião pública mundial em nome do povo coreano heroicamente lu
tando pela liberdade contra os agressores americanos, o Govêrno da 
República Democrática Popular Coreana exige a prisão e julgamento 
de MacArthur, antigo comandante-em-chefe das tropas americanas de 
intervenção na Coréia, de seu sucessor, General Ridgway, e de outros 
participantes na agressão que são culpados de graves crimes contra a 
humanidade. 

"Com base em documentos secretos capturados do Estado-Maior 
do Exército de Syngman Rhee e em provas fornecidas por soldados 
americanos aprisionados, ficou irrefutàvelmente provado que os agres
sores americanos se preparam para a guerra bacteriológica, que deixa
ram cair bombas tóxicas de aviões e usaram granadas venenosas contra 
tropas norte-coreanas. Infeccionaram com varíola a população das 
províncias das quais foram expulsos pelas tropas da República Demo
crática Popular Coreana. Conforme estabelecido por peritos médi
cos, as tropas americanas, antes de se retirarem da Coréia do Norte, 
espalharam varíola entre a população, procurando dessa maneira in
feccionar com a doença as tropas do Exército Popular e os voluntários 
chineses". 

Prosseguiu Marek referindo-se a uma epidemia em diversas pro
víncias do Norte, atingindo 3.500 casos e mais em abril de 1951, dos 
quais dez por cento morreram. Disse êle que não houve epidemias 
nas áreas que não haviam sido ocupadas pelos americanos, alegação 
essa de pouco valor se nos lembrarmos que virtualmente tôda a Coréia 
do Norte fôra ocupada pelas fôrças das Nações tinidas logo antes da 
entrada dos chineses na guerra. 

Em Sófia, algumas semanas depois, a Federação Internacional 
Democrática Feminina realizou uma reunião do conselho em que a 

178 



Coréia foi o principal assunto debatido. A vice-presidente chinesa da 
Federação, Liu Tsinyan, salientou num discurso a necessroade " . . .  de 
se pôr um fim à guerra bacteriológica e atividades criminosas das 
tropas americanas na Coréia". Mas êsse apêlo não encontrou eco nas 
resoluções aprovadas pela reunião a 22 e 23 de junho de 1951.  

Também nada foi dito sôbre guerra bacteriológica no relatório da 
comissão de inquérito da Federação Internacional Democrática Femi
nina, que estivera ali na Coréia alguns dias depois que a acusação 
oficial foi feita pelo Ministro do Exterior da Coréia do Norte. E no 
entanto alguma coisa a respeito disso deve ter sido dito aos membros 
da comissão. Pelo menos a representante austríaca Eva Prester foi 
informada, pois ela fêz acusações de guerra bacter-iológica nwn pan
fleto de suas impressões, publicado em Viena após · seu regresso mais 
tarde naquele verão. 

E assim, nesse verão de 1951 ,  foram levantadas acusações de 
guerra bacteriológica, e depois abandonadas. & acusações de varío
la coincidiram - isso agora parece certo - com uma epidemia. De 
fato, seria surpreendente se não houvesse tais epidemias com o país 
tão devastado como foi. Não cabe aqui especular por que não se deu 
prosseguimento às acusações, embora seja digno de nota que .uma 
tentativa chinesa na reunião da Federação Internacional Democrá
tica Feminina em Sófia deu em nada apenas dois dias antes que o 
porta-voz soviético nas Nações Unidas apresentasse· sua proposta para 
conversações de armistício, proposta que naquele momento êle n.ão 
queria ver ofuscada por uma nova campanha de 'Propaganda anti
americana de Pequim ou Pyongyang. 

Não quer dizer isso que nada mais foi dito nos meses subseqüen
tes a respeito de guerra bacteriológica. Fizeram-se referências, cada 
vez mais freqüentes, mas tudo como parte do quadro geral de atroci
dades, formado por acusações de bombardeios indiscriminados, brin
quedos de aparência enganadora que eram armadilhas disfarçadas, es
tupros, assassinatos e infanticídio. Em resumo, tudo que pudesse pro
vocar ódio e desconfiança cdntra os americanos e as fôr'Ças das 
Nações Unidas. 

Um tema começou a se repetir, o dos americanos usando especia
listas japonêses de guerra bacteriológica - era de origem soviética, 
datando do fim de 1949, quando houve um julgamento-exibição de 
criminosos de guerra japonêses no centro provincial siberiano orien
tal de Khabarovsk. nsse julgamento, quando teve lugar, foi pràtica
mente ignorado pelo Ocidente, em grande parte porque não se per
mitiu a correspondentes estrangeiros assisti-lo. Mas começou a assu
mir maior significação na Coréia ao fim de 1951 ,  uma significação que 
foi desenvolvida ao máximo um ano depois. 

Essas referências ocasionais e seus reflexos continuaram por 1952 
sem se tornar específicas. Na segunda metade de fevereiro de 1952 a 
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campanha começou a seno. Iniciou-se, sem alarde, a 18 de fevereiro 
de 1952, quando o Serviço Coreano da Rádio de Moscou declarou rium 
comentário anônimo, A Vigilâ11da é urna Arma do Povo Coreano : 
" . . .  a fim de dissolver a solidariedade da frente interna coreana, os 
intervencionistas americanos estão mandando em segrêdo para a Co
réia do :;\l"orte espiões e elementos destrutivos, com o propósito de 
obter segredos militares, envenenar poços e disseminar bactérias de 
varíola e tifo em vários lugares . "  Acrescentava ainda que : "Um dos 
processos mais vis praticados pelos intervencionistas americanos é o de 
enviar secretamente leprosos para a Coréia do Norte." Em si mesmas 
essas acusações não apresentavam nada de nôvo, pois em várias ocasiões 
nos meses anteriores uma ou outra delas haviam sido feitas - tôdas 
exceto a da lepra, que iria ser lançada posteriormente contra os inglê
ses. Tão comuns eram elas no contexto coreano, que até mesmo a 
fase seguinte parecia de início ser destituída de qualquer significação. 
Tratava-se de um informe da Agência Nova China, trcmsmitido, a 
velocidade de ditado, aos jornais locais pelo programa para o interior 
da rádio de Pequim, que declarava estarem os americanos recorrendo 
à guerra bacteriológica na Coréia " .  . . em contravenção ao direito in
ternacional . . .  " e prosseguia mencionando sete supostos ataques ocor
ridos entre 28 de janeiro e 17 de fevereiro, em que aviões americanos 
teriam espalhado grande quantidade de bacilos de diversas espécies 
sôbre a frente comunista e posições de retaguarda. Essa transmissão 
de Pequim era mais específica, mas parecia apenas estar executando 
uma variação sôbre um tema bem conhe�ido. 

Foi no dia seguinte, 22 de fevereiro de 1952, que o Ministro do 
Exterior da Coréia do Norte, Pak Hen Yen, (*) fêz uma declara
ção formal acusando os americanos de empregar guerra bacteriológica 
na Coréia do Norte. Foi êsse o sinal para o ataque em grande escala : 
a declaração de Pak terminava com um a pêlo " . . .  aos povos de todo 
o mundo para deter as atrocidades dos intervencionistas" . Dois dias 
depois uma declaração de apoio foi feita em Pequim pelo Ministro 
do Exterior da China, Chou En-lai, que também concluía conclamando 
" . . .  os povos amantes da paz do mundo inteiro a tomar medidas para 
pôr um fim aos atos criminosos e de furor do Govêrno dos Estados 
Unidos . . .  ", e em aditamento assegurando que " . . .  o povo chinês, 
juntamente com os povos do mundo inteiro, lutará até o fim para 
deter os crimes loucos do Govêrn::> dos Estados Unidos . . .  ". 

O protesto oficial norte-coreano alegava que de 28 de janeiro de 
1952 em diante " . . .  os invasores imperialistas americanos haviam, por 
intermédio de aviões, sistemàticamente espalhado grandes quantidades 
de insetos portadores de bactérias, a fim de disseminar doenças infeccio-

( • )  Há vãrlas maneiras de transliteração de nomes coreanos. As aqui adotadas 
podem não ser muito corretas, mas são as mais fáceis de lembrar. 
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sas sôbre nossas posições na linha de frente e retaguarda . . .  ". A 28 
de janeiro, prosseguia, haviam sido lançados, sôbre áreas a sudeste de 
Ichon, três tipos de insetos infectados, parecendo môscas negras, pulgas 
e carrapatos. A 29 de janeiro outros aviões inimigos haviam dissemi
nado grande número de môscas e pulgas sôbre a área de Ichon . A 1 1  
de fevereiro aviões inimigos soltaram grande quantidade de tubos e 
pacotes de papel, cheios de môscas, aranhas, mosquicos e gafanhotos, 
na área do Pyongyang. A 13 de fevereiro aviões inimigos dissemina
ram vasta quantidade de môscas. pulgas. mosquitos e aranhas sôbre a 
área de Kumhwa. Foi isso seguido, a 1 5  de fevereiro, por elevado núme
ro de môscas, aranhas e outros insetos portadores de bactérias sôbre 
a área de Pyongyang, com novas disseminações no dia seguinte sôbre 
áreas a leste do rio Pukhan . Finalmente, a 17 de fevereiro, mais 
môscas e pulgas foram lançadas ao norte de Pyongyang : 

"Testes bacteriológicos mostram q'le êsses insetos disseminados 
pelos agressores sôbre as posições de nossa tropa e em nossa reta
guarda estão infeccionados com peste, cólera e bacilos de outras doenças 
infecciosas . . .  ". Concluía a declaração que : " .  . . esta é a prova irre
futável de que o inimigo está empregando bactérias em vasta escala e 
de maneira bem planejada para massacrar o povo coreano . . .  " 

Prosseguia o protesto recapitulando vários pontos j á  familiares, 
que as fôrças americanas se valiam de criminosos de guerra japonê
ses - "cães de recados do imperialismo americano e conhecidos no 
mundo como arquimaquinadores da guerra bacteriológica" - e que 
os prisioneiros comunistas vinham sendo usados pelos americanos para 
experiências de guerra bacteriológica. 

O ponto crucial de tôda a questão aparecia no fim : " . . .  como as 
outras atrocidades maquinadas pelos imperialistas americanos durante 
as negociações para um armistício na Coréia, o emprêgo da guerra 
bacteriológica põe a descoberto o caráter criminoso do imperialismo 
americano em tôda sua hediondez. Mas quaisquer que sejam os meios 
violentos que utiliza, o imperialismo americano jamais alcançará seus 
objetivos na Coréia. O que o aguarda é apenas a mais veemente 
oposição dos povos amantes da paz e a falência total dos seus planos 
agressivos . . .  " Terminava o protesto com um a pêlo aos povos do 
mundo inteiro para deter as atrocidades dos intervencionistas e para 
investigar e definir a responsabilidade internacional dos organizadores 
do emprêgo de armas bacteriológicas . . .  " . 

O protesto de apoio do Ministro do Exterior da 01ina, Chou 
En-lai, recapitulava a tese : " . . .  que não é essa a primeira vez que o 
imperialismo americano tem usado armas bacteriológicas em sua guerra 
de intervenção na Coréia . . .  ". Citava Chou os dados já  fornecidos 
como " . . .  prova adicional de que o Govêrno dos Estados Unidos está 
continuando uma guerra planejada e premeditada de um modo com
pletamente desumano . . .  ", mas levando a acusação um considerável 
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, passo adiante ao identificar o Govêrno dos Estados Unidos " . . .  como 
o primeiro criminoso de guerra no mundo de hoje que na prossecução 
de sua guerra agressiva não sente escrúpulos de empregar armas bac
teriológicas em violação a tôdas as convenções internacionais . . .  " .  

Chou En-lai ia mesmo além em suas acusações de experiências 
bacteriológicas em prisioneiros comunistas das Nações Unidas. En
quanto Pak Hen Y en se contentara com uma referência geral, Chou 
declarou : "centenas e milhares de prisioneiros, do Exército Popular 
Coreano e voluntários chineses, têm sido vítimas de experiências com 
essas armas bacteriológicas . . .  ". 

" . . .  E agora", continuot: êle, "o imperialismo americano está 
empregando essas armas bacteriológicas testadas para massacrar o 
pacífico povo coreano. Se os povos do mundo não puserem resoluta
mente um fim a êsse crime, então as calamidades que hoje caem 
sôbre o pacífico povo coreano amanhã recairão sôbre os povos pacíficos 
do mundo inteiro. A ação criminosa do imperialismo americano em
preendendo a guerra bacteriológica provou assim que o imperialismo 
americano é o inimigo mais perigoso dos povos chinês e coreano c dos 
povos pacíficos do mundo inteiro . . . ". 

Chou, como o norte-coreano Pak Hen Y en, chegou à conclusão 
que os americanos estavam empregando guerra bacteriológica lado a 
lado com táticas dilatórias nas negociações de armistício. "Deve ser 
salientado", disse êle, "que os imperialistas americanos se viram for
çados às negociações de armistício depoio;; de golpes esmagadores que 
lhes foram inflingidos pelos heróicos soldados coreanos e voluntários 
chineses durante a guerra de intervenção que empreenderam na Co
réia. Não obstante, os imperialistas americanos se recusam a reco
nhecer sua derrota. Por um lado, nas negociações, recorrem a tôda 
sorte de táticas vergonhosas para obstruir o progresso das mesmas, e 
por outro lado empreendem desumana e brutal guerra bacteriológica. 
Tentam por êsses meios prolongar e estender a guerra da Coréia, e 
alcançar seus desígnios agressivos para destruir a República Popular 
. da China e minar a paz e segurança no Extremo Oriente. O povo 
chinês está decidido a esmagar, e inevitàvelmente esmagará, as ver
gonhosas maquinações e ações criminosas do imperialismo americano. 
O imperialismo americano não só deixará de atingir seus fins crimi
nosos, como também, sem dúvida, pagará ignominiosamente a pena por 
seus crimes diante da justa ira dos povos pacíficos do mundo inteiro . . .  " . 

Cronologicamente, a declaração de Chou En-lai como Ministro 
do Exterior da China veio logo após protestos mais generalizados de 
Pequim . Foram êstes feitos no dia anterior, 23 de fevereiro, pela 
Sociedade da Cruz Vermelha da China - que iria desempenhar um 
papel ativo nos acontecimentos subseqüet!tes - e num editorial do 
Diário do Povo de Pequim, que se referia à resolução sôbre desarma-
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menta contida no apêlo às Nações Unidas do Conselho Mundial da 
Paz (comunista) em Viena em novembro de 1951 .  

O Diário do  Povo - órgão oficial do Partido Comunista Chinês 
apelava aos povos do mundo " . . .  para que imediatamente se unissem, 
no interêsse da civilização e da justiça, e pusessem fim ao pavoroso 
crime dos agressores americanos empreendendo guerra bacteriológica 
em larga escala na Coréia . . .  ". Invocando a resolução de Viena do 
Conselho Mundial da Paz como aplicando-se à nova situação, procla
mava o editorial que essa resolução exigia " . . .  a proibição incondicio
nal de todos os tipos de armas atômicas, bacteriológicas e químicas, 
gás tóxico, armas radioativas e outros meios de aniquilação em massa, 
e a denúncia como criminosos de guerra do govêrno que primeiro os 
empregasse . . .  ". Na realidade, essa resolução de Viena não mencio
nava rotular o primeiro govêrno a usar as armas de destruição em 
massa como criminosos de guerra, mas 0 ponto de propaganda estava 
ieito. 

Dentro de dois ou três dias choveram os protestos de associa
ções comunistas na China e Coréia do Norte. Incluíam a Federação 
Chinesa do Trabalho, a Federação Chinesa da Juventude Democrática, 
a Federação Chinesa das Mulheres Democráticas, o Comitê Nacional 
do Povo Chinês em Defesa das Crianças, a Associação Chinesa de 
Sociedades das Ciências Naturais, a Associação Chinesa para a Difu
são do Conhecimento Científico, n Federação Chinesa de Estudantes, 
o Comitê Chinês de Paz, e a Federação Coreana de Sindicatos. :nsses 
protestos repetiam tópicos salientadÓs nas declarações dos Governos 
Norte-Coreano e Chinês, modificando o tema comum conforme a res
pectiva organização. Assim o protesto da organização feminina decla
rava que "as garras ensangüentadas dos agressores americanos amea
çam tôda a humanidade, especialmente a vida e segurança de mulheres 
e crianças . . .  ", enquanto que um protesto conjunto de organizações de 
juventude já usava um estilo diferente : " . . .  jovens e estudantes de 
tôda a China não tolerarão êsse supercrime dos agressores america
nos ; continuaremos a fortalecer o movimento para resistir à agressão 
americana e ajudar a Coréia, apciar ativamente o Exército Popular 
Coreano e os voluntários chineses, a fazer esforços para estudar a 
ciência militar, fortalecer nossas defesas nacionais e esmagar todos os 
planos criminosos dos agressores americanos, até que êles estejam dis
postos a aceitar um acôrdo de armistício coreano justo e razoável . . .  ''. 
Dessa maneira o nôvo tema da guerra bacteriológica foi associado a 
outros grandes programas de propaganda do momento, mantendo-se 
assim uma continuidade de esforços. 

A reação na União Soviética e Europa Oriental foi a princípio 
lenta. A imprensa soviética publicou as declarações de Pak Hen Y en e 
Chou En-lai, mas sem comentários. Foi só a 5 de março de 1952 
que surgiram alguns indícios, quando a Cruz Vermelha Polonesa pro-
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testou perante a Cruz Vermelha Internacional pedindo medidas de 
emergência para evitar a reincidência dêsses atos criminosos. Mas as 
organizações internacionais comunistas tinham andado ocupadas. A 
29 de fevereiro a Federação Mundial de Sindicatos fêz seu primeiro 
protesto. A 4 de março - uma quinzena após o primeiro sussurro da 
nova campanha pela Rádio de Moscou e onze dias depois de anuncia
da por Pequim - lia-se no Pravd(l que se achava a caminho da Coréia 
uma comissão de inquérito da Associação Internacional dos Advogados 
Democráticos, uma organização comunista disfarçada operando de 
Bruxelas. Essa foi a primeira das investigações, que tanta publicidade 
receberam, enviadas à Coréia e Nordeste d::J. China nos meses seguintes. 

Em março o ritmo aumentou consideràvelmente. As organizações 
comunistas por sua vez pegaram o tema do protesto : a 7 de março a 
Federação Internacional Democrática Feminina ; a 8 de março a União 
Internacional de Estudantes e o conhecido cientista comunista fran
cês, e Presidente do Conselho Mundial da Paz, Frédéric Joliot-Curie, 
sua própria voz expressando-se lado a lado com a do Conselho M un
dial da Paz ; a 12 de março foi a vez da Federação Mundial da J u
ventude Democrática. 

A 14 de março o Sr . Malik, o delegado soviético, levantou na 
Comissão de Desarmamento da ONU a questão da proibição do em
prêgo de armas bacteriológicas pelos Estados Unidos na Coréia c 
China, voltando ao assunto em 14 e 19 de março, 9 e 24 de abril, e Y, 
13  e 28 de maio de 1952. Durante êsse período Pequim e Moscou come
çaram a enviar, às organizações comunistas de todo o mundo, os pri 
meiros de uma grande massa de documentos. 

Foi em meados de março que tiveram início as reuniões de pro
testo na China e União Soviética. Eram elas organizadas por agre
miações como o Comitê Chinês para a Paz e contra a Agressão Ame
ricana na Coréia (designado como Comitê Chinês de Paz na propa
ganda destinada a leitores não-comunistas no exterior )  e o Comitê 
Soviético de Paz. 

A 14 de março de 1952 a imprensa soviética relatava numerosas 
reuniões de protesto, a principal delas realizada na Sala Tchaikovsky 
em Moscou, assistida por "representantes de organizações públicas e 
sindicatos, e trabalhadores científicos, literários e artísticos da capi
tal do Estado Soviético . . .  ", a fim de expressar " . . .  seu encolerizado 
protesto contra os monstruosos crimes dos modernos canibais qul! 
estão tentando exterminar os povos . . .  ". Um dos oradores princi
pais foi o Pro f. N. N .  Zhukov-V erezhnikov, eminente bacteriologista 
soviético e vice-presidente da Academia de Ciências Médicas, além 
de membro do presidium do Comitê Soviético de Paz. 

Falando como cientista, declarou o Dr. Zhukov : " . . .  os imperia
listas americanos perpetraram um nôvo crime. Executaram um ataque 
bacteriológico contra a República Democrática Popular Coreana". E 
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prosseguiu : " . . .  deve-se fazer menção daqueles que são os executores 
de tais ordens. Tenho em mente aquêles especialistas bacteriológicos 
por cujas mãos foram feitas as armas bacteriológicas que hoje estão 
sendo usadas, com a ajuda de centenas de aviões, contra mulheres, 
velhos e crianças na Coréia e China. �sses indivíduos se intitulam 
cientistas e especialistas. Seus patrões de \Vali Street lhes deram os 
títulos de professôres, doutôres e generais. Mas na realidade essas 
pessoas deveriam ser para sempre conhecidas como criminosos ; como 
inimigos mortais da humanidade e da ciência . . .  " Finalmente, decla
rou : " . . .  possam os nomes de todos aquêles que tiveram participação 
neste crime contra a humanidade e a ciência ficar para sempre marca
dos na memória da espécie humana . . .  ". 

�sse discurso é duplamente significativo, em si próprio pelo seu 
conteúdo e quanto ao orador pelo importante papel que iria desem
penhar em acontecimentos posteriores. O Dr. Zhukov-V erezhnikov não 
era um cientista soviético qualquer expressando o ódio do homem-da
rua. Era êle um homem que tinha um interêsse em todo êsse assunto 
de acusações de guerra bacteriológica, tanto recuando na história 
recente quanto indo adiante nos acontecimentos dos seis meses seguin
tes. Mas isso só se tornaria aparente em meio ao verão, quando seu 
discurso de Moscou já se achava relegado aos arquivos. 

A partir dessa época relatos cada vez mais numerosos começaram 
a aparecer na imprensa da Europa Oriental. O diário comunista hún
garo Szabad N ep iniciou a 1 1  de março a publicação das reportagens 
de seu próprio correspondente. �sse correspondente, Tibor Meray, 
era um dos melhores jornalistas húngaros. e seus detalhados relatos, 
feitos dos próprios locais, dos vários incidentes de guerra bacterio
lógica na Coréia receberam ampla publicidade no exterior, a ponto 
de serem mais tarde, em 1952, publicados em livro numa edição espe
cial em língua inglêsa. Os relatos de ::VIeray são particularmente valio
sos, e adiante nos referiremos aos mesmos com mais detalhes. 

Imediatamente após a primeira grande reunião de protesto sovié
tica, Istvan Rusznyak, presidente da Academia Húngara de Ciên
cias, enviou um telegrama de protesto à Academia Americana de Ciên
cias. Presidira êle, em janeiro de 1952, o Congresso da Sociedade Hún
gara de Microbiologia que, entre outras coisas, chegara à conclusão 
científica : " . . .  que a América estava usando armas bacteriológicas . . .  ". 
Não foi, pois, grande surprêsa que o protesto de Rusznyak fizesse uma 
exigência à Academia Americana em que " . . .  enfàticamente lhes pe
dimos, bem como a todos os cientistas americanos, que, em nome do 
progresso e da moralidade, protestem contra êsse ato abominável e 
ponham um fim a êsse crime que está sendo perpetrado por cientistas 
em nome da América . . .  ". 

Em Budapest, a 19 de março, um comício exigiu em nome de 
todos os 1 . 600 .000 habitantes da cidade que as Nações Unidas re-d.-
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lizassem um julgamento público dos responsáveis pela guerra bacte
riológica na Coréia. A 25 de março, em Praga, realizou-se reunião se
melhante de membros do corpo docente da Universidade Charles e 
outras instituições científicas. �o dia seguinte houve comício, assis
tido por 3 . 000 pessoas, em Berlim Oriental. No mesmo dia foi feito 
um protesto pelo Parlamento romeno em Bucarest. 

Na China, durante êsse período, realizaram-se manifestações em 
Antung (30 . 000 pessoas) ,  Harbin ( 1 50 . 000 ) ,  Kirin (60 .000),  Anshan 
(mais de 10 .000) , Kiamusze (mais de 1 5 .000) ,  Chengteh ( 18 .000) , 
Tsingrtao ( 180 .000) ,  Chungking ( 1 2 . 000) e Tientsin ( 180 .000) .  
Organizações chinesas enviaram apelos e exortações a associações con
gêneres no Ocidente ; entomologistas e patologistas apelaram aos seus 
colegas britânicos : um jurista chinês pediu o apoio dos seus colegas
juízes no Tribunal Militar Internacional para o Extremo-Oriente que 
funcionou em Tóquio após a Segunda Guerra Mundial ; protestantes 
chineses - incluindo os líderes dá A . C .  M .  e do Exército da Salva
<:ão que ainda trabalhavam na China - - escreveram a protestantes 
americanos, enquanto o Comitê de Reforma Católica em Pequim con
clamou todos os católicos romanos a se erguerem "em defesa da paz 
mundial e justiça humana", e contra a guerra bacteriológica america
na na Coréia. 

Fora dos países comunistas a c.-1.mpanha demorou um tanto a 
começar, mas no início de abril já era a guerra bacteriológica cons
tante assunto de primeira página na imprensa comunista. No Brasil, 
por exemplo, a guerra bacteriológica foi tema de editorial na imprensa 
comunista quase que diàriamente de 4 a 16 de abril, o mesmo ocorrendo 
com L'Humamité na França ; no Canadá a história foi posta em relê
vo no semanário comunista a 31 de março e 7 e 14 de abril ; na lndia, 
para uma história em março, houve três em abril. De um modo geral, 
êsses jornais se valiam de material divulgado pelas emissoras e agên
cias de notícias de Moscou ou Pequim, ou detalhavam as atividades 
locais dos grupos e indivíduos mobilizados, com informes sôbre as ati
vidades de grupos em outros países. 

Alguns dêsses grupos não possuíam qualquer significação nacional 
ou local, enquanto outros falavam em nome de muitos milhares como 
fili o caso, na Grã-Bretanha, da Associação de Amizade Anglo-Chinesa 
ou do Sindicato dos Trabalhadores em Eletricidade, respectivamente, 
ou do Comitê de Paz de Karachi, no Paquistão, por um lado, e o 
Congresso Sindical Indiano pelo outro. Novamente, o Comitê de Paz 
da Birmânia apela em nome de alguns poucos, mas o Escritório Cen
tral da Federação dos Sindicatos Indonésios era uma organização pode
rosa, o que lhe permitia alegar substancial apoio para seus protestos. 

O Patriarca da Igreja Ortodoxa Ru;,sa em Moscou fêz o seu pro
testo a 21 de março, com os batistas soviéticos vindo a seguir, a 1 .0 de 
abril. A 13 de abril vieram de Pequim os protestos muçulmanos, com 
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os soviéticos se fazendo ouvir a 1 .0 de maio, ao mesmo tempo que 
um líder cristão chinês apelava aos membros do Conselho Mundial de 
Igrejas. No dia seguinte o presidente da Sociedade Nacional da Cruz 
V ennelha da China enviou às Sociedades da Cruz Vermelha de todo 
o mundo uma carta aberta recapitulando as acusações de guerra bac
teriológica. 

Essa crescente lista de protestos não era a totalidade, mas mostra 
o âmbito da ação que se seguiu às duas relativamente breves e, no que 
diz respeito a fatos concretos, bastante vagas declarações, em fevereiro, 
dos ministros do Exterior norte-coreano e chinês. Virtualmente todos 
os grupos organizados da órbita comunista tiveram sua parte a desem
penhar fomentando um antiamericanismiJ em massa com base nas acu
sações de guerra bacteriológica. Por sua vez as organizações interna
cionais comunistas, suas filiadas locais e os partidos comunistas nacio
nais no Ocidente e nos países em desenvolvimento transmitiram todos 
fielmente a linha, tanto assim que em maio a Associação Americana 
dos Trabalhadores Científicos escrevia ao Presidente Truman e ao 
Sr .  Malik condenando a guerra bacteriológica e exigindo medidas 
contra os transgressores ; enquanto isso em Manchester quatorze donas 
de casa marcharam pelo centro da cidade, levando faixas de protesto 
e uma petição ao presidente Truman. 

A 5 de maio Pequim comunicava as supostas confissões de dois 
oficiais da Fôrça Aérea Americana, Enoch e Quinn, que após sua 
captura pelos comunistas admitiram ter participado em incursões aéreas 
bacteriológicas sôbre a Coréia do Norte. A história dêsses oficiais deu 
uma transfusão de sangue nôvo a uma campanha que estava come
çando a se ressentir da falta de novas provas. Nos dias imediatamen
te seguintes viu-se a União Internacional de Estudantes fornecer um 
estôjo com fotografias e documentação para uso em quadros de avisos 
de escolas secundárias e universidades de todo o mundo. Uma mostra 
sôbre guerra bacteriológica foi inaugurada em Pequim, e isso formou a 
base de dois vastos panfletos ilustrados que também tiveram distribui
ção mundial. Protestos renovados seguiram-se às confissões Enoch
Quinn, e a Exposição de Pequim foi a base de muitas histórias levadas 
de volta para casa por delegações de amizade que tinham estado na 
China para as comemorações do Dia 1 .0 de Maio. 

Em Moscou o Pravda publicou como folhetim, em quatro edi
ções começando a 6 de maio, as confissões Enoch-Quinn. Dez dias 
depois publicava uma estranha história de confissão de Robert Gilarol, 
supostamente um aviador americano que soltara besouros de batata 
sôbre a Alemanha Oriental, (*)  treinara criminosos de guerra bacte
riológica e fôra um dos primeiros a empregar armas bacteriológicas na 

(*) Os episódios dos besouros de batatas serão discutidos adiante, como uma 
questão secundária. 
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Coréia. A história é estranha por não ter sido mantida, tendo sido 
largada sem maiores comentários e sem que fôsse mencionada por 
outros órgãos comunistas. 

De certa forma a reunião do Conselho Mundial da Paz em Oslo, 
no fim de março de 1952, pusera em movimento a campanha interna
cional de guerra bacteriológica, quando deu às delegações, para que 
levassem de volta consigo, documentação a respeito. Três meses depois, 
numa reunião a 1 .0 de julho em Berlim Oriental, aprovou uma reso
lução sôbre guerra bacteriológica e recebeu um longo relatório do 
destacado comunista francês Yves Farges sôbre suas próprias investi
gações na Coréia do Norte. Uma quinzena depois outro viajante - o 
Reverendo Hewlett Johnson, Deão de Canterbury - voltava para 
casa com sua história de guerra bacteriológica conforme êle julgava 
ter visto com seus próprios olhos. 

A êsse tempo as histórias assumiam novos aspectos. Em seu 
número de 4 de julho, por exemplo, o jornal da Marinha Soviética 
Esquadra Vermelha contava como " . . .  militares inglêses, especial
mente marinheiros, estavam diretamente envolvidos na disseminação 
de lepra em áreas do norte da Coréia, soltando leprosos na retaguarda 
do Exército Popular . . .  ". Essa história - como aquela a respeito do 
aviador Gilarol - é singular por ter sido publicada apenas pelos 
russos. Apareceu pela primeira vez, já o vimos, na transmissão de 
Moscou em língua coreana a 18 de fevereiro de 1952 - transmissão 
essa que possivelmente deu início a tôda a campanha. 

Certamente não era uma hi!1tória para a Asia, onde a leprc1. é 
por demais conhecida. Destinava-se a europeus, poucos dos quais 
sabiam que a lepra - terrível como seja - não é imediatamente con
tagiosa como muitas outras doenças. Passam-se pelo menos três anos, 
podendo mesmo chegar a quinze, antes qtte a doença apareça, e muitas 
pessoas em áreas endêmicas podem durante anos estar em contato 
com leprosos sem ficar infeccionadas. Até o mais louco dos loucos rejei
taria a lepra como arma eficaz contra a humanidade. 

Uma história ainda mais estranha, que também não foi repetida 
em outro lugar, apareceu no número de julho de 1952 do mensário da 
Marinha Polonesa M orze. Escrit:t por um certo Slawomir Sierecki, 
referia-se a uma ação americana denominada Operação Serpente Ma
rinha e se baseava no suposto diário de um Capitão Barnes, da Mari
nha de Guerra dos Estados Unidos. O diário começava em abril de 
1952 quando o Capitão Barnes foi transferido para o submarino SS-313. 
:asse submarino, escreveu Sierecki, tinha por missão aproximar-se das 
águas territoriais chinesas e ali espalhar môscas portadoras de peste . 
Um dispositivo especial tipo snorkel foi adaptado e por êle as môscas 
eram lançadas fora e levadas pelo vento até a praia. Mas quando o 
submarino se aproximou da costa chinesa a oeste de Hainan, foi avis
tado por embarcações de patrulha comunistas, que deixaram cair cargas 



de profundidade . O recipiente contendo as môscas infeccionadas se 
quebrou, e as môscas se soltaram dentro do submarino . Durante sete 
dias os membros da tripulação morreram, um após outro. Uma noite 
o autor do diário - o comandante do submarino, Capitão Barnes -
tentou escapar por meio de um escaler junto com outro membro da 
tripulação. O escaler deu à praia, vazio, na costa de Hainan, tendo 
dentro dêle apenas um quepe e o diário . Aí terminava a história . 

Essas histórias eram esforços frustrados, esquecidos logo depois 
de escritos. Mas em Moscou, em novembro de 1952, o tema recebeu 
um tratamento dramático com a publicação de uma sátira antiameri
cana, Os Chacais, de autoria do propagandista comunista estoniano 
August Yakobson, traduzida do estoniano pela Casa Editôra dos 
Escritores Soviéticos e publicada em diversas línguas, para leitores 
estrangeiros, pela revista mensal Literat1tra Soviética. A peça foi 

_ incluída no repertório do Teatro Maly de Moscou, e um ano depois, 
a 19 de outubro de 1953, um nôvo filme colorido extraído da peça teve 
sua premiêre em Moscou sob o título O Pó Prateado. 

Coincidentemente em Paris os comunistas franceses tentaram em 
1952 encenar Le Colonel Foster p!aidera co�tpable (O Coronel Fostcr 
se confessará culpado) de Roger Gaillard, só para ver a peça proibida 
pela polícia francesa após a estréia. Com uma humanidade totalmente 
ausente em Os Chacais, tratava do tema das supostas atrocidades 
americanas na Coréia e o dilema moral dos culpados. �Ias suas crue
zas em parte alguma se aproximam das do ensaio de xenofobia de 
Yakobson. A crítica da obra de Yakobson conforme publicada no 
Pravda de 10 de dezembro de 1952 encontra-se no Apêndice Va, pois 
mostra a natureza maldosa da própria narrativa e a aprovação com 
que foi oficialmente encarada em Moscou naquela ocasião e - como 
revelaram a preparação e exibição do subseüente filme - mesmo um 
ano depois, após já haver sido assinado o cessar-fogo na Coréia. 

Em resumo, narra a história como um cientista americano quer 
fazer experiências em sêres humanos. Como não pode obter um supri
mento da Coréia de prisioneiros coreano c chineses, resolve lançar mão 
de alguns negros condenados à morte por crime de estupro, embora 
na realidade sejam Partidários da Paz sofrendo por suas convicções. 
Todos os aspectos de propaganda antiamericana estão incluídos em 
Os Chacais, que apresenta por isso um grande interêsse do ponto de 
vista da propaganda, pois sintetiza isso tudo num grande exercício 
de xenofobia política e cultural. 

Pravda não foi o único jornal soviético a aprovar Os Chacais. A 
Gazeta Literária publicou sua crítica da peça a 14 de novembro de 
1952, com o comentário de admiração : " . . .  o autor classificou sua 
nova obra como uma sátira dramática, e a peça justifica inteiramente 
essa definição . . . a peça de A. Yakobson foi escrita com a pena can
dente de um dramaturgo-jornalista . Nela, luz, sombra, amor e ódio 
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estão poderosa e vividamente definidos . . .  " .  Invocando as palavras 
de Gorki, a Gazeta Literária lembrava aos seus leitores : " . . .  ser im
parcial é não ter sentimentos. Somos um povo que sente. Odiamos 
com paixão e seremos parciais - compreendam-nos assim ! . . .  " 

A reunião em Oslo do Conselho Mundial da Paz, no fim de mar
ço, foi duplamente importante. Em primeiro lugar forneceu a neces
sária documentação de propaganda (baseada em material apresen
tado pelo Dr. Kuo Mo-jo, principal membro chinês do Conselho Mun
dial da Paz e o mais destacado porta-voz da campanha antiamericana 
de Pequim) ,  e em segundo lugar resolveu enviar à Coréia do Norte 
e Nordeste da China uma comissão científica internacional ' . . .  para a 
investigação dos fatos relativos à guerra bacteriológica na Coréia e 
China . . .  ". 

De meados de junho até o fim de agôsto os seis cientistas forman
do o corpo principal da comissão viajaram alguns milhares de milhas, 
entrevistaram dezenas de pessoas e leram muitas páginas de material 
documentário. Foram de Pequim a Shenyang ( Mukdcn ) e Pyongyang 
e fizeram até uma visita apressada ao limite da Mongólia Interior. Em 
setembro seu relatório foi publicado - um volume de 665 páginas 
(das quais 600 páginas eram apêndices) ,  pesando duas e meia libras 
e totalizando 330 .000 palavras, mais umas noventa fotografias e vinte 
mapas. 

Dizendo-se que o relatório ioi publicado em setembro, uma im
portante ressalva tem de ser feita. Inicialmente houve uma ampla dis
tribuição de um pequeno panfleto compreendendo o relatório da comis
são mas sem as provas em que suas conclusões se baseavam. Essas pro
vas encontravam-se nas 600 páginas de apêndices. Ampla circulação 
foi dada em setembro e outubro de 1952 à versão original do pequeno 
panfleto. Foi só em novembro qu� o relatório principal se tornou dis
ponível em Praga mas em bases limitadas. :Bsse relatório da comissão 
científica é a chave de tôda a campanha, e como tal será estudado 
detalhadamente. Neste ponto da escala cronológica é suficiente assi
nalá-lo como iniciando uma nova etapa propagandística no outono e 
inverno de 1952. 

As críticas anteriores aos relatórios precedentes se baseavam com 
freqüência no caráter não-científico daqueles que os faziam - advo
gados, políticos, clérigos. Dessa vez, porém, respondia-se aos críticos 
que essa última delegação - e sem dúvída a mais importante - era 
constituída de cientistas, que encararam todo o assunto com imparcia
lidade científica . E ainda mais, dizia-se, haviam apresentado as provas 
de suas constatações com minúcias muito grandes. :Bsse ponto foi salien
tado com muita ênfase em reuniões e artigos de jornal de setembro 
de 1952 em diante. 

A publicação do relatório chegou a tempo para uma reunião do 
Conselho Mundial da Paz realizada em Pequim em setembro de 1952 
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e, o que é ainda mais importante, para o Congresso Popular da Paz, 
promovido por essa mesma organização, realizado em Viena em de
zembro de 1952. O Congresso instituiu uma comissão especial de 
guerra bacteriológica presidida pela Dra . Adreen, membro sueco da 
comissão científica internacional. Um importante orador sôbre o 
assunto foi o professor chinês Chen Wen-kuei, a quem nos referire
mos adiante por causa do significativo papel que desempenhou atrás 
da cena nessa campanha. "Antes de deixarmos Pequim," disse o Dr. 
Chen aos 2.000 delegados ao Congresso, "recebemos um relatório do 
Corpo de Prevenção às Epidemias dos voluntários chineses informan
do que aviões americanos ainda empreendiam guerra bacteriológica na 
Coréia. Em outubro espalharam insetos e fôlhas infeccionadas de 
árvores, e envoltórios de bombas bacteriológicas foram novamente 
encontrados. Além disso, aviões americanos têm continuado a jogar 
bacilos e outros objetos infeccionados no Nordeste da China." Fêz 
a advertência : " . . .  A guerra bacteriológica na China é apenas uma 
experiência com armas que generais americanos pretendem usar em 
muito maior escala numa futura grande guerra . . .  ". 

Já fizemos menção da lista original dos supostos ataques bacte
riológicos por aviões americanos no início de 1952. Foi seguida de 
uma outra série que serviu de base às investigações realizadas pelos 
cientistas e de que trataremos separadamente. Durante o verão não 
houve informes de novos ataques ; nada foi dito até que o Dr. Chen 
Wen-kuei falou em Viena referindo-se a incidentes que haviam ocor
rido em outro. 

�sses novamente não foram mencion:tdos até o fim de fevereiro, 
quando a Agência Nova China forneceu uma lista de datas de outubro, 
novembro e dezembro de 1952, quando se teriam realizado ataques. A 
21 de fevereiro Chou En-lai aproveitou um discurso do Dia do Exér
cito Soviético para mais uma vez acusar os Estados Unidos de "bru
tal" guerra bacteriológica na Coréia. 

No dia seguinte - aniversário das acusações originais de 1952 -
Pequim divulgou duas outras supostas confissões de oficiais america
nos, Major Bley e Coronel Schwable. O depoimento de Bley era data
do de 21 de janeiro e o de Schwable de 6 e 19 de dezembro. Os depoi
mentos alegavam que a guerra bacteriológica teve início em novembro 
de 195 1 e que em maio de 1952 começou uma nova política para esta
belecer um "cinturão contaminado" através da Coréia Central. 

Assim iniciou-se uma nova campanha, com a linha dada pela 
acusação do Diário do Povo de que era intenção americana "fazer 
guerra bacteriológica contra as grandes massas dos povos asiáticos . . .  ". 
No dia seguinte, 25 de fevereiro, Pravda ao comentar os depoimen
tos, falou do perigo de uma nova Peste Negra, enquanto a rádio de 
Moscou, transmitindo para a Alemanha, sugeria que a guerra bacterio
lógica na Coréia era apenas um meio para uma guerra bacterio-
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lógica maior na Alemanha. A 6 de ma rço um despacho chinês da 
frente coreana acusava os americanos de terem usado granadas de 
gás tóxico em janeiro e fevereiro, repetindo as acusações de exata
mente dois anos antes. A 22 de março foi feita a acusação do lança
mento, cinco dias antes, de bombas de gás venenoso sôbre a pro
víncia de Kangwon. 

Mais uma vez porta-vozes religiosos e científicos chineses envia
ram apelos e cartas-abertas aos seus colegas. Com a aproximação do 
degêlo da primavera em março de 1953 a rádio de Pyongyang afir
mou que os ataques bacteriológicos americanos vinham sendo reali
zados " . . .  ainda mais desesperadamente, com sete incidentes em cinco 
dias". A essência dêsses informes foi repetida poucos dias depois pela 
Agência Nova China. Mas, declarações generalizadas à parte, acusa
ções específicas mais uma vez chegaram ao fim, com o último inci
dente comunicado por Pyongyang em meados de abril, embora tivesse 
acontecido em 17  de março. 

A êsse tempo, no que diz respeito a Moscou e Pequim, o assunto 
diminuíra consideràvelmente de importância. Voltaria à tona apenas 
uma vez, e isso seis meses depois, quando o armistício havia sido 
assinado e prisioneiros de guerra de ambos os lados estavam sendo 
trocados. Para surprêsa geral, os repatriados do lado comunista in
cluíam os vários americanos que haviam feito confissões de guerra 
bacteriológica. Repudiaram êles suas confissões tão logo chegaram às 
linhas da ONU, e mais tarde contaram detalhadamente como haviam 
sido submetidos a tremendas pressões por seus captores comunistas 
até que as houvessem feito. 

:Bsse repúdio foi até certo ponto prevenido pelo lado comunista, 
pois êles adiantadamente imprimiram informes de que os prisioneiros 
de guerra que retornassem seriam indubitàvelmente pressionados pelo 
Alto Comando Americano para repudiar tudo que haviam dito, de sua 
livre e espontânea vontade, enquanto prisioneiros dos coreanos e chi
neses ! 

No caso os repúdios foram apresentados perante a Assembléia Ge
ral das Nações Unidas pelo deleg·:1do americano em outubro de 1953. 
A 1 1  de novembro fêz Pequim o seu último disparo com a publicação 
do que chamou " . . .  novas provas confirmando o uso de armas bacte
riológicas pelos americanos na Coréia e China . . .  " .  Tratava-se de uma 
série de depoimentos de dezenove aviadores americanos, obtidos antes 
cle terem sido repatriados. Em sua essên-:ia essas "novas provas" eram 
uma recapitulação de acusações antigas. 

Todavia, um detalhe nôvo, de impressionante magnitude, foi acres
centado. "A 10 de janeiro de 1953", dizia a declaração de Pequim de 
dez meses depois, "um ataque de grande envergadura diretamente pla
nejado por Washington foi efetuado na área de Sinanju pela Quinta 
Fôrça Aérea . Nesse ataque quatro aviões de cada grupo caça-bom-
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bardeio, quatro de cada grupamento aéreo naval e dois av10es do 
tipo B-26 levariam diàriamente armas bacteriológicas. :asse ataque, 
que durou cinco dias e em seu ponto culminante atingiu 480 sortidas 
num dia, foi um dos mais loucos e selvagens crimes cometidos pelas 
fôrças americanas na Guerra da Coréia." 

Essa história foi distribuída por Moscou e por Pequim. Por sua 
descrição revelava um ataque muito maior do que qualquer outro 
ataque de guerra bacteriológica na guerra coreana. E no entanto 
não fôra mencionado antes, nem mesmo ao tempo em que foram pu
blicadas as confissões Schwable-Bley, em março. 

Menção foi feita de passagem da c0nduta da campanha em cír
culos diplomáticos, especialmente nas Nações Unidas. O decurso 
dessa campanha em círculos mais formais - separado do que objeti
vava atiçar o sentimento popular mostra como os protestos dos vários 
governos comunistas foram apoiados pelas organizações comunistas 
disfarçadas. 

O primeiro protesto foi um de vida curta, feito a 8 de maio de 
1951 pelo Ministro do Exterior da Coréia do Norte e dirigido dire
tamente às Nações Unidas. Não foi de modo algum seguido pelas orga
nizações internacionais comunistas, embora uma ou duas referências 
isoladas fôssem feitas quanto às suas conteqüências por membros indi
viduais da Federação Internacional Democrática Feminina. 

O segundo e mais importante protesto norte-coreano foi o de 22 
de fevereiro de 1952, que assinalou o início da campanha principal. Nêle 
o Ministro do Exterior da Coréia do Norte apelava " . . .  aos povos do 
mundo inteiro para deter as atrocidades dos intervencionistas e inves
tigar e definir a responsabilidade internacional dos organizadores do 
emprêgo de armas bacteriológicas . . .  ". Isso foi apoiado por uma de
claração de ordem geral semelhante de Chou En-lai, falando em nome 
da China Comunista. l7ma segunda declaração foi feita por Chou em 8 
de março, dando a conhecer que " . . .  membros da Fôrça Aérea Ame
ricana que invadem o espaço aéreo chinês com armas bacteriológicas 
serão, quando capturados, tratados como criminosos de guerra . . .  ". 
No mesmo dia isso foi apoiado em Pequim por uma declaração dos 
partidos políticos não-comunistas remanescentes ainda autorizadas a 
funcionar no país. 

Essas advertências não levavam em conta o desmentido oficial às 
acusações de guerra bacteriológica feito a 4 de março pelo Secretário 
de Estado americano, Dean Acheson. Em vez disso, deu-se naquele 
dia o primeiro protesto dirigido à ONU por uma organização comunis
ta disfarçada, no caso a Federação Internacional Democrática Femi
nina. A 5 de março a Cruz Vermelha Polonesa protestou perante a 
Cruz Vermelha Internacional. A 8 de março coube à Federação Mun
dial de Sindicatos escrever às Nações Unidas, seguida a 10 de março 
pela União Internacional de Estudantes. No dia seguinte o jornal comu-
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nista theco Rudé Právo informava que microbiologistas, epidemiolo
gistas e sanitaristas tchecos haviam protestado perante o Conselho 
Mundial de Paz e a Organização Mundial de Saúde. 

A 1 1  de março Dean Acheson solicitou à Cruz Vermelha Inter
nacional que investigasse as acusações de guerra bacteriológica. A 12 
de março o Comitê Nacional Búlgaro em Defesa da Paz protestou pe
rante as Nações Unidas. No dia 1 3  de março o Comitê Internacio
nal da Cruz Vermelha concordou em atender a solicitação de Ache
son. Mais significativamente, no mesmo dia o Comitê Soviético da 
Paz realizou em Moscou um comício que marcou o verdadeiro início 
da campanha organizada de protestos mundiais. 

Na Comissão de Desarmamento das Nações Unidos, a 14 de 
março, o delegado soviético Sr . Malik levantou a questão de proibir 
o uso de armas bacteriológicas pelas fôrças americanas na Coréia e 
China. Coincidentemente o Escritório de Ligação Asiática e Austra
liana da Federação Mundial de Sindicatos endereçou um protesto, de 
sua sede em Pequim, ao Secretário-Geral da ONU, Trygve Lie, e ao 
Presidente do Conselho de Segurança. 

Não foi preciso muito tempo para que a Cruz Vermelha fôsse 
atacada. A 19 de março o Diário do Po1.·o de Pequim atacou o Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha como instrumento do imperialismo 
americano. Não obstante essa má acolhida e sua ampla significação, o 
Sr .  Trygve Lie a 20 de março ofereceu a ajuda da Organização Mun
dial de Saúde aos Governos da China e Coréia do Norte para com
bater as epidemias. Essa oferta foi repetida, sem resultado, a 27 de 
março e 3 de abril de 1952. 

A 24 de março a Associação Internacional dos Advogados De
mocráticos dirigiu um protesto ao Sr.  Trygve Lie . No dia seguinte 
o Ministro do Exterior da Grã-Bretanha, Sr .  Eden, condenou as 
acusações como inteiramente falsas e injustificáveis, o que foi segui
do, um dia depois, pela rejeição pelo Sr .  Malik na Comissão de 
Desarmamento de uma investigação pelo Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha, por êle considerada bastante inadequada, por ser 
" . . .  um órgão nacional puramente suíço . . .  " .  

A 2 de abril foi feito o primeiro protesto oficial norte-coreano 
perante a ONU. Falando umas duas semanas depois no Congresso do 
Partido Comunista em Londres, a conhecida figura do Partido, Ivor 
Montagu - que acabara de voltar da China - alegou que mais de 
2 . 000 bombas com bactérias haviam sido lançadas pelos americanos. 
Essa afirmação um tanto espantosa não foi seguida pelos subcomitês 
locais da campanha de guerra bacteriológica instituídos por comitês 
nacionais de após uma diretiva de 19 de abril de 1952 do Conselho 
Mundial da Paz. 

Após o ataque contra a Cruz Vermelha Internacional seguiu-se 
um contra a Organização :Y1undial de Saúde. Esta foi denunciada em 
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meados de abril pela imprensa comunista chinesa como " . . .  uma das 
agências especializadas das Nações Unidas que pula conforme o esta
lar do chicote do Departamento de Estado . . .  ". O oferecimento da 
Organização Mundial de Saúde para ajudar a combater epidemias era 
uma " . . .  nova torção para um velho truque . . .  ". Se conseguisse p'='ne-
trar na Coréia do Norte e China poderia " . . .  obter informações sôbre 
os efeitos das armas bacteriológicas americanas e encobrir a culpa 
americana por meio de um relatório falso . . .  ". Se ela e a Cruz Ver
melha Internacional não conseguissem entrar, então a propaganda 
americana poderia " . . .  manter a aparência de 'humanitarismo' e calu
niar os governos populares da China e Coréia por sua 'desumanidade' e 
'relatórios falsificados' . . .  ". Essa a linha oficial conforme apresentada 
na ocasião em Chi11a Popular. A 23 de abril de 1952 os norte-coreanos 
recusaram ajuda da Organização Mundial de Saúde e disseram que a 
propagação de epidemias havia sido evitada. Seis dias depois a 
Cruz Vermelha Internacional suspendeu sua comissão investigadora 
por não ter recebido respostas da China e da Coréia do Norte. Com 
um certo atraso, essa retirada da cena foi seguida no dia seguinte por 
um ataque pela Rádio de Moscou contra o Comitê Internacional como 
um instrumento do Departamento de Estado. 

As confissões Enoch-Quinn foram publicadas em maio, tendo sido 
amplamente divulgadas por publicações internacionais comunistas. Em 
Pequim o Comitê Chinês de Paz publicou uma série de folhetos em 
língua inglêsa sob o título geral Stop U . S . Germ Warfare /, enquanto 
em Berlim Oriental o Comitê Alemão de Paz publicava, para dis
tribuição geral na Alemanha, um folheto semelhante sob o título 
Amerika 'md der bakteriologischc Krieg. A nova linha dessas publi
cações era salientar os longos preparativos americanos, e o folheto 
alemão especialmente ia ao ponto de remontá-los ao ano de 1941, 
associando-os com o trabalho japonês na Manchúria revelado pelo jul
gamento de Khabarovsk em dezembro de 1949. 

A 1 1  de maio a agência soviética Tass publicava uma carta diri
gida ao Presidente Truman e ao Sr. Malik pela Associação America
na de Trabalhadores Científicos condenando a guerra bacteriológiéa. 
Pouco mais de um mês depois, a 18 de junho, o Sr. :Malik propôs 
no Conselho de Segurança das Nações Unidas que o Conselho pedis
se a ratificação do Protocolo de Genebra de 1952 proibindo, entre 
outras coisas, o uso de guerra bacteriológica. 

A recusa dos Estados Unidos em ratificar êsse protocolo não 
obstante ser um dos signatários originais ( * )  seria durante alguns 
meses um alvo para a propaganda comunista, alvo tanto mais vulne
rável por causa da aparente falta de razão da atitude americana, já 

(*) O Japlio foi um do slgnatãrios originais, mas não se fêz menção disso na 
propaganda de guerra bacteriológica. 
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que a China comunista ratificara formalmente o protocolo a 13  de 
julho de 1952. 

A recusa dos Estados Unidos não constituía nada de nôvo. Basea
va-se na premissa de que o protocolo conforme subseqüentemente as
sinado por outros Estados, nem todos comunistas, fôra fundamental
mente enfraquecido pelas ressalvas que fizeram. A Grã-Bretanha e a 
França, por exemplo, assinaram-no com a restrição de que era obriga
tório somente em relação a países que efetivamente o cumprissem e que 
.deixaria de ser obrigatório se um inimigo deixasse de respeitar as 
proibições estabelecidas.  Semelhantemente, a União Soviética e vá
fios outros Estados fizeram restrições com relação a Estados. que 
não haviam ratificado ou concordado com o protocolo ou que não 
respeitassem suas estipulações. A ratificação chinesa de 1952 também 
fizera uso de uma cláusula escapatória : " . . .  o Govêrno Central Popu
lar se compromete a executar rigorosamente as estipulações do proto
colo, desde que tôdas as outras potências contratantes e concordantes 
as observem reciprocamente . . .  " . 

A eficiência de um tal protocolo dependia da confiança mútua entre 
as potências signatárias, confiança essa que obviamente faltava na 
Coréia. Se os americanos houvessem assinado o protocolo de acôrdo 
com a proposta do Sr . Malik, teriam sido imediatamente acusados 
de não cumprir seus compromissos solenes, em têrmos ainda mais 
estridentes do que antes. Sua recusa foi apresentada como confirman
do seu emprêgo de armas bacteriológicas. O Protocolo de Genebra 
- assim como a Convenção de Genebra quando aplicável ao tratamen
to comunista de prisioneiros ( * )  - só tinha valor para os comunistas 
quando servia aos seus objetivos. Em setembro o Relatório da Co
missão Científica Internacional instituída sob os auspícios do Conse
lho Mundial da Paz recebeu ampla divulgação, com cópias enviadas 
a tôdas as delegações presentes à Assembléia Geral das Nações 
Unidas. 

Isso levou ao assunto ser mf'ncionado na Câmara dos Comuns a 
24 de outubro de 1952, pelo Sr . S .  O .  Davies, deputado trabalhista 
pelo distrito eleitoral mineiro galês de Merthyr Tydfil. Não foi essa 
a primeira ocasião em que se fêz referência à questão da guerra 
bacteriológica nos Comuns . Em março o desmentido do Sr . Eden 
às acusações foi feito em resposta à pergunta de um veterano estadista 
trabalhista, Sr. Arthur Henderson, que perguntara ao Secretário do 
Exterior " . . .  que informação êle havia recebido das Nações Unidas 
com referência à queixa oficial da l.;nião das Repúblicas Socialistas 

( 0 )  A China Comunista reconheceu, a 13 de julho de 1952, as Convenções de 
Genebra de 1949 sObre tratamento de feridos e doentes na frente de batalha 
e tratamento de prislcneiros de guerra e civis por trãs das linhas de frente. 
Iaao não impediu qut: durante a guerra da Coréia os seus prisioneiros fôs
sem, em massa, maltratados, torturados e mortos, mesmo durante as nego
ciações de armlst!clo e até depois. 

196 



Soviéticas de que as fôrças das Nações Unidas na Coréia eram cul
padas de empreender gtterra bacteriológica . . •  ". 

O Sr. Davies - bem conheddo como procelária da extrema es
querda do Partido Trabalhista - foi mais rude. "Eu me proponho a 
dizer algo sôbre guerra bacteriológica na Coréia", disse êle. "Sei 
que a acusação de que guerra bacteriológica tem sido empreendida ali 
por fôrças das Nações Unidas é geralmente respondida pelo grito de 
que não é verdade - e isso numa voz fingindo horror que as Nações 
Unidas pudessem recorrer a uma prática tão vil. É, entretanto, bem 
sabido que nos últimos dez ou doze anos a América tem construído 
imensas organizações para desenvolver e executar guerra bacterioló
gica." 

O Sr. Davies prosseguiu ainda com o assunto e depois foi inter
rompido com a questão de ordem de que êsse assunto, sendo americano, 
não ficava sob qualquer responsabilidade ministerial e assim não podia 
ser discutido. "Continuando com a questão de ordem", objetou a certa 
altura o Sr. Davies, "alguns de nós não temos a menor somb�a de 
dúvida de que neste momento, na Coréia, realiza-se guerra bacterioló
gica. Há pessoal britânico envolvido na guerra coreana. :aste govêmo 
é responsável pela guerra coreana (aqui uma interrupção) - êste 
govêmo assume sua responsabilidade dentro das Nações Unidas - 
e certamente temos o direito de abordar qualquer matéria relacionada 
com a guerra coreana, onde neste momento jovens vidas britânicas 
estão sendo perdidas e arruinadas." Após outras questões de ordem e 
uma referência à assinatura britânica do Protocolo de Genebra de 1925 
(''o fato de havermos assinado o Protocolo de Genebra torna muito 
mais ignominioso de nossa parte não têrmos protestado contra essa 
espécie de guerra na Coréia" ) o Sr. Davies abordou o seu tema prin
,cipal. 

"Meus senhores", disse êle, conforme o registro dos debates, "por 
mais sensíveis que se possam sentir a respeito, devem saber que a 
guerra bacteriológica na Coréia é já agora muito bem conhecida, e é 
apoiada por provas que honestamente não podem ser postas em dúvi
da. Tenho de reconhecer que a imprensa britânica em tôdas as ques
tões relativas às abominações das Nações Unidas na Coréia tem, 
durante os últimos dois a dois e meio anos, chafurdado nas mais covar
des e temerárias mendacidades, recusando-se deliberadamente a dar 
ao povo até mesmo uma parte do que se está passando. Lamento ter 
de dizer isso a respeito da imprensa do meu próprio país. 

"Perguntar-me-ão como sei que guerra bacteriológica tem sido 
empreendida na Coréia, e me dirão que não estive lá. Eu não estive 
em Hiroshima, nem em Nagasaki, quando foram jogadas as bombas 
atômicas. Mas acontece que sei que as bombas foram jogadas ali. Não 
vi as câmaras de gás de Hitler funcionando, mas todos sabemos que 
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eram usadas com terríveis conseqüências. Sabemos porque confiamos 
na palavra e no testemunho de homens e mulheres de cuja integridade 
não temos qualquer motivo para duvidar. E eu afirmo que testemunhos 
igualmente dignos de crédito nos vieram do Extremo-Oriente, provando 
sem qualquer margem de dúvida que guerra bacteriológica tem sido 
posta em execução na Coréia do Norte e na China. 

O Sr. Davies continuou mencionando provas como as confissões 
Enoch-Quinn antes de abordar o recém-publicado relatório da Co
missão Científica Internacional, o qual, disse êle " . . .  apresentou pro
vas que não podem ser contestadas, e que estou plenamente confiante 
não serão postas em dúvida por nenhum cientista competente neste 
país . . .  ". 

Concluiu êle (no sentido de que seu discurso foi interrompido 
pelo presidente em exercício com um lembrete de que seu tempo esta
va se esgotando) com " . . .  a veracidade das acusações que fiz esta 
noite não será contestada com fatos concretos, mas desculpas fracas 
serão dadas e perguntas fracas serão feitas, como, por exemplo, por 
que os norte-coreanos e os chineses não convidaram a Cruz Vermelha 
Internacional para investigar as acusações de guerra bacteriológica ? 
As razões são óbvias. Quando medonhos massacres ocorriam em 
campos de concentração nazistas, investigadores da Cruz Vermelha 
emitiam relatórios de que tudo ia bem. Esquecemos nós seu relatório 
sôbre o notório campo em Auschwitz com suas câmaras de gás, êsse 
campo de extermínio em que . . .  ", e aqui o presidente em exercício 
interveio. 

Nesse ponto o Subsecretário de Estado para Assuntos Estran
geiros, Sr. Nutting, interrompeu com uma pergunta : "Poderia eu per
guntar-lhe ( isto é, ao Sr. Davies) ,  tendo feito as acusações contra a 
Cruz Vermelha relativas à última guerra, por que em agõsto de 
1949 a União Soviética e seus satélites do Leste endossaram todos um 
relatório e assinaram uma convenção em Genebra em que havia uma 
resolução descrevendo a Cruz Vermelha como um órgão humanitário 
imparcial ?" 

Ao que o Sr. Davies retrucou : "Responderei à pergunta quando 
eu tiver tido tempo para estudar as condições sob as quais tal rela
tório foi feito, e não antes." E aduziu : " . . .  o sórdido negócio continua, 
com guerra bacteriológica, peste bubônica, cólera, tifo, varíola, téta
no, com massacres de homens, mulheres e crianças : e mais, como os 
porcos de Gadarene, entramos no abismo da degradação moral e espi
ritual . . .  ". Esta foi, em poucas palavras, a história da guerra bacte
riológica. Seria repetida, de forma diferente, pelo Sr. Davies alguns 
meses depois. 

Embora o relatório da Comissão Científica recebesse ampla divul
gação em todos os países onde houvesse organizações comunistas, foi 
muito reduzido o número de protestos novos que provocou, quer diri-
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gidos às Nações Unidas quer a outras organizações. Significativamen
te, na Grã-Bretanha uma dessas organizações comunistas disfarçadas 
recebeu o relatório da Comissão de maneira bastante fria - o Comitê 
Executivo da Associação Médica para Prevenção da Guerra apreciou 
o relatório. mas não o endossou nem o rejeitou. Semelhantemente, os 
líderes da Associação dos Trabalhadores Científicos, após o lerem, 
não se convenceram nem num sentido nem noutro. 

Exatamente um ano após o início áa campanha de propaganda 
relativa à guerra bacteriológica, foram publicadas em Pequim duas 
novas confissões dos oficiais americanos Schwable e Bley. Alan 
Winnington, correspondente do Daily W orker junto aos norte-corea
nos. escreveu no Daily Worker de 24 de fevereiro de 1953 um longo 
despacho sôbre os dois aviadores. Foi êsse despacho, informava o jor
nal aos seus leitores, enviado a todos os delegados nas Nações Uni
das. No dia seguinte o General Mark Clark, comandante-chefe das 
fôrças das ::-.1 ações Unidas, desmentia as novas acusações feitas em de
corrência das confissões Schwable-Bley. 

Cinco dias depois, a 2 de março, o Sr. S. O. Davies levantava 
mais uma vez a questão nos Comuns indagando do Secretário do Ex
terior : " . . .  quando havia sido êle informado pelo Govêrno dos Esta
dos Unidos de sua diretiva para introduzir na Coréia guerra bacterio
lógica amplamente disseminada ?" Ao que o Sr. Selwyn Lloyd, o então 
Secretário do Exterior. respondeu : " . . .  o Govêrno dos Estados Unidos 
não comunicou ao Govêmo de Sua Majestade qualquer diretiva sôbre 
a introdução de guerra bacteriológica na Coréia. A guerra bacteriológi
ca nunca foi usada pelas fôrças das Nações Unidas na Coréia ; e creio 
que a alegação de ter sido dada uma tal diretiva é rematada tolice . . .  ". 

Continuou o Sr. Davies : " . . .  teve o ilustre erudito cavalheiro 
ciência do relatório recentemente publicado por dois altos funcionários 
americanos. que vêm há muito servindo na Coréia e ainda lá se 
encontram, a respeito do uso ali de guerra bacteriológica, tendo-se 
feito, entre outras coisas, um esfôrço para pôr um cinturão de cólera 
através da Coréia do Norte ? Não deveria certamente o ilustre e erudito 
cavalheiro fazer indagações sôbre tais fatos quando êles são sabidos 
do público embora deliberadamente negados por êste govêrno ?" 

Seguiu-se um breve debate quanto ao Sr. Davies ter de mostrar 
provas em apoio de sua acusação aos Esdados Unidos pela " . . . direti
va para introduzir amplamente na Coréia a guerra bacteriológica . . .  

,
. . 

Por um lado afirmou-se que os membros da Câmara dos Comuns 
tinham o direito de fazer as acusações que bem entendessem sem 
qualquer obrigação de revelar provas corroborativas. mas pelo outro 
isso foi visto como representando " . . .  nenhum limite à natureza fan
tástica e inverídica de qualquer alegação que um deputado qualquer 
tente incluir numa questão, pois aparentemente não haverá limite 
a acusações inteiramente sem base ou cujo curso pode ser dado por 
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meio de questão parlamentar ? Não tem esta Casa direito a proteção ?" 
Ao que o Presidente deu a resposta oficial : " . . .  existem certos 

limites mas, por outro lado, é muito importante nesta Casa manter os 
direitos dos seus membros . . .  ''. Com o que se encerrou a questão. 

Em março uma comissão de· inquérito de cinco países destinada a 
investigar a guerra bacteriológica foi proposta no Comitê Político da 
ONU contra a oposição da União Soviética, que continuava insistindo 
na ratificação do Protocolo de Genebra de 1952. Em meados de abril 
Pequim renovou as acusações de guerra bacteriológica e atacou a idéia 
de um comitê imparcial das Nações Unidas como meio de sustar .a  
eficácia das alegadas atividades de  guerra bacteriológica. A 23 de 
abril de 1953 a Assembléia Geral das Nações Unidas instituiu, por 
trinta e dois votos contra cinco e quatro abstenções, uma comissão de 
inquérito de quatro membros. ·Nunca chegou a funcionar, sendo final
mente extinta. 

· Em maio vieram novas acusações de guerra bacteriológica, e em 
junho Ivor Montagu declarou mima reunião do Conselho Mundial da 
·Paz em Budapest que os inglêses estavam empregando guerra bacterio
lógica contra os rebeldes na Malásia. 

A 27 de julho de 1953 o Acôrdo de Armistício Coreano 'foi assi
nado em Panmunjon. Um mês depois houve um breve relato� sôbi'e 
·alguns oficiais de artilharia · americanos, prisioneiros, que haviam con
·fessado ter disparado obuzes corri bacilos, mas essa história não foi 
exl'andida. 

No início de setembro deu-se o grosso da repatriação, incluindo 
todos os oficiais que haviam assinado as confissões de guerra bacte
riológica. Prevendo que com a repatriação suas histórias seriam · dife
rentes, um outro correspondente junto aos norte-coreanos, Wilfred 
Burchett, advertiu antecipa:damente os leitores do Daily W orker que 
·retratações deveriam ser esperadas e vistas com cuidado. 

Em outubro, no Comitê Político das Nações Unidas, a delegação 
am�ricana revelou tôda a história de como os comunistas extorqui
ram as confissões dos prisioneiros americanos. O delegado britânico, 
por sua vez, atacou severamente o apêlo soviético para ratificação da 
Convenção de Genebra de 1952 - que ainda vinha sendo feito - como 
destinado a distrair a atenção pública da recusa comunista de. uma 
investigação imparcial sôbre tôdas as acusações de guerra bacterioló
gica. No princípio de novembro a Assembléia Geral decidiu não votar 
o pedido relativo à convenção de 1952, encaminhando-o à Comissão de 
Desarmamento, e por lá ficou. Nesse ponto a questão da guerra bacte
riológica nas Nações Unidas deixou de ser um assunto atual. 

Alguns dias depois, a 1 1  de novembro de 1953, veio o último dis
paro de Pequim, com mais um maço de confissões americanas. Mas seus 
ecos ràpidamente silenciaram, e no que dizia respeito à propaganda 
comunista a campanha principal terminou. Um ano depois houve. na 
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China um julgamento-exibição em que foram condenados treze ame
ricanos, incluindo onze aviadores capturados que deveriam ter sido 
repatriados sob o Acôrdo de Armistício de julho de 1953. As sen
tenças, por suposta espionagem, variavam de quatro anos até prisão 
perpétua. (*)  Na mesma ocasião cinco chineses foram condenados à 
morte e outros cinco a prisão. Não se fêz nesse julgamento qualquer 
referência a guerra bacteriológica. 

Até agora vimos o movimento geral de propaganda das acusações 
de guerra bacteriológica tanto entre o público quanto em círculos 
oficiais, conforme transmitido pelas organizações comunistas e outras 
menos. comprometidas. De um modo geral tomamos os desmentidos 
ofiCiais pelo seu valor nominal, sem examina:r: as provas que possam 
ter sido apresentadas com os mesmos. Podemos supor que . tais nega:
tivas tivessem de ser feitas e muitas vêzes o foram desacompanhada� 
de explicações de apoio. 

Mas para nós é muito mais importante examinar as provas forne
cidas pelos comunistas em apoio às suas acusações. Afinal de contas 
era isso que nos era pedido naquele tempo. E é um estudo que com
pensa o esfôrço. A prova fundamental é a contida no volumoso rela
tório da Comissão Científica Internacional, pois êste incluía muito do 
material referido um tanto vagamente em relatórios anteriores · de 
indivíduos como o Deão de Canterbury e o presidente do Cúmitê 
Nacional Francês de Paz, Yves Farges, e de comissões como a da 
Associação Internacional dos Advogados Democráticos. 

Há um fator comum a todos êsses relatórios anteriores, que é stia 
natureza circunstancial. 1\ enhuma das pessoas que prestam depoimento 
jamais viram elas próprias a guerra bactt'riológica sendo feita ; tôdas 
citam testemunhos de outros. Alguns (como veremos · pelos escritos' do 
jornalista húngaro Tibor Meray, que visitou· os primeiros locais de 
guerra bacteriológica) apresentaram suas histórias com considerável 
emoção e poder descritivo. 

(•)  ties acabaram sendo repatriados por Pequim após uma intervenção pessoal 
do Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Hammarksjold. 
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CAPÍTULO lO 

As ProCJa.r 

Nos primeiros meses da campanha de guerra bacteriológica uma Comis
são Popular Chinesa para Investigar o Crime de Guerra Bacterioló
gica dos Imperialistas Americanos foi instituída em Pequim, com uma 
subseção operando na Manchúria como o Grupo China Nordeste da 
comissão. Seu relatório foi publicado em abril de 1952, mas embora 
recebesse ampla divulgação na China, relativamente pouco uso foi 
feito dêle nos órgãos de propaganda de além-mar de Pequim, como o 
periódico de língua inglêsa People'.ç China. A ênfase principal no exte
rior foi dada aos relatórios num� série de folhetos intitulados Stop 
U. S. Germ Warfa-re!, publicados em inglês pelo Comitê Popular Chi
nês para a Paz Mundial e Contra a Agressão Americana e distribuí
do em parte pela Liga Chinesa de Esperanto. 

A comissão era grande, composta de dois grupos. O primeiro era 
de conteúdo sócio-político - representantes de sindicatos, organiza
ções juvenis e femininas, entidades religiosas e outros órgãos públicos. 
Além disso havia mais de quarenta especialistas chineses em clínica 
médica, bacteriologia, epidemiologia, patologia, parasitologia, toxicolo
gia e outros ramos. Muitos dêles depuseram depois. O objetivo do 
primeiro grupo, o não-especializado, era ouvir as testemunhas nas loca
lidades que visitavam. O segundo grupo, o de especialistas, preocupa
va-se principalmente em verificar os aspectos científicos. 1Ues indentifi
cavam espécimes, diagnosticavam sintoma5, realizavam autópsias. 

Enquanto o Grupo China Nordeste se ocupava exclusivamente 
com acontecimentos na Manchúria, o corpo principal da Comissão Chi
nesa operava na Coréia do Norte. Uma seção tomou parte em traba
lhos de identificação junto com o Corpo de Prevenção de Epidemias 
das fôrças chinesas na Coréia. O restante se dividiu em dois grupos, 
um dirigindo-se para a região de \Vonsan e o outro para a parte central 
do Paralelo 38. Na Coréia foram ouvidas mais de 150 testemunhas, 
inspecionando-se 1 . 165 itens de provas. Fizeram-se gravações das 
testemunhas mais importantes, das confissões de agentes capturados 
e de declarações de prisioneiros de guerra americanos. Tôda a operação 
foi fotografada e filmada. 

"Com base nos dados e nos resultados dos testes", dizia o relatório, 
'1a Comissão considera conclusivamente provado que o Govêrno dos 
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Estados Unidos usou av10es, granadas e outros métodos para espa
lhar insetos carregados de bactérias e outros objetos infeccionados em 
grande quantidade, e que as provas são irrefutáveis. Os resultados do 
exame dos insetos e outros objetos infeccionados espalhados pelos 
Estados Unidos demonstraram que até agora foram usados bacilos 
de peste, cólera, tifo, paratifo e disenteria. Também temos dados 
provando que os agressores americanos estão usando Bacillus anthracis 
e outros organismos patogênicos .  Os fatos provam que por êstes meios 
está o Govêrno dos Estados Unidos tentando provocar epidemias a 
fim de aniquilar em grande número o povo coreano e as tropas chi
riesas e coreanas e destruir gado e danificar colheitas na Coréia." 

Os principais meios de propagação alegados eram a pulverização 
feita por aviões e o lançamento de recipientes ou bombas com reves
timentos especiais. Eis a seguir um exemplo típico das provas relacio
nadas no relatório da Comissão . 

Pouco depois do meio-dia, a 1 1  de fevereiro, um soldado chinês 
viu na área do Chorwon três aviões de caça americanos P-51 voando 
acêrca de mil pés : " . . .  aviões espalhavam insetos, como môscas e 
1)Qduros, que foram encontrados sôbre a neve numa área que se esten
dia 10 km de leste para oeste e 5 km de sul a norte. A temperatUra 
era então de quatro graus centígrados abaixo de zero. Muitas das môs
cas não tardaram a morrer congeladas. Algumas que caíram em luga
res· onde havia sombra e sobreYiveram voaram lentamente para a 
ltiz do sol . . .  " . 

Outro exemplo de Youngwon narrava como a 26 de março um 
médico militar assistente de uma unidade chinesa viu um avião ameri'
cano voar em círculo e depois num mergulho soltar duas bombas . 
Uma bomba fêz uma cratera de cinco polegadas de profundidade, 
enquanto a outra caía a uma milha de distância, ambas se abrindo : 
" . . .  cada uma formou uma zona congestionada de insetos de cêrca de 
200 metros de comprimento e 100 metros de largura, e os insetos eram 
principalmente môscas. A densidade média era de mais de 100 insetos 
por metro quadrado. Os insetos estavam mais densos dentro da cra
tera. No momento em que foram avistados, insetos ainda saíam dos 
envoltórios quebrados das bombas . . .  ". 

Um capítulo relativamente curto do relatório da Comissão sôbre 
a Coréia mostra que " . . .  na Coréia, onde não havia peste, os agresso
res americanos começaram a usar essa doença mortal como instru
mento de guerra, deixando cair transmissores de peste - ratos e 
pulgas - numa tentativa para atingir seus desígnios agressivos pelo 
assassínio em massa por meio de epidemias de peste . . .  ". Provas deta
lhadas não foram apresentadas, mas fizeram-se generalizações que 
" ;  . .  em áreas onde os agressores americanos deixaram cair ratos, 
muitos dêles foram encontrados infeccionados com o bacilo de peste. 
Testes bacteriológicos e imunológicos, usando métodos como lâminas, 
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cultura de germes, reação serológica, inoculação animal e secciona
mento patológico, provaram que �sses ratos eram portadores de bacilos 
de peste . . .  ". Prosseguia o relatório : " . . .  nessas mesmas áreas tam
bém descobrimos vítimas de peste. Amostras de vísceras e sangue tira
das das vítimas provaram, por meio de cuidadosos e minuciosos testes 
bacteriológicos, imunológicos e patológicos, usando métodos como os 
de lâminas, cultura de germes, reação serológica, inoculação animal e 
seccionamento patológico, que essas vítimas foram atingidas por Bacilli 
pa.steurellae . . .  ". 

Provas paralelas foram apresentadas no terceiro capítulo para 
demonstrar que " . . .  a erupção de cólera . em Pyongyang foi artificial, 
sendo provocada por môscas transmissoras de cólera disseminadas por 
aviões americanos . . .  ". Argumentos idênticos eram apresentados nas 
partes referentes a infecções gastrintesti!1ais, antraz e fungos. 

O capítulo final, intitulado "depoimentos de americanos prisio
neiros de guerra e agentes especiais aerotransportados", limitava-se a 
transcrever declarações de dois soldados americanos sôbre o que tinham 
ouvido dizer e de um agente chinês que saltou de pára-quedas ·: na 
Coréia "para investigar a eficiência da guerra bacteriológica." 

O relatótio do Grupo China Nordeste seguia linhas semelhantes. 
Afirmava que aviões americanos vindos da Coréia haviam sobrevoado 
território chinês :· " . . .  nas áreas invadidas pelos aviões inimigos foram 
encontrados repetidamente grande. número de môscas ( incluindo espé
cies como antomiídeos, varejeiras, môscas de estrebaria, môscas cru;ei
ras, moscardos ) ,  mosquitos (incluindo espécies como aedes, culex, 
maruim, etc. ) ,  aranhas, poduros, formigas, gafanhotos migratórios, 
gafanhotos anões, grilos, etc . . . Considerando as áreas em que foram 
descobertos em re�ação às intrusões de aviões americanos, a distribui
ção dêsses insetos, os locais e a época em que os insetos apareceram, 
não há a menor dúvida de que êsses insetos foram disseminados por 
aviões americanos . . .  ". 

Paralelamente com essa Comissão Chinesa funcionou a Comissão 
de Advogados enviada em março à China e Coréia do Norte pela Asso
ciação Internacional dos Advogados Democráticos, uma organização 
comunista disfarçada com sede em Bruxelas. Composta de oito mem
bros, era chefiada por Heinrich Brandweiner, então Professor de Direi
to Internacional da Universidade de Graz na Áustria. (*) Os demais 
eram Mme. Zofia Wasilkowska, Consultor da Côrte Suprema em Var
sóvia ; Ko Po-nien, Diretor do Departamento de Pesquisas do Instituto 
Popular para Assuntos Estrangeiros, Pequim ; Mme. Marie-Louise 
Moerens, advogado da Côrte de Apelação, Bruxelas ; Letelba Rodrigues 
de Brito, advogado no Fôro do Rio de Janeiro, Brasil ; Marc Jacquier, 
advogado da Côrte de Apelação, Paris ; Jack Gaster, advogado e pree-

( • )  Mais tarde · êle ·veio a exercer um cargo de professor na Alemanha Oriental. 
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mirtente membro do Partido Comunista, de Londres ; e Luigi Cavalieri, 
advogado junto à Côrte Suprema de Roma, vice-presidente da Asso
ciação Internacional dos Advogados Democráticos. 

Inicialmente a Comissão foi instituída pela Associação Internacio
nal dos Advogados Democráticos para investigar as acusações de 
guerra bacteriológica na Coréia. (* )  Enquanto ali estavam Pequim 
alegou que guerra bacteriológica estava sendo empregada pelos ameri
canos na Manchúria, e assim o âmbito da Comissão foi estendido para 
incluir aquela área também. 

Na Manchúria ouviram depoimentos e entrevistaram testemunhas 
especialistas ; o conseqüente relatório segue a linha geral dos seguin
tes exemplos específicos : a 3 de março um agricultor de uma aldeia a 
20 km de Fushun encontrou insetos saltando e rastejando na neve 
diante de sua casa : " . . .  informou as autoridades locais sôbre sua des
coberta, e o trabalho de coleta e destruição dos insetos foi organizado 
nos dias seguintes . . .  ". Os insetos foram identificados como da espécie 
Collembola e haviam sido "disseminados em grande quantidade na 
Coréia e Nordeste da China", sendo transmissores de uma espécie 
de agente patogênico rickettsia. Essa área fôra invadida por aviões 
americanos a 29 de fevereiro, isto é, quatro dias antes de os insetos te
rem sido encontrados . 

Em todos os casos informou-se que os insetos foram encontrados 
fora de sua época normal de procriação, em ambientes incomuns e ge
ralmente infeccionados. As informações da Comissão relativas à Co
réia do Norte foram semelhantes, com mais ênfase sôbre os insetos 
encontrados no chão do que sôbre os aviões observados no alto. Um 
incidente significativo - ao qual nos referiremos adiante com maiores 
detalhes - foi relatado sem qualquer menção de proximidade de aviões 
americanos : " . . .  A 5 de março na cidade de Pyongyang, Distrito de 
Chung Ku, bairro de Nammun Ri, grandes e pequenos grupos de 
môscas foram encontrados na rua, espalh.:1.dos por uma área de cêrca 
de um e meio por cinco metros. No dia seguinte irrompeu cólera na 
rua vizinha . . .  ". 

Nas conclusões o relatório da Comissão de Advogados teve o cui
dado de salientar que " . . .  não é função desta comissão fazer um julga
mento definitivo . . . Sua obrigação limita-se a uma investigação dos 
fatos e a indicar as transgressões ao direito internacional que em sua 
opinião êsses fatos revelam. Se há defesa para os crimes revelados por 
êste relatório, essa defesa deve ser ouvida por um tribunal internacio
nal adequado antes que um juízo final possa ser feito . . .  ". 

( 0 )  Para se1·mos mais exatos, a Comissão foi institufda para investigar t&las 
as acusações de atrocidades cometidas por fôrças americanas na Coréia. O 
relatório completo menciona uma grande variedade de crimes de guerra, 
mas a parte referente à guerra bacteriológica foi a mais divulgada e é a que 
nos interessa diretamente. 
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Fêz-se relativamente pouco uso do relatório da Comissão de Advo
gados. Suas provas eram grandemente circunstanciais e - como mos
tra o exemplo citado - com freqüência não estabeleciam a mais leve 
conexão entre aviões americanos em cima e o encontro de insetos de 
outros objetos inesperados em baixo . Mesmo antes de a Comissão de 
Advogados ter completado seu relatório, ouviram-se críticas de que 
êste era um assunto científico, que deveria ser examinado por cien
tistas competentes e imparciais. Ainda durante a permanência do grupo 
de advogados na Coréia e China, decidiu o Conselho Mundial da Paz 
numa reunião em Oslo instituir nma comissão científica. Esta levou 
várias semanas para ser organizada, e enquanto isso muitos bem
conhecidos comunistas e simpatizantes comunistas - o  Deão de Canter
bury, Dr. Hewlett Johnson ; o presidente do movimento comunista de 
paz na França, Yves Farges, Ivor Mantagu, preeminente personali
dade do Conselho Mundial da paz e sua filiada britânica ; Sr .  a 

Mônica Fetlon, então presidente da organização comunista feminina 
na Grã-Bretanha ; e o Dr. Robert Endicott, clérigo canadense e adepto 
do Conselho Mundial da Paz - fizeram viagens pelas áreas dos inci
dentes de guerra bacteriológica. Essencialmente repetiram o que já 
havia sido dito pelas Comissões Chinesa e de Advogados, embora o 
relatório de Yves Farges perante uma reunião especial do Conselho 
Mundial da Paz em Berlim Oriental em julho de 1952 fizesse menção 
especial de um caso ocorrido no início de abril no Nordeste da China, 
quando " . . .  um grande número de ratos mortos e semimortos e pe
queno número de ratos vivos foram jogados de aviões americanos . . .  ". 
Ao todo 700 foram pegados, e todos estavam infeccionados com peste. 
:G.sse incidente assumiria mais tarde especial importância. 

Não há dúvida de que o Relatório Científico preparado no verão de 
1952 e publicado em setembro foi o mais importante de todos. Foi de 
longe o que recebeu maior divulgação e cujas constatações provocaram 
os maiores impactos. Do ponto de vista da análise de propaganda tam
bém tem o seu lugar porque é todo documentado, de modo a nos 
proporcionar a base para uma análise mais completa dessa campanha 
do que qualquer outro material produzido pelos comunistas e seus sim
patizantes. 

Segundo o Conselho Mundial da Paz, convites para participar da 
Comissão foram enviados a muitos cientistas europeus, sul-americanos 
e indianos. Os convites eram emitidos em nome do Dr. Kuo Mo-jo, 
presidente da Academia Sinica e do Comitê Chinês de Paz. A parte 
principal da Comissão era formada de seis pessoas que atingiram Pe
quim no fim de junho de 1952. Eram êles a Dra. Andrea Andreen, 
Diretora do Laboratório Clínico Central da Junta de Hospitais de 
Estocolmo ; Jean Malterre, Diretor do Laboratório de Fisiologia Ani
mal na Escola Nacional de Agricultura em Grignon, França ; Dr . 
J oseph N eedham, membro da Royal Society e Professor de Bioquími-
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ca na Universidade de Cambridge ; Dr . Oliviero Olivo, Professor de 
Anatomia Humana na Faculdade de Medicina da Universidade de Bo
lonha ; Dr. Samuel B. Pessoa, Professor de Parasitologia da Univer
sidade de São Paulo, Brasil ; e Dr. N. N. Zhukov-Verezhnikov, Pro
fessor de Bacteriologia na Academia Soviética de Medicina, da qual 
era um dos vice-presidentes. "Cm sétimo membro, Dr. Franco Grazio
so, Assistente no Instituto de Microbiologia da Universidade de Roma, 
só se juntou à Comissão quando ela se aproximava do fim de suas 
investigações. 

O itinerário da Comissão ficará melhor descrito com suas próprias 
palavras : "Tendo em Pequim desemaranhado os principais fios da 
situação de 23 de junho a 9 de julho, seguiu a Comissão para Shenyang 
(Mukden ) onde trabalhou de 12 a 25. Acompanhada por membros do 
Comitê de Recepção, cruzou entíio o rio Yalu entrando na Coréia 
do Norte e realizando reuniões (sujeitas a interrupção por ataques 
aéreos) em Pyongyang de 28 a 31  de julho. Depois retornando ao nor
te passou a Comissão dois dias num encontro com aviadores captura
dos antes de voltar a cruzar a fronteira com o N ardeste da China a 
6 de agôsto. Deve-se registrar que a organização técnica dessa expedi
ção foi impecável. Uma expedição anterior, de duração menor, havia 
sido empreendida de 1 5  a 16 de julho, quando a Comissão foi por
avião especial, trem e jipe, via Chichihar c Laha, visitar as localidades 
do distrito de Kan-Nan que haviam sido palco de disseminação de roe
dores transmissores de peste. Essas localidades encontram-se na pro
víncia de Heilungkiang na fronteira com a Mongólia Interior. Outras 
viagens oficiais foram menos importantes." 

A barreira da língua foi um problema óbvio : "Dentro da Co
missão achavam-se representadas sete línguas, (*) mas constatou-se 
que o francês era a língua falada e compreendida pela maioria dos mem
bros, tornando-se conseqüentemente a língua de trabalho. Russo, inglês 
e italiano, quando falados, eram imediatamente traduzidos para o fran
cês. Do lado chinês o fato de tantos cientistas chineses falarem exce
lente inglês ou francês foi de grande valor para o trabalho. Mas duran
te as reuniões, por razões de protocolo, falaram em chinês, imediata
mente traduzido para o francês, russo e inglês . . . A Comissão teve 
ainda a vantagem de um de seus membros europeus falar e compreen
der a língua chinesa, o que tinha especial valor durante a inquirição 
de testemunhas, e também saber ler e escrever chinês, o que facilitava 
a consulta à literatura e o exame de documentos . . .  Na Coréia as con
dições eram ainda mais complicada5', pois muito poucos cientistas chine
ses compreendem o coreano, mas a Comissão contou ali com os serviços 
de um notável lingüista, o Dr. Ok In Sup, que traduzia livremente e 

(*)  O número devia ser seis, já que dois dos sete membros da Comissão eram 
Jtalianos. :i:sse pequeno lapso é tipico dos muitos que ocorrem no relatório. 
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à vontade do coreano para o francês, inglês ou chinês . . . Um contrô
le paralelo foi conseguido pela tradução para uma das línguas européias 
atravês do chinês e também simultâneamente do coreano diretamente 
para o russo. Como se efetuavam freqüentes comparações das anota
ções, ver-se-á que não havia muita probabilidade de qualquer engano 
sôbre pontos substanciais." Nesta base achava a Comissão ser capaz 
de compreender integralmente as testemunhas chinesas e coreanas. 

A Comissão estava certa de ter atravessado a barreira da língua, 
a respeito da barreira do preconceito ? Até que ponto abordava· ela a 
investigação com uma mente completamente aberta ? Um membro da 
Comissão - o Dr. Zhukov-Verezhnikov, o bacteriologista soviético 
certamente respondeu a essa perg'.lnta num discurso que proferiu em 
.Moscou algumas semanas antes. Em meados de março realizou-se em 
Moscou uma reunião de protesto contra a guerra bacteriológica, e nela 
o Dr. Zhukov foi um dos oradores principais. "Os imperialistas ameri
canos", declarou êle nessa ocasião, "perpetraram um nôvo crime, efe
tuando um ataque bacteriológico contra a República Democrática 
Popular Coreana e a República Popular Chinesa." 1l.Ie havia sido 
escolhido para desempenhar êsse determinado papel na reunião de 
Moscou porque no fim de 1949 êle fôra a principal testemunha de 
acusação no julgamento em Khabarovsk de um grupo de militares 
japonêses acusados de preparativos de guerra bacteriológica contra 
a U .  R.  S .  S .  durante a última guerra. Após um julgamento-exibição 
fechado à imprensa ocidental, foram todos considerados culpados · rece
bendo variadas penas pesadas. Discutiremos adiante a significação dês
se julgamento para campanha de guerra bacteriológica coreana. 

Podia-se desculpar o Dr. Zhukov por não ter lido as obras de 
Lewis Carroll e não se lembrar da cena do tribunal de Alice no Pois 
das Maravilhas, especialmente essa breve passagem : 'Que o júri con
sidere seu veredicto', disse o Rei pela vigésima vez naquele dia • . 'Não, 
não !' disse a Rainha, 'Sentença antes, veredicto depois !' Mas o mem
bro britânico, Dr. Needham, deveria ter pensado nisso, pois foi citado 
pelo Daily W orker em abril, algumas semanas antes de se juntar à 
Comissão, como tendo dito que a guerra bacteriológica na Coréia 
"parece ser aparente de tôdas as provas que temos". 

O Dr. Zhukov era ativo não só em círculos científicos soviéticos, 
como também, e ainda mais, política e ideologicamente. Pouco tempo 
depois da referida reunião em :Moscou fêz êle uma enérgica advertên
cia aos seus colegas cientistas soviéticos pela sua frouxidão em, con
forme disse, "desmascarar tendências reacionárias nos vários ramos da 
medicina nos países capitalistas". 'Rle era um vice-presidente do Co
mitê Soviético de Paz, órgão ao qual continuaria a servir anos depois 
de ter deixado seu cargo na Academia de Ciências Médicas. 

Também o Dr. Needham era um homem político. Era êle presi
dente da Associação de Amizade Anglo-Chinesa e bem conhecido por 
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suas adesões a diversas campanhas de "paz". A Dra. Andreen era 
membro preeminente da Associação Esquerdista Feminina Sueca, 
uma filiada da Federação Internacional Democrática Feminina. Tanto 
o Dr. Oliviero quanto o Dr. Pessoa eram "combatentes da paz" locais, 
e até aquêle momento só o francês Jean Malterre era uma figura poli
ticamente desconhecida. Contudo, após seu regresso à França ao tér
mino do trabalho da Comissão, Malterre tornou-se ativo nos palan
ques de paz, falando lado a lado com Frederico Joliot-Curie, o então 
presidente do Conselho Mundial da Paz. 

É necessário fazer essas análises das convicções políticas dos seis 
membros principais da Comissão porque a decisão original do Conselho 
Mundial da Paz fôra enviar um "gntpo internacional de cientistas im
parciais e independentes", que teriam por tarefa "comprovar ou inva
lidar as acusações" lançadas contra as fôrças americanas na Coréia. 
Os membros da Comissão, observou-se na ocasião. " . . .  poderiam ou 
não estar ligados a organizações trabalhando pela paz . . . .  ". 

A Comissão passou um espaço de tempo considerável na China, 
embora permanecendo apenas três dias na Coréia. As últimas três das 
dez semanas de estada foram gastas na preparação do relatório. :S.ste 
finalmente apareceu como um grande volume de 660 páginas pesando 
duas e meia libras e com 330.000 palavras. Acrescente-se a isso 90 
fotografias e 20 mapas. O título completo dei volume era Relatório da 
Comissão Científica Internacional para Investigação dos Fatos Con
cernentes à Guerra Bacteriológica na Coréia e China (com apêndices) .  
Publicado em Pequim, mas lançado da sede do Conselho Mundial da 
Paz em Praga, êsse volume de capa negra (ao qual, por conveniência, 
nos referiremos como o Relatório Científico) teve uma distribuição 
limitada no fim de novembro. Nunca chegou a ser amplamente dispo
nível 

Conforme já assinalamos antes, o que teve ampla divulgação foi 
um pequeno folheto impresso em papel de correspondência aérea. Com
prendia as 60 páginas do relatório propriamente dito, sem qualquer 
uma das 600 páginas de apêndices. Sem êsses apêndices é impossí
vel colocar o relatório em sua perspectiva certa. Sem êles o leitor é 
obrigado a aceitar ou rejeitar a versão condensada no relatório pro
priamente dito . No entanto os apêndices compreendem as provas 
documentais e científicas apresentadas à Comissão e nas quais se 
baseia muitas das suas importantes conclusões . 

:Bsse pequeno folheto veio a público em setembro de 1952 e 
teve uma distribuição ampla. A críticos que pediam maiores detalhes 
dizia-se que aguardassem o aparecimento do volume integral, o que 
ocorreu uns dois meses depois quando o barulho inicial já se extin
guira. Embora êsse volume não ficasse amplamente disponível, não 
quer isso dizer que não fôsse possível obtê-lo, pois aquêles que faziam 
seus pedidos escrevendo para o Conselho Mundial da Paz em Praga 
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recebiam uma cópia quase que pela volta do correio. Também podia 
ser encontrado, no início de 1953, em uma ou duas livrarias comunistas 
em Londres, sem entretanto figurar no mostruário geral. 

o relatório completo foi obviamente uma produção apressada, e a 
versão de língua inglêsa mostra sinais de tradução e revisão relaxadas. 
Havia resvalos em algumas ciladas amadorísticas, como por exemplo 
chamar aranhas de "insetos". Havia muita coisa irrelevante, como a 
longa dissertação sôbre o piolho e o papel que desempenha na pro
pagação de germes patogênicos, embora a própria Comissão admitisse 
não ter havido menção de piolhos nos relatórios submetidos pelos 
cientistas chineses. 

E novamente, a febre chamada das Montanhas Rochosas é uma 
infecção transmitida por carrapato com uma mortalidade de 80%, origi
nária de um vale no estado de Montana. Isso foi discutido no relató
rio juntamente com uma febre recorrente encontrada em São Paulo 
para demonstrar uma conexão entre ambas. Tudo isso fazia parte 
duma dissertação destinada a demonstrar que carrapatos são vetores 
de microrganismos patogênicos - embora nada dessa natureza íôsse 
encontrado pela Comissão em seu exame das provas apresentadas pelos 
chineses e coreanos. 

Preocupou-se a Comissão principalmente com os relatórios de an
teriores Comissões Chinesas na Coréia e Manchúria, acrescentando que 
" . . .  nada de significação estritamente científica foi acrescentado . . .  " 
pelo relatório dos Advogados. Outros dados examinados eram em 
grande parte identificações e análises de material contido nesses rela
tórios anteriores. 

Ficaria obviament� enfadonho detalhar cada caso mencionado pelo 
Relatório Científico, de modo que a presente análise se ocupará ape
nas com aquêles que foram realmente destacados no relatório para 
mensão especial. 

:a bom lembrar que a primitiva comissão de inquérito chinesa -
que forneceu à Comissão Científica tantas das suas provas funda
mentais - alegava que "até agora têm sido usados bacilos de peste, 
cólera, tifo, paratifo e disenteria", acrescentando o comentário adicio
nal : "também temos dados provando que os agressores americanos 
estão usando Bacillus anthracis e outros organismos patogênicos . Os 
fatos provam que por êstes meio8 está o Govêrno dos Estados Unidos 
tentando provocar epidemias a fim de aniquilar em grande número 
o povo coreano e as tropas chinesas e coreanas e destruir gado e dani
ficar colheitas na Coréia." 

Isso foi em abril de 1952 ; em agôsto a Comissão Científica redu
zira a lista para peste, antraz ( Bacillus anthracis) e antraz respira
tório, cólera e fungo . Disenteria, tifo e para tifo eram mencionados ape
nas de passagem. Uma epidemia de encefalite nas localidades man
churianas de Shcnyang e Anshan foi mencionada como tendo "susci-
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tado a possibilidade de um vírus ter sido disseminado diretamente pelo 
método aerosol". A Comissão não foi capaz de chegar a uma conclusão 
firme sôbre a questão, disse o Relatório Científico : " . . .  uma vez que 
não lhe foi possível estabelecer uma relação precisa entre a enfermi
dade e as incursões aéreas. Não obstante, as provas são de fato perturba
doras e por isso a documentação completa relativa ao assunto está 
entre os apêndices . . .  ". 

O primitivo Relatório da Comissão Chinesa referia-se vagamente 
aos americanos tentarem "aniquilar" o povo e as tropas na Coréia do 
Norte com o emprêgo de guerra bacteriológica. Secundando isso a Co
missão Científica afirmou cruamente não poder dar números de norte
coreanos e chineses mortos por guerra bacteriológica " . . .  pois isso for
neceria o último dado esssencial àqueles sôbre os quais recai a res
ponsabilidade . . .  " .  De qualquer maneira, concluía que " .  . . a infor
mação não é necessária como prova do caso sôbre o qual a Comissão 
foi convidada para emitir opinião. Tudo que é necessário é saber o que 
a Comissão confirmou, isto é, que muitas fatalidades humanas ocorre
ram em focos isolados e em epidemias, sob circunstâncias altamente 
anormais em que a pista sempre levava à atividade aérea americana. 
É essencial que o mundo fique advertido daquilo que aconteceu e ainda 
está acontecendo. Todos devem ficar cientes das possibilidades dessa 
espécie de guerra, com seus incalculáveis perigos . . .  ". 

Três casos de peste na Coréia do Norte e um na China foram 
escolhidos pela Comissão para serem detalhados no Relatório Cientí
fico. Para sermos mais precisos, dois casos da Coréia do Norte foram 
detalhados. O terceiro recebeu apenas um esbôço, embora envolvesse 
o maior número de vítimas e fôsse o caso-chave. 

:nsse incidente foi descrito muito sucintamente transcrevendo-se de 
um dos documentos dà Comissão da Associação Internacional dos 
Advogados Democráticos : " . . .  após um lançamento de pulgas nos arre
dores de An-Ju a 18 de fevereiro, pulgas que se constatou bacteriolo
gicamente conterem Pasteurclla pestis, irrompeu uma epidemia de 
peste em Bal-Nam-Ri naquele distrito no dia 25. De uma população 
total de 600 na localidade, 50 foram atingidos pela peste e 36 mor
reram . . .. ". 

O Relatório Científico omitiu êsse documento da Comissão de 
Advogados das suas 600 páginas de apêndices, talvez porque a inter
pretação que lhe foi dada pela Comissão Científica não fôsse con
gruente. A versão publicada, por exemplo, pelo Comitê Chinês de Paz 
não fazia qualquer referência a pulgas. Em vez disso referia-se deta
lhadamente à descoberta de " . . .  môscas, aranhas e percevejos . . .  ", 
descrevendo cada grupo com minúcias . As môscas tinham asas mais 
compridas e corpos e cabeças maiores do que as habitualmente encon
tradas na localidade ; as aranhas eram de tamanho médio com um 
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pouco de branco no corpo ; os percevejos tinham o corpo chato e 
eram negros. 

Os dois outros casos coreanos vinham muito mais detalhadamen
te. O primeiro deu-se numa aldeia chamada Kang-Sou no fim de 
março de 1952. Um lavrador foi a um pote junto ao seu poço numa 
manhã depois que um avião sobrevoara sua aldeia na noite anterior. 
�le encontrou pulgas flutuando na superfície da água no pote. Alguns 
dias depois êle morreu de peste bubônica, e a Comissão Científica 
concluiu que "êle provàvelmente fôra mordido por outras pulgas da 
mesma remessa". Relatórios de testes de laboratório foram apresen
tados para mostrar que êle morreu de peste, e que as pulgas estavam 
infeccionadas com bactérias de peste, P. pestis . "Prontas medidas sa
nitárias em Kang-Sou evitaram novos casos . "  

O segundo estudo feito pelos cientistas foi o fenômeno de uma 
massa muito densa de pulgas encontrada por dois tenentes das Fôr
ças Voluntárias Chinesas em abril de 1952 numa encosta escalvada 
perto duma aldeia chamada Hoi-Yang. Embora nenhum traço de qual
quer recipiente pudesse ser encontrado, " . . .  a distribuição era tal que 
indicava provirem de um recipiente que desceu de modo um tanto 
lento numa direção NNE . . . ". A prova fornecida para essa teoria 
foi a de que tropas chinesas estacionadas no local haviam escutado um 
avião sobrevoando o lugar por volta das quatro horas da mesma manhã. 

Os dois oficiais depuseram perante a Comissão, um dêles, Tenen
te Fang Yuan, limitando-se a concordar com o que o companheiro mais 
velho, Tenente Ts'ao Ching-fu, afirmava . Segundo o Tenente Ts'ao, 
a massa de pulgas escureceu o solo e era seu palpite que na parte 
mais densa atingia acêrca de 10. 000 por jarda quadrada . Centenas 
delas subiram por suas botas e calças. Nenhum dos dois sentiu picadas, 
disse êle, porque todos os soldados chineses têm ordens rigorosas para 
enfiar suas calças em suas botas. Depois que descobriram as pulgas, 
voltaram para sua unidade, esterilizaram suas mãos com álcool e amar
raram as extremidades de suas mangas antes de sair novamente para 
destruir as pulgas. Finalmente trocaram suas roupas e as ferveram, 
tomaram banho e desinfetaram seus abrigos com antisséticos e DDT. 
Como outros membros de sua unidade, êles haviam sido vacinados 
contra a peste. Testes feitos mostraram que essas pulgas estavam in
feccionadas com bactérias de peste e que eram pulgas humanas. 

"O fato de serem pulgas (Pule% irri tans) parasitas do homem deve 
ser salientado", afirmava o Relatório. "De acôrdo com o que se sabe 
a respeito da ecologia dêsse inseto, seria impossível encontrar grande 
número longe das habitações humanas. O que dizer então da ocorrên
cia de um número dêsses insetos estimado em muitas dezenas de milha
res numa terra êrma longe de qualquer habitação humana ? Um tal 
sabá de feiticeiras com certeza não foi reunido por meios naturais. 
Mais relevante foi o avião que membros das fôrças voluntárias chine-
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sas alojadas nos arredores ouviràm sobrevoando o lugar· cêrca da5 4 
horas da manhã do dia da descoberta . . .  ". 

Uma testemunha chinesa tanto para o caso de Hoi Yang quanto 
em geral foi um parasitologista, Profes!'lor Chen Wen-kuei. Conside
rável ênfase foi dada pela Comissão Científica ao seu depoimento, par
ticularmente a um relatório que fizera no fim de 1941 sôbre um caso 
de peste em Changteh, província de Hunan, ao tempo em que servia 
com o Serviço Médico de Emergência do Kuomintang . 

O incidente de Changteh relacionava-se com urna manhã nublada 
em novembro de 1941 quando um avião inimigo (isto é, japonês) voou 
muito baixo sôbre a cidade de Changteh. "Em vez de bombas deixou 
cair grãos de trigo e arroz, pedaços de papel, chumaços de algodão e 
algumas partículas não identificadas", afirmava o relatório de dezembro 
de 1941 do Dr. Chen conforme reimpresso nos apêndices do Relatório 
Científico. Amostras de grãos de arroz foram enviadas ao hospital de 
Kwangteh para testes, que "revelaram a presença de microrganismos 
que se informou parecerem P. pestis". Exame posterior pelo Dr. Ch

.
en 

demonstrou não ser isso verdade, pois não havia sinal de P .  pestJs . 
Mas isso não impediu que êle concluísse em 1941, e repetisse detalha 
damente em 1952, que " . . .  embora a constatação não fôsse de modo 
algum concludente, havia na mente dos médicos que viram o incidente 
no local a suspeita de que o inimigo havia disseminado material infeccio
so de peste . . . ". O Dr· Chen só chegou a Changteh trinta e quatro dias 
depois, quando fêz seu exame dos grãos de arroz. 

A importância do que a princípio pode parecer um acidente banal 
é que sete dias depois do vôo daquele avião, uma menina caiu doente 
com suspeita de peste, seguida de quatro outros casos suspeitos e wn 
caso nítido de peste bubônica. todos êles fatais. Não foram encontrad:;ts 
pulgas e não houve aumento no índice de mortalidade de ratos, o que· 
seria de esperar num ataque de peste, mas a Comissão de doze an9.s 
depois fêz constar que a peste foi epidêmica em Changteh durante 
aquêle período em novembro de 1941 e que " . . .  a causa da epidemi;1 
foi devida à propagação de material infeccionado de peste, provàvel
mente pulgas infeccionadas, por um avião inimigo . . .  ". 

Da Coréia do Norte a Comissão passou para um incidente muito 
discutido no extremo noroeste da Manchúria, perto da cidade de Kan
Nan na província de Heilungkiang, na fronteria com a Mongólia 
Interior. Certa manhã, em abril de 1952.. os habitantes de quatro 
aldeias na área administrativa da cidade acordaram vendo-se rodeados 
de numerosas ratazanas, ( * )  tendo ouvido um avião sobrevoando o 
local durante a noite. &se avião, informava a Comissão, foi identificado 

(0) Vulgarmente conhecido& nos Estados Unidos como hamsters, nome sob o qual 
são muito usados em testes de laboratórios e como animais de estimação 
de crianças. 
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pelo Corpo de Observação Aérea Chinês - operando presumivelmente 
perto da área fronteiriça sino-coreana do rio Yalu - como um caça 
noturno americano F -82 de fuselagem dupla. Quando de manhã 
os moradores encontraram as ratazanas, muitas delas estavam mortas 
ou morrendo, tendo os moradores juntado e destruído 717 delas numa 
área em volta de aproximadamente três por nove milhas. Ratazanas 
-foram encontradas em telhados, em pátios e até mesmo nas camas 
kang, presumindo-se que estas últimas tenham sido trazidas por gatos. 

Das 700 ratazanas somente uma foi suficientemente conservada 
para ser submetida a testes bacteriológicos. Essa estava infeccionada 
com Pasteurella pestis. Com base nesse único espécime e no que foi 
relatado sôbre o comportamento de muitas ratazanas encontradas vivas, 
deduziu a Comissão que tôdas as ratazanas estavam infeccionadas com 
peste. O fato de nenhum ser humano ter sido infeccionado foi devido, 
na opinião da Comissão, às precauções sanitárias tomadas após a desco
berta das ratazanas, particularmente a destruição em massa de todos 
os 500 gatos e cachorros dos arredores naquele mesmo dia. Novamente 
o fato de não terem sido constatadas pulgas em Kan-Nan foi consi
derado como devido ao tradicional chamejamento dos chãos de terra 
e kangs da casa com feno e palha sêca . "Na opinião da Comissão, opr 
tanto, não há dúvida que um grande número de ratazanas sofrendo de 
peste foi pôsto no distrito de Kan-Nan durante a noite de 4-5 de abril 
de 1952 por um avião que os moradores ouviram. Foi êle identificado 
como um caça noturno americano F-82 de fuselagem dupla." 

Admitiu a Comissão que " . . .  a principal lacuna na cadeia de 
provas consiste no fato de não ter sido descoberto nem recipiente nem 
"bomba" de qualquer espécie . . .  ", mas em sua própria mente resolveu 
êsse mistério chamando atenção para um artigo no jornal japonês Main
ichi que descrevia um recipiente e pára-quedas feitos de papel forte 
de maneira tal que queimava sem deixar vestígios depois de depositar 
sua carga de ratos infeccionados. �sse artigo foi publicado em 27 de 
janeiro de 1952 - casualmente apenas um dia antes do alegado início 
da campanha de guerra bacteriológica segundo os cálculos comunistas. 

Duas outras séries de incidentes na China referiam-se ao antraz. 
A primeira, designada como o incidente de K'uan-Tien, dizia respeito 
a um episódio ocorrido em março de 1952 perto da cidade de K'uan
Tien nas proximidades do rio Yalu no sudeste da província de Liao
tung . Oito caças americanos foram vistos passando por volta das 12,30 
da tarde : " . . .  reconheceram-nos sem dificuldade pois tais incursões 
eram uma ocorrência comum, quase diária . . .  ". De um dêles foi visto 
cair um objeto cilíndrico brilhante. Foram imediatamente organizadas 
buscas que prosseguiram por vários dias, tendo as equipes recolhido e 
destruído grande número de môscas e aranhas. 

Depois de nove dias um dos escolares empenhados na busca desco
briu fragmentos de um recipiente dentro e em volta de uma cratera 
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rasa numa pequena ilha rodeada pelos leitos de dois pequenos rios, 
então secos. Nos arredores foram também encontradas penas de aves. 
Bacilos de antraz foram encontrados nos insetos, aranhas e penas de 
aves - "fenômeno altamente extraordinário" nos insetos e aranhas, 
embora não nas penas. "Em vista dos fatos acima a Comissão não 
teve escolha senão concluir que insetos e aranhas portadores de antraz 
haviam sido lançados em pelo menos um recipiente de tipo especial 
de pelo menos um avião americano nas vizinhanças dessa pequena 
cidade da província de Liaotung em 12  de março . . .  ". 

A segunda série de antraz foi uma de antraz respiratório. Aqui 
novamente testemunhas declararam ter visto recipientes lançados de 
aviões americanos em vários lugares do lado manchuriano do rio Yalu. 
Logo após turmas realizando buscas encontraram grupos de insetos ou 
penas que um exame posterior revelou estarem contaminados com 
bacilos de antraz. 

Ao mesmo tempo houve nessas áreas vários casos fatais devidos a 
antraz respiratório e antraz meningítico. Besouros Ptinus fur foram 
considerados pela Comissão como sendo responsáveis por duas mortes, 
enquanto môscas e penas foram relacionadas com outras duas. Essas 
quatro pessoas haviam participado ativamente das buscas de insetos, 
aranhas e penas. Um quinto caso citado foi o de um condutor de 
jinriquixá em Shenyang de quem se informou ter adoecido e eventual
mente morrido de antraz respiratório. :Ssse aparentemente não tomou 
parte em qualquer campanha. 

O último dos principais incidentes relacionados pelo Relatório 
Científico é um da aldeia de Dai-Dong na Coréia do Norte. Cedo de 
manhã num dia de meados de maio de 1952, "depois duma noite em 
que um avião foi ouvido voando em círculos durante uma hora ou mais 
como se seu pilôto estivesse tentando encontrar algo", uma jovem 
camponesa colhendo ervas na encosta achou um pacote de palha con
tendo mariscos. Levou alguns para casa e ela e seu marido os come
ram crus. Sentiram-se mal e no dia seguinte estavam mortos de cólera. 
Depois disso equipes de buscas foram para as encostas e encontraram 
outros pacotes de mariscos infeccionados de cólera. 

O marisco em questão era uma espécie marinha e sua presença 
numa elevação em plena zona rural foi descrita pela Comissão como 
"um fenômeno altamente estranho". A erupção da própria cólera 
estava bem longe da regra - não havia correspondência nem quanto à 
época do ano nem quanto à localização. 

Todo o aspecto dos pacotes de mariscos apresentava "diversas 
peculiaridades". Na Coréia não costumavam ser envolvidos em palha 
para venda e de qualquer maneira era bem antes de seu tempo ; além 
disso nem haviam chegado aos mercados desde o início da guerra da 
Coréia : " . . .  e se qualquer um se tivesse dado ao trabalho de colocar 
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os pacotes em vários lugares da -=ncosta seria difícil explicar porque 
tantas das grossas conchas calcárias dos mariscos se houvessem que
brado . . .  ". 

Mas, explicava o relatório, "lançou-se luz sôbre a seqüência de 
acontecimentos quando a natureza da localidade foi examinada." Os 
mariscos foram encontrados a umas 400 jardas de uma estação bom
beadora no tôpo duma elevação e a mil jardas de uma série de reser
vatórios e tanques cuja água era trazida pela estação bombeadora e 
distribuída - em parte para ser bebida - a várias colônias costeiras 
e cidades litorâneas. Duas noites antes dos mariscos serem encontra
dos, a estação bombeadora havia sido destruída por um ataque aéreo 
americano, embora as bombas não fôssem danificadas. Assim os maris
cos foram jogados nas noites seguintes para contaminar os reservatórios 
de água potável, mas erraram o alvo devido ao mau tempo. 

A escolha de moluscos de água salgada para serem depositados em 
água doce foi encarada como parte de um plano claro. Durante sua 
morte lenta em água doce, os mariscos de água salgada serviriam como 
meios de cultura natural para os vibriões da cólera, que seriam libera
dos para contaminar a água potável . "Assim a Comissão só pode· 
concluir que unidades da Fôrça Aérea Americana, seguindo um cui
dadoso plano previamente estabelecido, primeiro destruíram a estação 
purificadora de Dai-Dong sem danificar as bombas, e depois tenta
ram contaminar os reservatórios de água potável com cólera. O 
jovem casal que morreu, empobrecido pela devastação da guerra, 
cometeu a imprudência de comer alguns dos mariscos que estavam 
destinados a ser veículos de contaminação." 

A parte uma vaga e generalizada referência a môscas antomiídeas 
propagando cólera, foi êsse o único incidente investigado pela Comis
são, que estudou as provas durante uma visita a Pyongyang. No entan
to aí estava outro caso de mortes sobrevindas a uma erupção de 
cólera supostamente causada por insetos jogados de aviões americanos. 
Houve referências extensas a isso no relatório da comissão de inquérito 
chinesa e mais sucintamente no da Comissão de Advogados, os quais 
proporcionaram ambos à Comissão Científica muita da sua documen
tação em outros casos. Mas o fator tempo por si só significava que 
a Comissão Científica não podia realizar uma inspeção de primeira 
mão dos casos que mencionou, pois todos com exceção de um de menor 
importância ocorreram antes de sua chegada a Pequim. Assim todos 
seus relatos eram de segunda ou até mesmo de terceira mão. 

Mas com a erupção de cólera em Pyongyang podemos ler o relato 
de alguém que lá se encontrava na ocasião. É o de Tibor Meray, um 
preeminente jornalista húngaro que foi correspondente especial do 
diário comunista Sza.bad N ep na Coréia de agôsto de 1951 e setem
bro de 1952. Uma coleção de seus despachos para o jornal foram 
posteriormente publicados num volume de língua inglêsa, Korean 
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Testimony, pelo Conselho Húngaro de Paz. Seu capítulo sôbre a erup
ção de cólera de Pyongyang em março de 1952 é apresentado aqui na 
íntegra, pois dava a êsses incidentes de guerra bacteriológica o toque 
humano de uma forma que não transparecia de qualquer um dos vários 
relatórios de delegações. Mostrava também a atmosfera que rodeava 
essas campanhas : 

Em Pyongyang três pessoas morreram de cólera em 8 de março : Han San 
Kuk, um ancião de 68 anos, Han Kyon Sun, um bebê de 2 anC'!'.. :Bles haviam 
contraído cólera das môscas infeccionadas lançadas pelos americanos. Pyon
gyang, burgo central, distrito Nam Mun Ri, segunda rua, número da casa 6 .  Era 
ali que viviam Han San Kuk e as duas pequenas crianças . A casa fica a uns 
dez minutos de distância do hospital distrital, mas levei mais de meia hora para 
chegar lá. Eu já havia sido vacinado contra a cólera, mas como podia haver 
perigo de peste tive de vestir um conjunto completo de roupas de borracha : 
calças que atingiam o peito, uma túnica com cobertura para a cabeça tendo 
dois cortes para os olhos, botas negras e luvas compridas .  Sôbre isso pus um 
casaco branco e uma máscara para filtrar o ar . 

Vamos para a casa de Han San Kuk num carro-ambulância branco. Para
mos numa larga avenida, é a segunda rua dali.  A quadra está isolada por uma 
forte corda c protegida por soldados armados . A área acha-se sob quarentena, 
sendo rigorosamente proibido entrar ou sair de lá. 

Os médicos do instituto para pr�venção de epidemias de Pyongyang c eu 
passamos por cima da corda . Aqui devemos parar porque um grupo de pessoas, 
trajadas como nós, asperge tôda nossa vestimenta, até as solas de nossas bc-tas, 
com uma solução desinfetante . Quando saímos da casa um pouco depois êssc 
processo é repetido mas de modo muito mais meticuloso que à nossa chegada . 

A quadra sob quarentena é uma quadra apenas nominalmente . É uma área 
do tamanho da Praça da Liberdade em Budapest e houve tempo em que era den
samente povoada . Hoje existem apenas ruínas e entulho, umas vinte cráteraf; de 
bombas, quatro ou cinco pequenas casas muito danificadas mas de pé e o mesmo 
número de pequenos e escuros abrigos habitados por pessoas . Esta é nma das 
partes mais miseráveis da torturada Pyongyang. Está densamente pontilhada de 
manchas brancas, o branco do desinfetante cloreto de cal aplicado ao pé das 
ruínas, em volta das enlameadas crateras de bombas e no lugar das casinhas 
queimadas . 

Nesse ambiente de aspecto desesperador a casa de Han San Kuk é uma das 
melhores . Fica ao lado duma completamente queimada casa de dois andares 
construída em estilo japonês, deve ter sido um belo prédio .  Entre a maioria das 
casas em Pyongyang e as casas nas aldeias existe apenas uma diferença ; ele
trecidade e canalização. Forma e arranjo são idênticos . Esta casa é como as 
casas dos agricultores prósperos . Não está estragada por dentro. Somente as 
telhas estão quebradas e parte do muro dianteiro ruiu . O buraco foi fechado 
com tábuas . 

Há apenas dez dias atrás oito pessoas viviam nesta casa. Hoje estão aí 
apenas cinco : o filho de Han San Kuk, Han Swt Yon, de 36 anos, e sua espÔsa 
Yim Ywt Bo com 33 anos, pais das duas crianças mortas, e suas crianças vivas, 
uma com 14 anos, outra com 12 e outra com 10.  As crianças, desoladas pela 
morte de seus irmãozinhos, estão sentadas quietas e assustadas num canto escuro 
do quarto . Os pais, duas pessoas baixas, descamadas e gastas, têm um aspecto 
terrivelmente pálido, seus olhos estão cansados e vermelhos por não dormirem . 
O homem escriturário do comitê popular local - fala numa voz apática, a 
mulher está de pé silenciosa, olhando para o nada ou conservando seus olhos 
no chão, erguendo sua voz apenas quando perguntas lhe são dirigidas . 
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"Na quarta-feira, 5 de março, saí de casa muito cedo, antes das seis", diz o 
homem, "porque às seis tínhamos uma conferência no escritório . Ainda estava 
escuro, não notei nada . Meu pai saiu da casa depois das seis, êle encontrou as 
môscas." 

"Que môscas ?" 
"Aquelas que os americanos deixaram cair durante a noite . Tôda a noite 

seus aviões voaram baixo, em círculos, sõbre nossas cabeças." 
"Onde estavam as môscas ?" 
"No pátio, naquela pedra diante da porta e a alguns pés da casa . Havia 

outras em frente das casas vizinhas . Meu pai encontrou três pilhas delas." 
"Sua espôsa estava em casa ?" 
"Eu estava", diz a mulher, "preparando o café . Olhei da cozinha mas então 

meu avô já havia começado a enxotar as môscas." 
"Mais ou menos de que tamanho eram aquelas pilhas?" 
"Do tamanho da palma da minha mão. Deviam conter umas 50 a 60 mô�as 

cada." 
"Estavam vivas?" 
"Bem vivas . Algumas delas podiam até voar . O envelope estava jogado ao 

lado delas, rasgado." 
"O envelope?" 
"Os americanos jogaram-nas em envelopes brancos", responde o homem, 

"em envelopes quadrados . Trouxeram vários dêles ao comitê popular . Foi sõ 
no comitê popular que eu soube que os americanos haviam soltado insetos sôbre 
nosso distrito. E somente à tarde, quando voltei para casa é que soube de meu 
pai que também haviam caído em nossa casa." 

O homem mostrou sua mão até a altura do nó dos dedos . 
"Os envelopes eram mais ou menos dêsse tamanho." 
"Havia nêles alguma coisa escrita ou alguma marca ?" 
"Não. Não havia nada nos envelopes . Mas perto foram encontrados im-

pressos que haviam sido jogados simultâneamente com as môscas." 
"Que espécie de impressos ?" 
"Impressos americanos, em coreano . "  
" O  que diziam ?" 
"Algo relacionado com 1.0 de março." (1.0 de março é um feriado tradicio

nal coreano, aniversário do levante nacional antijaponês de 1.0 de março de 
1919 . ) 

"O que foi feito com as môscas ?" 
"Meu pai as varreu formando uma pilha ao lado da cratera de bomba diante 

da casa, jogou sôbre elas pedacinhos de madeira e as queimou." 
"As crianças já tinham levantado ?" 
"Sim, claro. Sempre acordam de madrugada. Os três mais velhos tinham 

ido à escola, mas os dois Jiequenos estavam aqui com meu pai enquanto êle 
varria e queimava as môscas . Disse-me êle de tarde que tinha constantemente 
de mandá-los sair dali porque estavam achando tudo aquilo wna brincadeira 
divertida . "  

"Seu pai sabia da guerra bacteriológica?" 
"Sabia . Lemos a respeito nos jornais . Sabíamos que não devíamos beber 

água sem ser fervida . Sabíamos também que haviam começado a vacinar a 
população da cidade . "  

"Sua família a êsse tempo já havia sido vacinada?" 
"Ainda não . Ainda não chegara a vez do meu burgo." 
"Que foi que o velho fêz depois que terminou de queimar as môscas ?" per

guntei à mulher. 
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"Na tarde seguinte", respondeu o homem. "Meu pai foi o primeiro, depois 
() de 6 anos e depois o pequenino . "  

"Quais foram o s  primeiros sintomas da doença?" 
"Começou com náusea. Vomitaram tudo que haviam comido . T:veram cala

frios . Os lábios do pequenino estavam ressequidos . A pele das mãos de meu 
pai estava completamente sêca . Suas fezes pareciam água suja .  Na mesma 
noite chamei o médico. �le lhes deu injeções e os isolou do resto da famüia. 
Voltou de manhã, mas o estado dêles se agravara . O médico levou-os para o 
hospital epidêmico . Meu pai faleceu às dez da manhã, meu filho de seis anos 
às oito da noite e o pequenino às dez . "  

"Tinha seu pai alguma idéia do que estava acontecendo com êle ?" 
"�le adoeceu de modo súbito e foi piorando gradativamente. Quase não 

falava .  Só se queixava . Uma vez me perguntou : "Você não acha, filho, que fo
ram as môscas que me puseram doente ?" Foi só o que êle disse . 

"Qual era a profissão de seu pai ?" 
"Era pedreiro. Construía casas. Esta casa foi construída por êle. Mas agora 

êle já estava muito velho . Ficava em casa, varria o pátio, conservava a casa 
limpa . Passavam-se meses sem êle sair de casa.'' 

"Já chegou às vêzes a fazer planos para o futuro dos seus filhos ?" 
"Ko caso dos mais velhos, sim. Mas os menores eram ainda muito peque

nos. Esperávamos apenas estar vivos para ver o fim dessa guerra . Mas aconte
ceu diferente . Assassinaram os mais indefesos." 

A voz dêsse homem simples é a!ora mais profunda, mais amarga, mais 
decidida . 

"Por que os assassinaram? Por que estão usando bactérias contra nós? 
Quero saber a razão ! Que os americanos me digam !" 

A mãe, que perdera seu caçula, sua criança mais querida, olha o chão, o 
chão do qual brotaria vida nova na primavera que se aproximava, depois ergue 
sua cabeça . Seu rosto pobre, torturado, é calmo, mas as lágrimas escorrem dos 
seus olhos . 

"Castiguem os criminosos !" é tudo que ela diz . 
Aqui está o que Kim Djun, médico do hospital municipal de Pyongyang, que 

tratou de Han San Kuk e seus netos, tem a dizer : 
"A 6 de março, às 8 da noite, o pai das duas crianças doentes veio ao hos

pital dizendo-nos que seu pai estava vomitando constantemente . Imediatamente 
o acompanhei . O velho estava em estado muito grave, as crianças não tanto." 

"Soube logo que se tratava de cólera?" 
"Os vômitos, a diarréia e as fezes aguadas me pareceram muito suspeitas 

mas eu ainda não tinha certeza de se tratar de cólera . Dei-lhes injeções Ringer, 
cânfora e dextrose . Na manhã seguinte fui novamente vê-los . Já então não 
tive mais dúvidas . Mandei levá-los para o hospital epidêmico . Nada podíamos 
fazer para salvá-los . Após a morte fizemos uma autópsia e comprovamos cóle
ra." 

"Quem comprovou?" 
"Han Ton Sun, bacteriologista, presidente do comitê de prevenção de epi

demias em Pyongyang.'' 
Falei também com Han Ton Sun . 
"Na manhã do dia 5 recebi algumas amostras das môscas caídas nas proxi

midades da casa de Han San Kuk. Em algumas delas, submetidas a testes bac
teriológicos, encontramos bacilos de cólera . Os testes foram feitos por mim e 
pelo conhecido bacteriologista Kim Nak Ce. Colocamos então tôda a área sob 
quarentena, a rodeamos com guardas armados e começamos a desinfetar e vaci
nar. A essa altura Han San Kuk e seus dois netos já haviam contraído a cl�.;cnça." 

"Nessa doença em quanto tempo geralmente sobrevem a morte?" 
"Isso depende da idade e das condições físicas do paciente. Geralmente 

cêrca de trinta e seis horas·" 
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"O senhor fêz o exame bacteriológico estabelecendo a causa da morte ?" 
"Sim, j unto com Kim Nak Ce. Recebemos o material para autópsia na 

noite de 8 de março e no dia 10 encontramos os bacilos de cólera." 
"Como se propaga habitualmente a infecção de cólera ?" 
"Principalmente pelas mãos." (*) Os germes passam, às refeições, da mão 

para a boca e daí para o organismo . Não há dúvida que o velho e as crianças 
contraíram cólera quando varreram e queimaram as môscas." 

"A que atribui a circunstância de não ter havido propagação da cólera ?" 
"Como já disse, tomamos medidas preventivas tão logo constatamos a pre

sença de germes de cólera nas môscas . Assim evitamos a propagação da doença. 
Já suspendemos a quarentena do distrito e mantemos em isolamento somente a 
quadra onde ocorreram os três casos de cólera. Durante as últimas duas sema
nas temos desinfetado regularmente aqui . Dentro de alguns dias provàvelmente 
suspenderemos a quarentena também aqui . 

"Sem tais medidas, porém, as môscas infeccionadas dos americanos te:riam 
espalhado a epidemia de cólera por tôda Pyongyang." 

"Há quanto tempo exerce a medicina ?" 
"Dez anos . Nos últimos oito anos tenho me ocupado exclusivamente com 

pesquisa bacteriológica e com a prevenção de epidemias." . 
Em Pyongyang a guerra bacteriológica fêz três vítimas, um homem de 68 

anos e duas crianças . :B contra êsses que a guerra bacteriológica está sendo 
feita . São êsses os alvos das fôrças militares americanas . Os indefesos, os velhos, 
as crianças . :B sôbre êsses que chovem centenas de milhares de mô�cas infec
cionadas de cólera c outras doenças epidêmicas . Pode haver crime mais mons
truoso do que êste ? Pode a humanidade tolerar isto ? 

O velho pedreiro que tôda sua vida construiu casas e as duas crianças que 
pensaram que as môscas mortíferas fôssem brinquedos estão enterrados além 
dos limites da cidade . Sua cova não está marcada e contém apenas as cinzas 
dos seus corpos cremados .  Mesmo essas cinzas estão enterradas a sete metros 
de profundidade e há sôbre elas um montículo de dois metros de altura . Uma 
cova não marcada entre as montanhas . Nem mesmo os parentes conhecem sua 
localização . Ninguém jamais levará flôres àquele túmulo. Nenhuma mãe, ne
nhum filho, nenhum irmão jamais estará ao lado . Um túmulo silencioso entre 
montanhas silenciosas. 

Mas a humanidade não esquecerá aquêle túmulo . Centenas de milhões estão 
de pé à sua volta com lágrimas nos olhos dizendo "adeus e um repouso tran
qüilo" ao velho pedreiro coreano e aos dois meninozinhos coreanos . E cente
nas de milhões erguem seus punhos bradando as palavras da mãe coreana : 

"Castiguem os criminosos !" 

Parte considerável de Relatório Científico - tanto o sumano e 
conclusões que receberam maior divulgação quanto os apêndices que 
constituíam o grosso do volume integral - era dedicado aos depoimen
tos dos oficiais da Fôrça Aérea Americana capturados. Não existe 
correlação entre os incidentes de guerra bacteriológicas comunicados 
por fontes norte-coreanas e os mencionados nas várias confissões. For
mam dois grupos bem distintos, que não coincidem nem quanto ao 
tempo nem quanto a local. Um grupo de testemunhos estudados pela 
Comissão Científica consistia de depoimentos relativos a materiais que 
chineses e norte-coreanos afirmaram ter sido jogados de aviões ame-. 

( • )  Na realidade quase sempre aa epidemias de cólera provêm da água. 
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.. ricanos ; o outro grupo consistia de depoimentos de aviadores ameri
canos sôbre ocasiões em que julgaram ter usado armas bacterioló
gicas. 

Também se deu atenção detalhada aos tipos de recipientes supos
tamente usados pelos americanos. Mas novamente é preciso notar que 
as provas eram de duas espécies. De um lado os chineses e coreanos 
declaravam o que viram ser jogado ou o que êles julgavam ter sido 
jogado, e por outro lado havia d<'clarações dos americanos capturados 
sôbre o que pensavam ter usado. 

No capítulo que levava o título "Testemunhos de Agentes Secre
tos Capturados" a Comissão tratava realmente com o testemunho de 
. um único dêsses agentes, um coreano, que junto com um chinês perfa
zia o total dêsses agentes secretos a serem apresentados como prova 
para a afirmação : " . . .  que desde o início da guerra agentes têm sido 
enviados para a Coréia do Norte com o objetivo específico de obter 
. e enviar de volta informações epidemiológicas relacionadas com a 
guerra bacteriológica . . .  ". 

O agente coreano em questão disse pouca coisa à Comissão e, con
forme o relatório : " . . .  ao responder a perguntas mostrou-se um tanto 
reservado, talvez para encobrir colaboradores . . .  ". Contudo, " . . .  a 
testemunha deixou claro que antes de sua entrada ilegal na Coréia 
do Norte êle não recebera nenhuma indicação de que estava sendo 
empreendida guerra bacteriológica. Sle apenas ouvira dizer que havia 
muitas epidemias no Norte e que os exércitos do Sul . . .  estavam em
pregando as mais modernas armas científicas com bons resultados." 
Soube êle da guerra bacteriológica apenas pela leitura de notícias públi
cas, isto é, notícias dadas pelas autoridades comunistas. Concluiu a 
Comissão - ao que parece não muito à vontade - que seu testemunho 
"trazia a marca da verdade", mas dispensou-o como parecendo ser 
"uma figura um tanto mercenária". 

Uma das partes iniciais do relatório tratava sucintamente de ale
gações sôbre uso de matéria vegetal infeccionada em Chong-J u na 
Coréia e em mais de dez outras localidades no Nordeste da China e 
Coréia do Norte. "Num caso", observou-se, "a queda do material foi 
vista pessoalmente por um correspondente de guerra britânico". :Bste 
caso não foi pormenorizado nos apêndices. 

Eram seis os casos expostos nos apêndices. Dois visavam mos
trar que em duas ocasiões foram jogadas, em distritos da Manchúria 
e Coréia do Norte, fôlhas de plantas só encontradas ao sul do Paralelo 
38 e nunca vistas ao norte. Em nenhum dos dois casos afirmou-se 
que estavam infeccionados com bactérias. Os outros quatro casos 
eram um conjunto misturado. 

Narrava o primeiro caso como a 20 de março de 1952 o Instrutor 
Político Assistente do destacamento de voluntários chineses na Coréia 
do Norte " . . .  viu quatro aviões a jato americanos Sabre e uma massa 
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escura caindo. A massa se abriu a uma altura de aproximadamente 300 
metros. Então começaram a cair talos e vagens de soja e uma espécie 
de fôlhas de árvores. Espalharam-se sôbre uma área de cêrca de 200 
metros de largura e 500 metros de comprimento, havendo ali uma 
média de 2 a 3 talos e vagens de soja e 15-16 fôlhas por metro qua
drado . . . ". As amostras submetidas a testes de laboratório estavam 
infeccionadas com fungo Cercospora sojina Hara. 

O segundo incidente deu-se ainda antes, na manhã de 28 de feve
reiro. Também aqui a testemunha foi um soldado chinês, que viu dois 
aviões americanos deixando cair "cinco grandes objetos arredondados" 
num ponto a leste de Kaesong de onde grande número de fôlhas de 
árvores se dispersaram por cêrca de um quilômetro quadrado. Testes 
de laboratório demonstraram que estavam infectadas com uma varie
dade de fungo Glomerella, capaz de atacar plantas de algodão, pereiras 
e macieiras. O terceiro caso deu-se a 10 de julho quando um lavrador 
manchuriano viu um avião americano sobrevoando, após o que encon
trou numerosas fôlhas "dispersas do ar" num campo de cêrca de 10.000 
metros quadrados. Testes a que foram submetidas as amostras reve
laram tratar-se de fôlhas de pêssego infectadas com fungos altamente 
parasíticos em pomares. 

O último caso contava como a 19 de março outro lavrador man
churiano " . . .  descobriu uma certa quantidade de grãos de milho espa
lhados junto a um rio . . .  ". Sem mencionar a presença de qualquer 
avião, prosseguia o informe do laboratório : " . . .  como a maior parte 
dos grãos de milho caídos haviam sido queimados pelos camponeses 
logo após sua descoberta, somente uma pequena amostra foi enviada 
a .  êste laboratório para exame . . .  ". Constatou-se que os grãos exami
nados estavam infeccionados com um fungC', Thecaphora sp. "até então 
desconhecido na China". 

Referência passageira é feita no relatório ao uso de infecções bac
terianas dirigidas contra animais. "Quando se confirmou a descoberta 
de Pasteurella multocida (septica ) em certos vetores disseminados, pa
recia de início ter pouca importância por ser uma infecção muito comum 
em animais de laboratório. Há razões, contudo, para supor que isso 
poderia ser usado como arma contra gado." 

Essas razões se baseiam em aviões terem sido vistos sobrevoando 
vários distritos manchurianos junto à fronteira coreana, seguido pela 
descoberta de insetos e aranhas que subseqüentemente se constatou 
estarem infeccionados com P. multocida. Num caso os patos de um 
lavrador morreram depois de vasculhar à procura de alimento perto 
de algumas dessas aranhas. Os patos foram autopsiados e verificou-se 
estarem infeccionados com P. multocida, embora não se fizesse qual
quer menção da doença diagnosticada que seria normalmente pasteu
rellosis. Um C"dso semelhante referia-se a patos duma estação avícola 
local, dos quais mais de sessenta morreram num período de nove dias 
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em abril de 1952, depois de terem sido vistos comendo môscas e aranhas 
supostamente lançadas sôbre um rio local por avião americano. Tam
bém aqui isolou-se P. multocida mas a causa real da morte não foi 
declarada. 

Entretanto, tão pouca atenção era dada no relatório a qualquer 
um dêsses dois grupos de provas - plantas infeccionadas e a infecção 
de gado - que a Comissão Científica evidentemente não os considerou 
dignos de algo mais do que uma menção formal. No que tange ao tra
balho principal da Comissão, podem ser ignorados. 

Essa pois é a essência das provas científicas apresentadas em apoio 
da tese comunista de que americanos haviam empreendido guerra bac
teriológica contra as fôrças e o povo na Coréia do �orte. 

Grande parte do relatório e apêndices era dedicada aos depoi
mentos de vários oficiais americanos capturados sôbre como haviam 
pessoalmente realizado ataques de guerra bacteriológica e como pensa
vam estar as autoridades americanas organizando suas campanhas. Ao 
tempo em que essas confissões foram publicadas em Pequim os homens 
a que se referiam eram ainda prisioneiros e em círculos não-comunis
tas expressou-se, desde o início, grande dúvida quanto à veracidade 
das declarações. Após sua libertação resultante do acôrdo de cessar
fogo de agôsto de 1952, prestaram êles depoimentos detalhados sôbre 
as pressões a que foram submetidos para inventar as confissões. Mas 
êstes depoimentos eram desnecessários, pois o próprio Relatório Cien
tífico demonstrou bem claramente a natureza infundada de suas con
fissões. Ao tempo em que a Comissão se encontrava na Coréia . do 
Norte, confissões feitas alguns meses antes afirmavam de modo bem 
específico que os oficiais em quf'stão estavam realizando ataques de 
guerra bacteriológica naquela área. No entanto aos seus cientistas que 
constituíam a comissão de inquérito nada foi infonnado. As várias 
confissões apreciadas pela Comissão mencionam lugares definidos do 
território comunista onde os aviadores americanos declararam ter lan
çado recipientes de guerra bacteriológica. �sses casos seriam aquêles 
que teriam dado à Comissão as provas completas que necessitava, pois 
se os americanos podiam ser tão explícitos quanto a hora e lugar dos 
seus ataques de guerra bacteriológica, então seria de esperar que de 
sua parte as autoridades comunistas seriam capazes de mostrar as 
provas do efeito dêsses ataques específicos. Mas em parte alguma foi 
isso feito, quer nas páginas do Relatório Científico quer em outra 
parte. 

A "prova perfeita" desejada pela Comissão era que um avmo 
fôsse obrigado a descer com sua carga biológica intacta e a tripulação 
pronta para confessar tudo. Isso foi considerado improvável, de modo 
que a Comissão logo de início se contentou em procurar uma relação 
direta entre os materiais lançados de um avião e as infecções patogê
nicas de objetos no solo. Mesmo isso, disse a Comissão, foi "rara-
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mente ou nunca encontrado", mas acrescentou estar convencida da 
ocorrência de casos "que estão bem próximos de ser decisivos". Toda
via, nos seus interrogatórios dos aviadores americanos, em momento 
algum fêz a Comissão qualquer tentativa para corroborar suas longas 
e pormenorizadas histórias com provas diretas dos efeitos dos seus 
supostos ataques. 

O aspecto básico de tôdas as provas é sua natureza circunstan
cial . Muito simplesmente aviões americanos foram vistos - ou se afir
mou que foram vistos - sôbre vários lugares em determinados mo
mentos. Mais tarde foram achados objetos ou criaturas que, subme
tidos a testes de laboratório, se constatou ser portadores de bactérias 
patogênicas. Em alguns casos houve mortes, na maior parte nada mais 
aconteceu. Em alguns casos citados como concludentes nem aviões nem 
bactérias foram mencionados, somente insetos capazes de se tornarem 
vetores de doenças. Em qualquer tribunal normal as provas apresenta
das no Relatório Científico seriam rejeitadas como totalmente incon
cludentes. 

Mas isso não quer dizer que fôssem falsas. Ao contrário. As pro
vas científicas apresentadas nos apêndices mostram que um grande 
número de cientistas chineses e coreanos realizou o trabalho que lhes 
foi pedido pelos comunistas sem ter de falsificar nada. As acusações 
revelam-se falsas à luz de suas próprias provas. Ao mesmo tempo essas 
provas nos ajudam a decidir por nós mesmos como os comunistas 
foram capazes de realizar uma tal campanha de impostura em escalas 
tão minuciosas e envolvendo tantas pessoas cuja integridade pessoal 
estava acima de qualquer dúvida. 
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CAPÍTULO 1 1  

As Mãos Ocultas 

No mínimo as provas de guerra bacteriológica apresentadas pelos 
comunistas contra as fôrças americanas acarretariam, em qualquer 
tribu.nal regularmente constituído, o veredito de não provado. De fato, 
a essência das acusações é mai;; jurídica do que científica. Se a 
Comissão dos Advogados Democráticos tivesse realizado sua in
vestigação juridicamente, teria de absolver os "réus" por absoluta 
falta de provas, mesmo as de natureza mais circunstancial. Quan
to a isso a Comissão Científica não foi mais valiosa . Seu vasto 
acúmulo de documentos e declaraçõ�s preencheram os detalhes de di
versos eventos significativos, mas nada acrescentaram para provar 
as acusações comunistas . 

. O que o Relatório Científico mostra é a natureza inteiramente 
não-científica do trabalho da Comissão. Declarações e asserções eram 
aceitas sem discussão quando se adaptavam às acusações comunistas, 
o caso mais flagrante tendo sido a aceitação das confissões americanas 
sem qualquer tentativa de verificá-las junto a autoridades norte-corea
nas ou das Nações Unidas. No Dr. Zhukov-Verezhnikov e no Dr. 
Pessoa tinha a Comissão um bacteriologista e um parasitologista. 
Entretanto sérios enganos foram cometidos no relatório em questões 
diretamente relacionadas com suas respectivas especialidades. De fato, 
todos os seis cientistas - com a possível exceção do bioquímica, Dr. 
Needham - eram razoàvelmente competentes para avaliar diretamen
te a: maior parte das provas minuciosas apresentadas pelos chineses e 
norte-coreanos quanto a validade científica e relevância : a Dra. 
Andreen chefiava um laboratório clínico num grande hospital, Jean 
Malterre era um fisiologista animal e o Dr. Oliva um professor de 
anatomia, enquanto o sétimo membro, que se juntou aos demais no 
fim da investigação, era um microbiologista, Dr. Grazioso. Certamen
te todos seis deveriam ser capazes de encarar o assunto com isenção 
científica. 

Que estavam obviamente cônscios disso é demonstrado pelos com
plexos arranjos descritos no relatório para ouvir os depoimentos de 
testemunhas chinesas e coreanas a fim de que a Comissão estivesse 
" . . .  protegida contra quaisquer criticas de que não foi bem sucedida 
erri apreender ( sic ) o pensamento completo dos especialistas e teste-
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munhas chineses e coreanos . . .  ". Pelos volumosos apêndices ficamos 
em dúvida se "o pensamento completo" foi devidamente registrado. 
Igualmente clara está a interpretação completamente errada dada pela 
Comissão Científica ao que as testemunhas e os especialistas disseram 
a seus seis membros. 

Ao avaliarmos os vários incidentes salientados no Relatório Cien
tífico temos de nos lembrar de um fator muito importante comum a 
todos êles. Todo o período considerado era um período de guerra. Com
bates e bombardeios haviam devastado as áreas da Coréia do Norte, 
enquanto em tôda a China - e mais especialmente na Manchúria -
a população estava sendo submetida a uma concentrada campanha de 
ódio contra o Ocidente em geral e os Estados Unidos em particular . 
A principal organização chinesa empenhada nessa campanha era o 
Comitê Chinês para a Paz Mundial e contra a Agressão Amerieana, 
formado pouco depois que a guerra da Coréia começou no verão de 
1950 e dirigido pelo escritor Kuo Mo-jo, que era também o principal 
representante chinês no Conselho Mundial da Paz em Praga. Já fize
mos referência aos muitos comícios organizados como parte dessa 
campanha em tôdas as principais cidades da China continental. Essa 
técnica foi pela primeira vez experimentada durante a guerra da· C<J
réia, e à medida que o tempo passava foi sendo apurada e conside
ràvelmente ampliada até que nos anos sessenta as manifestações cole
tivas estavam sendo calculadas não mais em dezenas de milhares de 
pessoas e sim em centenas de milhares. ( ·• ) 

Ao mesmo tempo as autoridades sanitárias comunistas chinesas 
estavam empreendendo a primeira das suas campanhas periódicas 
para limpar - no sentido literal - as partes mais infectas das cidades. 
Em tôda parte os habitantes estavam sendo exortados a destruir 
ratos, camundongos, môscas, mosquitos, enfim tudo que pudesse ser 
portador de bactérias e propagar doenças . Foi nesse contexto que n 
alarma de guerra bacteriológica desempenhou um papel tão impor
tante : serviu como estímulo para que a população redobrasse seus 
esforços contra os inimigos da saúde e também atiçava seu ódio ao 
inimigo político do comunismo, personificado no Ocidente conforme 
representado pelas fôrças americanas na Coréia. 

Na Coréia do Norte o modêlo seguido foi lm..'itante semelhante , 
exceto que houve obviamente maior ênfase antiamericana . Não que 
se negligenciasse o aspecto sanitário, pois a Coréia enfrentava um 
risco muito maior de epidemias com a extensa destruição de abr.igos e 
facilidades sanitárias nas áreas rle combate e naquelas que ficavam 
no caminho das fôrças em avanço ou recuo de ambos os lados. 

(•)  O Apêndice IV dá um relato detalhado como uma série organizada dês.ses 
comlcios foi realizada na China continental em uma semana, em junho de 
.1960. 
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É contra êsse fundo de agitação política de massas e de tumulto 
que devemos julgar o valor dos muitos relatos de testemunhas ocula
res sôbre estranhas visões no céu apresentados como provas científi
cas no relatório. O incidente de K'uan-Tien seguiu-se a um vôo de 
caças americanos (em si mesmo uma ocorrência comum) quando um 
"objeto cilíndrico brilhante" foi visto cair de um dos aviões. Alguns 
dias depois um escolar participando das buscas encontrou um monte 
de penas e aranhas. Em outra ocasião quatrocentas pessoas participan
do de uma reunião viram um "objeto acinzentado" caindo de um avião. 
Foram imediatamente postos a trabalhar numa busca e eventualmente 
encontraram uma grande quantidade de penas. Em outra ocasião 
- não mencionada no Relatório Científko - um correspondente de 
imprensa narrou num despacho como êle viu uma massa caindo de 
um avião. 

O Relatório Científico salienta a importância dêsses relatos de 
testemunhas oculares porque foram feitos por pessoas comuns, inca
pazes de inventar histórias muito apuradas. Por êsse motivo, declarava 
a Comissão, seus depoimentos eram inteiramente dignos de crédito. 

Mas isso é um velho engano. Alucinações em época de tensão po
dem ser assinaladas nas mais antigas civilizações que conhecemos. As 
mais bem descritas, talvez, sejam as ilusões nos diversos períodos da 
Peste Negra na Europa durante a Idade Média. Na Grã-Bretanha 
durante a Segunda Guerra Mundial houve muitos casos de pânico pro
vocado por coisas avistadas no céu. Uma nova "arma secreta" dos 
alemães no verão de 1940 era nada mais que �eias de aranha flutuando 
ao vento. Muitas testemunhas oculares de ataques aéreos vistos à 
distância juraram ter visto um determinado objetivo explodindo, quan
do na realidade nada caíra ali. 

É preciso lembrar também que quando se procura algo, será muito 
provável encontrá-lo na própria imaginação. E isso especialmente quan
do se olha em direção ao sol baixo, como ocorreu com vários dos 
relatos de testemunhas citados no Relatório Científico. O ôlho humano 
pode ser a mais incerta das testemunhas. E quanto mais incerto, tanto 
mais enfático se é quanto à realidade ! 

Inúmeras vêzes o Relatório Científico - como os outros relató
rios que o precederam - descrevia os tipos de envoltórios de bombas 
encontrados na região dos incidentes de guerra hacteriológica. Alguns 
dos envoltórios dos primeiros incidentes eram obviamente de bombas 
de impressos de propaganda de um tipo extensamente usado pelas 
fôrças das Nações "Cnidas na Coréia. A Comissão Científica dedicou a 
êsse assunto um capítulo no relatório, baseando-se em material de expo
sição comunista e nas confissões dos oficiais da Fôrça Aérea Ameri
cana. 

A Comissão obviamente não se sentia feliz a respeito das bom
bas, pois o que a princípio pensaram ser uma questão simples tornou-
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se complicada pelos recipientes que se destruíam a si próprios ! :Bsses 
recipientes, segundo a Comissão : " . . .  ou se quebram em pedacinhos 
tão pequenos que sua descoberta é improvável, ou são recipientes 
que se incendeiam e desaparecem após soltar sua carga . . .  ". De fato, 
revelava o relatório de maneira quase ingênua : " . . .  perpassa aí um 
traço de inevitável confusão devido ao fato de que mesmo quando 
testemunhas oculares se encontravam no local no momento da queda 
de um recipiente, elas nem sempre conseguiam encontrá-lo, em 
parte porque muito naturalmente não sabiam o que deveriam procurar, 
e quando o achavam suas descrições nem sempre eram tão minuciosas 
como poderiam ser. Essa confusão infelizmente não foi desfeita pelos 
depoimentos dos oficiais da Fôrça Aérea capturados, cuja função de 
pilotos e navegadores não parccP tê-los habilitado a uma informação 
muito precisa e detalhada sôbre bombas e recipientes . . .  ". E assim, com 
certa relutância, o relatório concluía que as constatações "deveriam 
portanto ser aceitas com tôdas as devidas reservas". 

Imediatamente depois tratav'l. o relatório da disseminação de 
insetos infeccionados por aviões americanos conforme informação pres
tada por um soldado chinês ; comentou a Comissão com uma fraqueza 
não encontrada em outra parte : " . . .  parece improvável que isso 
pudesse ter sido algo mais do que uma cleducação do fato de um 
grande número de insetos ter sido encontrado anômalamentc na neve 
numa área alongada de 6 por 3 milhas após sua passagem. Não obstan
te todos os quatro pilotos americanos são hem explícitos e concordes 
que em cinco palestras diferentes ouviram que a disseminação podia 
e seria feita . . .  ". Baseado nisso, portanto, "o voluntário chinês pode 
ter tido razão em sua dedução", e assim êsse assunto ficou tratado de 
modo completo. 

Pacotes de papel são mencionados entre outros tipos de recipien
tes, bem como os recipientes de papel que se destroem a si próprios, 
os quiJ.is evidentemente não foram vistos pela Comissão. Os primeiros 
indubitàvelmente introduzidos pelos comunistas para evitar que a popu
lação apanhasse e lesse os impressos de propaganda após os ataques. 
O emprêgo suposto dos últimos baseava-se num artigo sôbre o assunto 
que aparecera no semanário japonês Mainich-i em janeiro de 1952, 
artigo citado inúmeras vêzes como parte do argumento de que o 
alegado emprêgo pelos americanos de guerra bacteriológica na Coréia 
era uma continuação do trabalho feito durante a Segunda Guerra 
Jvt undial pelos japonêses na Manchúria. 

�sse trabalho fôra salientado uns dois anos antes num julgamen
to-exibição soviético de doze oficiais e suboficiais japonêses realizado 
no centro administrativo extremo-oriental de Khabarovsk no fim de 
dezembro de 1949. Foi iniciado sem qualquer notícia preliminar e rea
lizou-se sem a presença de qualquer correspondente ocidental. Por um 
lado não teria sido fácil aos jornalistas ocidentais deslocarem-se naque-
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le tempo de Moscou para Khabarovsk, e de qualquer maneira obser
vadores ocidentais foram especificamente excluídos pelas autoridades 
soviéticas. Os réus foram considerados culpados de "fabricar e em
pregar armas bacteriológicas" em vário:> centros manchurianos antes 
de 1945. A principal testemunha pericial no julgamento foi o Dr. 
Zhukov-V erezhnikov. 

Excertos do julgamento de Khabarovsk foram publicados mais 
tarde, em 1950, num livro de mais de 500 páginas. Aí fazia-se cons
tantes referências aos preparativos japonêses para um ataque bacterio
lógico à União Soviética e dava-se detalhes dos potenciais de produção 
de cólera, peste e outros germes das unidades de produção japonêsas 
na Manchúria, bem como da criação em massa de pulgas destinadas 
a agir como vetores de bacilos de peste. ( * )  Supostas experiências 
com prisioneiros, incluindo um russo e americanos, eram indicadas. 
Os prisioneiros americanos, dizia o testemunho, estavam sendo usados 
para estudar os efeitos de agentes de guerra bacteriológica sôbre anglo
saxões, pois era intenção japonêsa empreender guerra bacteriológi
ca diretamente contra os Estados Unidos e a Inglaterra, bem como 
contra a Rússia. 

Doenças epidêmicas do homem e do animal foram tôdas relacio
nadas no julgamento - tifo, cólera, monno, antraz - e  sobretudo peste. 
A parte da denúncia que tratava do uso de guerra bacteriológica sepa
rado de sua preparação dava apenas dois incidentes de peste. Um, em 
Nimpo, perto de Hankow, em setembro de 1940, foi descrito circuns
tancialmente sem qualquer prova de fontes chinesas, a não ser um 
informe não-especificado de jornal . O segundo foi o incidente de 
Changteh em novembro de 1941, ao qual referência mais detalhada 
será feita adiante. 

O relatório dava grande destaque às facilidades japonêsas na Man
chúria para a produção em massa de bactérias de várias espécies. 
Cifras mensais citadas por um dos réus para as duas unidades de 
produção estavam no nível teórico de 300 kg de germes de peste, 
800-900 kg de tifo, 300 kg de para tifo, 600 kg de antraz e uma tonelada 
de germes de cólera. Forneceram-se provas de experiências com ani
mais e sêres humanos. Significativamente não houve a êsse respeito 
denúncias contra os criminosos de guerra japonêses no Julgamento de 
Crimes de Guerra em Tóquio, quer por parte dos russos quer por 
parte dos Aliados Ocidentais. 

É um tanto surpreendente que os russos não houvessem levantado 
a questão, pois o Tribunal Militar que dirigiu o julgamento em Kha
borovsk foi bem forte em sua acusação de que os réus " . . .  executaram 

( • )  Publicado em inglês sob o título Material8 on the Trial o f Forme,. Sen>ice
men of the Japanese A.-my cha,.ged wlth Manujacturing and Employlng Bac
teriological Weapons, Moscou, 1950. 
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expenencias infeccionando pessoas com os germes de peste, cólera, 
antraz e gangrena que eram cultivados nos laboratórios. A maior parte 
das pessoas infeccionadas morreram em horrível agonia. Os que se 
restabeleciam eram novamente submetidos a experiências, e final
mente eram mortos . . .  ". Essas acusações foram publicadas com desta
que na imprensa soviética nas primeiras semanas de 1950, mas nada 
mais se fêz a respeito. Nada, isto é, até dois anos depois, quando a 
campanha da guerra bacteriológica na Coréia foi iniciada com o tema 
de que os americanos estavam cinicamente se aproveitando da experiên
cia adquirida pelos criminosos de guerra japonêses. Dêsse modo os 
acontecimentos coreanos foram apresentados como a continuação polí
tica pelos americanos do imperialismo japonês. 

Em outubro de 1950 o Instituto Jurídico da Academia Soviética 
de Ciências publicou um livro sôbre a significação internacional do jul
gamento de Khabarovsk e suas averiguações sob o título G-uerra Bacte
riológica - o Instr-umento Criminoso de AgressiúJ Imperialista. ( * ) 
Recapitula�do o material apresentado no julgamento, o livro sublinha
va o fato dos americanos estarem no momento experimentando méto
dos de guerra bacteriológica, associando isto com trabalho nazista feito 
durante a Segunda Guerra Mundial. 

Essa recapitulação levava a uma descrição de atrocidades ameri
canas na Coréia no outono de 1950 (época quando começaram na 
imprensa comunista essas histórias de atrocidades ) .  Por inferência 
isso foi associado a acusações de que os americanos se preparavam 
para empregar armas biológicas em seus "planos agressivos", auxilia
dos por peritos fascistas e japonêses. 

Publicado como foi pela Academia de Ciências em Moscou, êsse 
livro tinha uma qualidade oficial mais do que nominal. Uma tradução 
tcheca foi . publicada em Praga alguns meses depois e uma segunda 
edição foi publicada na primavera de 1952. A essa segunda edição 
foi acrescentada uma nota salient1ndo, com base em material recém
publicado então em Pyongyang, como as advertências do livro se reve
laram verdadeiras e como o povo coreano estava agora sofrendo a 
guerra bacteriológica. :asse livro tcheco foi publicado pela editôra 
oficial do Exército numa edição relativamente grande de 12 .400 
exemplares somente para a segunda edição. O livro soviético original 
foi impresso com 20.000 exemplares. 

Destinavam-se êsses livros a leitores especializados, e não ao 
público em geral. Sua função era fornecer a agitadores e conferen
cistas do Partido material para reuniões e conferências. Interessam-nos 
principalmente por dois motivos. A edição original moscovita "predis-

( 0 )  M. Yu. Raginskly, S. Ya. Rozenblit, L. P. Smirnov, Bakterlologlch.eslcava 
prestupnove orudiye i"llperialtstlch.eskov agressii. Akademiya Nauk Soyuza 
SSR, Moscou, 1950. Publicado em tcheco sob . o titulo Bakterlologtckci u4!ka 
zloctnny nastroj !mpenaUstickl! agrese, Nase Vojsko, Praga, 1952. 

230 



se" a guerra bacteriológica na Coréia a apenas pouco mais de três 
meses · do início da guerra. A segunda edição da tradução tcheca ficou 
pronta para impressão no início de dezembro de 1951 : a nota sôbre a 
significação da nova série de alt>gações de guerra bacteriológica na 
Coréia deve ter sido acrescentada enquanto o livro estava sendo 
i mpresso. 

Como acusação científica o relatório do julgamento de Khaba
rovsk tem escasso valor. Mostrava intenção e pesquisa por parte dos 
japonêses, mas o mesmo se poderia dizer a respeito de cada um dos 
grandes protagonistas da última guerra - centros de pesquisa sovié
ticos, alemães, britânicos e americanos achavam-se em funcionamento 
experimentando os meios de produzir annas bacteriológicas eficazes. 
Parte dêsse trabalho datava de antes da guerra, pois em 1938 o Mare
chal Voroshilov alardeava publicamente o trabalho soviético que vinha 
sendo . feito no campo da guerra bacteriológica. O propósito principal 
do julgamento de Khabarovsk era sublinhar o tema da agressão japo
nêsa durante a guerra e apresentar a nova potência na Ásia, os Esta
dos Unidos, como uma ameaça ainda maior à paz. Conforme disse a 
acusação em Khabarovsk : " . . .  que todos aquêles que planejam novos 
crimes contra a humanidade e preparam novos meios para o extermí
nio em massa de sêres humanos se lembrem que o mundo não esque
ceu ás lições da Segunda Guerra Mundial . A paz e a segurança estão 
sendo guardadas por milhões de homens do povo e pelo poderio das 
fôrc;as democráticas lideradas pela grande União Soviética. É essa 
umà fôrça poderosa e invencível que será capaz de deter e castigar 
severamente todos os instigadore$ duma nova guerra. · Que o vosso 

veredicto, Camaradas Juízes, soe como severa advertência disso . "  
Se um aspecto se destaca da misturada de infonnações do rela

tório do julgamento, é o da importância dada à produção dos bacilos 
de peste, Pasteurella pestis, e seus vetores, pulgas. 

A peste é tão antiga quanto �- história dos homens e dos animais. 
É uma doença dos roedores, provocando febre e inchação das glându
las linfáticas. Desenvolve-se muito ràpidamente e sua mortalidade é 
elevada. O principal roedor com que se associa é o rato negro, que 
propagou a doença pela Europa no século XIII quando foi trazida 
no séquito dos Cruzados que retornav:1m. Cada rato por sua vez 
sustenta sua própria colônia de pulgas parasíticas, de uma espécie 
igualmente pronta a se alimentar em rato ou homem. 

Normalmente as pulgas que usam um rato como hospedeiro se 
alimentarão dêle enquanto permanecer vivo. Mas logo que morre -
e morrerá se infeccionado de peste - elas abandonam o corpo em 
esfriamento por outro. Se não encontram outros roedores, então as 
pulgas infeccionadas procuram o que há logo a seguir de melhor, o 
homtm, e mordendo-o transmitem-lhe P. pestis. Foi isso que ocorreu 
com epidemias clássicas de peste como a Peste Negra da Idade Média 
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e com epidemi:ts na índia e outros países asiáticos no século X I X  e 
princípio do século XX. O rato levou a peste consigo para tôdas as 
partes do mundo e foi por meio de programas de combate a roedores 
que pudemos reduzir a peste à ocorrência excepcional que é hoje. 

É apenas pela manutenção de rigorosos contrôlcs que fomos capa
zes de limitá-la a pequenas erupções ocasionais, tão pequenas que não 
chegam a constituir notícia. Mas as memórias asiáticas são longas, c 
a possibilidade duma epidemia de peste é um temor constante no 
Extremo Oriente. Assim foi certamente na Manchúria e Coréia do 
Norte ao tempo da guerra da Coréia, embora normalmente a Coréia 
não seja considerada uma área de peste. A devastação da guerra e o 
colapso que isso provocou nos serviços de saúde pública juntamente 
com o influxo de grande número de soldados chineses das áreas 
endêmicas do Norte da China aumentaram a possibilidade de peste: 

O Relatório Científico mencionou apenas uma epidemia de.· peste 
na Coréia do Norte, e assim mesmo superficialmente. Em vez . disso 
trataram detalhadamente de um único caso, o do homem em Kang
Sou que encontrou algumas pulgas boiando num pote dágua depois 
de um avião ter sido ouvido sobrevoando o local na noite anterior. :Sle 
morreu de peste bubôf1ica alguns dias depois, "provàvelmente �ordidc 
por outras pulgas da mesma remessa" . A incerteza da Comissão Cien
tífica sôbre êsse ponto foi compartilhada por um dos principais perito:; 
chineses testemunhando diante dêles, o Dr. Choi Hyun-Soo, Chefe do 
Serviço Móvel de Prevenção de Epidemias, que cautelosamente lhe� 
declarou : " . . .  quanto a ter o paciente sido mordido pelas pulgas, 
acreditava êh.:, com os membros da Comissão, que isso deve ter ocor
rido, mas admitiu também que uma suficiente imoculação dos bacilos 
poderia ter sido obtida pelo paciente simplesmente lavando-se na água 
em que as pulgas tinham boiado . . .  " .  As pulgas recolhidas foram · exa
minadas durante três semanas, tendo indicado apenas uma ligeira 
infecção com P. pestis. 

Mais importante, porém, que êsse frágil testemunho foi o do Dr. 
Chen Wen-kuei, presidente da Seção Sudoeste da Associação Médica 
Chinesa e então servindo no serviço norte-coreano de prevenção de 
epidemias. O Dr. Chen, êle próprio um bacteriologista, salientou 
nessa ocasião - e êsse ponto foi destacado no relatório - que as pulgas 
identificadas eram pulgas humanas Pulr..:r irritans e não pulgas de 
ratos ou qualquer outra espécie de pulga. 

O membro soviético da Comissão, Dr. Zhukov, também declarou 
nessa ocasião que dois dos japonêses julgados em Khabarovsk deixa
ram claro que êles estiveram trabalhando com a pulga humana. As 
identificações no Relatório Científico são de P. irritans e não X. chco
pis pulgas de ratos orientais, nonnais nessa parte da Ásia coma vetor 
de peste. 
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O que quer que os réus japonêses possam ter dito em Khabarovsk 
o registro publicado pelos russos em 1950 não fazia qualquer referên
cia a P. 1:rritans. Em vez disso, foi sempre usado o têrmo vago "pulga". 
Mas os sistemas de criação em massa descrito� são os usados normal
mente em centros de pes

.
quisa de peste para criação de grande número 

de X. cheopis. Não há indicação de que as estações de criação japonê
sas na Manchúria tenham jamais trabalhado na produção em massa de 
pulgas humanas. 

De fato, há muitas razões para que não o tivesse feito. Em pri
tneiro lugar a pulga humana é difícil de criar artificialmente sob con
dições de laboratório, diferentemente das pulgas de ratos. Simplesmente 
não vale a pena tentar fazê-lo pois a pulga de rato faz um serviço 
melhor como vetor de bacilos de peste, o que também não é trabalho 
para a P. irritans, que é seletiva em sua escolha do Homem como 
hospedeiro, sendo assim improvável que transmita P. pestis de wn 
rato. Portanto é digno de nota que tanto o parasitologista Dr. Chen 
quanto o bacteriologista Dr. Zhukov tenham dado deliberadamente 
tanta ênfase ao P. irritans. O Dr. Chen salientou como " . . .  êle pró
prio, ao tempo dos ataques em Changteh, constatara que os japonêscs 
estavam disseminando pulgas infectadas de peste misturadas com cas
cas de arroz e algodão cru . . .  " . Na realidade houve apenas um ataque 
em Changteh, o de novembro de 1941,  quando grãos de arroz - mas 
não pulgas - foram encontrados no chão depois de um avião japo· 
nês ter sobrevoado essa cidade chinesa um dia de manhã cedo. Alguns 
dias depois várias pessoas na cidade adoeceram com peste bubônica 
e suspeita de peste bubônica, e faleceram . 

· 

Com êsse débil material circunstancial, o Dr. Chen queria que 
o então govêrno em Chungking acusasse os japonêses de . estarem 
usando guerra bacteriológica. Seu relatório foi rejeitado pelos diri
gentes da China Nacionalista e pela maioria das missões dos Gover
nos Aliados em Chungking. Uma cópia foi para a representação sovié
tica e presumivelmente chegou até Moscou, onde foi evidentemente 
guardada para uso posterior. O papel que desempenhou nos bastido
res do julgamento de Khabarovsk é matéria de conjetura, não tendo 
sido usado como prova. Mas certamente desempenhou seu papel em 
1952, como conveniente elo retrospectivo do presente com o passado. 

De todos os membros da Comissão o Dr. Needham, o bioquímica 
britânico, deveria estar bem lembrado disso, uma vez que estivera na 
China na parte final da guerra. Entretanto em nenhum de seus escritos 
dos últimos anos da década de 40 havia qualquer referência à disse
minação propositada de peste pelos japonêses. embora houvesse e�ri
to em têrmos gerais os problemas de epidemias na China. Foi só 
quando se tornou membro da Comissão Cientíiica em 1952 que 
êsse assunto lhe veio à lembrança. 
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Numa entrevista à imprensa em Londres, após seu regresso da 
China em setembro de 1952, declarou o Dr. Ncedham que em 1944, 
em decorrência de suas obrigações como funcionário britânico na Chi
na, informara ao Govêrno B ritânico que os japonêses estavam e esti
veram disseminando pulgas infeccionadas de peste na China. O Dr. 
Needham naquela ocasião servia no Conselho Britânico em Chung
king e tinha o cargo honorário de Conselheiro Científico da Embaixa
da. Em julho de 1945, escreveu um relato de uma viagem que fizera 
no segundo trimestre de 1944 ao Sudeste da China. Nêsse relatório 
um tanto atrasado, referiu-se ligeiramente a um encontro com o Dr. 
Chen Wen-kuei,  que lhe contara a respeito do episódio em Ningpo 
em 1940 e o incidente em Changteh em 1941. Quando relembrou 
essa viagem em seu livro Ciência na China, publicado em 1948, omitiu 
:inteiramente a entrevista com o Dr. Chen. O encontro do Dr. 
Needham com o Dr. Chen quatro anos mais tarde na Coréia do Norte 
aparentemente ajudou-o a refrescar a memória, a ponto de afirmar 
fatos que nem mesmo o Dr. Chen havia especificado. 

· Não há dúvida que o pobre homem que foi ao pote dágua em 
Kang-Sou morreu de peste. As "pulgas" que viu boiando - conforme 
a informação de segunda mão fornecida - poderiam muito bem ter 
sido maruins ou quaisquer outros insetos pequenos. E também, algu
mas pulgas podem ter sido intencionalmente colocadas ali. �ão houve 
tetJJpo para que os bacilos se multiplicassem nas entranhas das pulgas 
e tudo indica que a ocorrência fôsse natural mas explorada para fins 
políticos. 

E isso mais ainda com o incidente de Hoi-yang, em que dois 
jovens oficiais chineses viram uma densa massa de pulgas humanas 
avançando sôbre êles, fenômeno a respeito do qual a Comissão decla
rou : " . . .  um tal sabá de feiticeiras com certeza não foi reunido por 
meios naturais . . .  ", mas provàvelmente lançado de aviões america
nos. Pelo contrário, essas grandes massas de pulgas são possíveis e 
têm sido registradas muitas vêzes, especialmente em áreas de combate. 
Encontramos testemunho típico disso no anuário para 1952 do Depar
tamento de Agricultura dos Estados Unidos, que tratara de insetos. 
Discutindo pulgas e doenças, um dos autores descreveu como na Se
gunda Guerra Mundial êle vira " . . .  as pulgas saltando em tôdas as 
direções das dobras das calças de árabes enquanto estudava os efeitos 
do DDT no Egito ; penetrar agitadamente em sua roupa da palha em 
abrigos para metralhadora abandonados e do chão de grutas ocupadas 
por refugiados na Sicília, onde estava investigando mosquitos e môs
cas ; e emergir aos milhares dos restos no chão duma pequena aldeia 
abandonada junto um pequeno curso dágua montanhoso nas Filipi
nas. Independentemente de local, raça e côr, estavam atrás de sangue 
humano . . .  " 
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Assim é muito provável que as pulgas de Hoi-yang fôssem um 
acontecimento natural. Tôdas com exceção de algumas poucas foram 
imediatamente destruídas. Essas foram enviadas para testes de labo
ratório e embora um exame direto não demonstrasse presença de P. 
pestis, uma cobaia injetada com uma emulsão das pulgas morreu 
depois de nove dias. Ssse exllme bacteriológico ioi efetuado um mês 
após o acontecimento pelo Dr. Chen \Ven-kuei, que concluiu que 
P. pestis estava presente nos espécimes de pulgas testados. Um exame 
nada convincente. 

A mesma coisa com as rataz;tnas de Kan-Nan, aquelas 700 que 
apareceram subitamente na aldeia froiteiriça da Mongólia Interior. Sua 
aparência era incomum, mas não impossível na natureza. Os que fize
ram o exame zoológico da única ratazana poupada, não puderam iden
tificá-la com o material comparativo prontamente disponível. Daí ch� 
gar a Comissão à conclusão de que as ratazanas de Kan-Nan haviam 
sido criadas artificialmente num centro de criação no Japão, trabalhan
do com variedades aparentadas originárias do Nordeste da China ! 

Ocorrências naturais foram ligeiramente consideradas mas postas 
de lado sob o fundamento de que rios a leste c oeste de Kan-Nan 
teriam de ser cruzados. Possíveis migrações de outros pontos da bús
sola foram ignoradas . 

Mas outro viajante pela China, trabalhando independentemente, 
forneceu uma resposta mais plausível para o enigma de Kan-Nan. Tra
tava-se de Ivor Montagu, o. veterano comunista britânico que desem
penhou papel tão importante no trabalho do Conselho :\-Iundial da 
Paz. Ao tempo em que a Comissão Científica fazia suas investigações 
em Shenyang e na própria Kan-Nan, participava o Sr. Montagu de 
uma reunião de Conselho Mundial da Paz em Praga. Nessa reunião 
êle adquiriu uma pele e crânio de uma ratazana de Kan-Kan : segun
do as informações do Relatório Científico, êsses deveriam ser os res
tos da única ratazana de Kan-Nan que foi conservada, de modo que 
a Comissão não chegou ela própria a realmente ver um espécime dos 
700 que discutiu com tanta minúcia. Regressando de Praga, o Sr. 
Montagu levou essa pele e crânio ao Dr. T .  C .  S .  Morrison-Scott, 
do Departamento de História Natural do Museu Britânico em Londres. 
Pediu êle ao Dr. Morrison-Scott que identificasse a ratazana, porque 
êle queria estar bem certo de que não era normalmente encontrada 
na área de Kan-Nan. 

, Os zoólogos chineses que examinaram a ratazana de Kan-Nan 
fizeram suas comparações com base no trabalho japonês em 1941 ,  de 
que não puderam obter nenhuma identificação exata. De sua parte 
o Dr. Morrison-Scott foi bem enfático em identificar a ratazana como 
um subgênero, cuja existência foi primeiro comprovada em 1901 
por um russo, Kastchenko. A espécie, disse êle, acha-se amplamente 
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espalhada pela Sibéria Oriental, .Ylanchúria e outras partes da China, 
e êle achava que o Sr. Montagu poderia obter informações mais 
detalhadas a respeito da ratazana dos russos, que estavam muito me
lhor informados sôbre isso. 

Esforçou-se a Comissão para estabelecer a validade da tese de que 
as ratazanas haviam sido jogadas por avião. Convém lembrar que os 
animais haviam sido supostamente jogados em recipientes de papel. 
Essa impressão é em grande parte dada por inferência. Uma referên
cia ao possível uso de recipientes de papel no artigo do periódico japo
nês Ma,inichi tornou tentador à Comissão " . . .  supor que um conjunto 
dêles havia sido usado no incidente de Kan-Nan, mas para isso não 
há provas específicas . . .  ". Havendo o pensamento óbvio também ocor
rido aos membros da Comissão, êles fizeram ressalvas até a essa afir
mação cautelosa : " . . .  uma conseqüência dos recipientes de papel 
para roedores seria que os animais teriam de ser mantidos pelo me
nos em condições semi-anestesiadas durante o vôo, para evitar que 
saíssem dos recipientes roendo-os . . .  ". Assim, concluíram com um 
aditamento que destruía completamente sua argumentação : " . . . a 
Comissão registra êsses pontos somente para chamar atenção sôhre 
as possibilidades . . .  ". Essa confissão resumia nitidamente o constante 
grande tema de tôdas as 600 páginas do relatório. 

A segunda das três doenças epidêmicas abrangidas foi o antraz. 
Essa doença mortal acha-se disseminada por todo o mundo e pode 
atacar qualquer animal doméstico e o homem, bem como diversos 
animais selvagens. Só as aves possuem qualquer imunidade real . R 
causado pelo Bacillus anthraci.f, cttjos espórios são os mais difíceis de 
destruir. Resistem à dissecação durante pelo menos dois anos, p6dendo 
permanecer latentes no solo até dezoito anos e ainda serem capazes 
de infeccionar animais. Até os mais fortes desinfetantes só conseguem 
matá-los com dificuldade, e podem resistir à fervura até meia hora. 
A infecção nos animais dá-se geralmente pela bôca e aparelho diges
tivo. Os bacilos propriamente ditos são delicados e provàvelmente 
destruídos pelos sucos gástricos, mas os espórios não são afetados e 
começam a medrar. Invadem as paredes do intestino e alcançam a 
corrente sanguínea, onde encontr<�m condições ideais para crescimen
to rápido. No homem o antraz ocorre geralmente por infecção através 
de escoriações na pele, embora espórios possam ser inalados pela poeira 
no ar quando lidando com peles in [eccionadas. Na maioria dos casos os 
ataques são súbitos e a morte sobrevém ràpidamente . 

Assim não é de admirar qu.e fôssem encontrados bacilos de antraz 
em môscas, aranhas e penas recolhidas do chão nos arredores da cida
de chinesa de K'uan-tien após sua descoberta nove dias depois de 
aviões americanos terem sido vistos sobrevoando o lugar. A possibi
lidade duma contaminação natural do solo não foi considerada pela 
Comissão, que se preocupou mais com as possibilidades de estarem as 
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penas sendo usadas como embalagem para proteger as môscas e ara
nhas quando eram jogadas dos aviões. Os assinalados casos fatais de 
antraz respiratório em Liaotung e Liaoshi na Manchúria incluem-se 
na modalidade de inalação de pó infeccionado numa área infectada 
durante uma campanha contra in:;etos nocivos. Aqui o besouro Ptimts 
fur juntou-se a môscas e penas como tr:msmissor. 

A última das três doenças epidêmicas abordadas pelo Relatório 
Científico é a cólera. Esta também é uma doença muito disseminada, 
especialmente na Asia. É encontrãda em matéria fecal, e seu principal 
veículo é a água, sendo também importantes os alimentos, môscas e 
contato direto. É uma doença rápida e dolorosa, fatal entre trinta e 
oitenta por cento dos casos. Mas, à semelhança de outras doenças tra
zidas pela água, não é automàticamente infecciosa : tudo depende das 
condições físicas do indivíduo na ocasião em que ingere o vibrião 
de cólera, que em circunstâncias normais poderá muito bem ser des
truído pelos seus sucos gástricos. 

O caso específico de cólera considerado pela Comissão Científica 
foi o infeliz jovem casal coreano que comeu alguns mariscos que 
encontrou numa encosta . �sses mariscos, argumentou-se circuns
tancialmente, devem ter sido jogados por aviões americanos numa 
tentativa para poluir um reservatório próximo. Grande ênfase foi 
dada à alegação de que a cólera fôra desconhecida na Coréia durante 
muitos anos. 

Foi certamente verdade que �.mbora doenças de origem fecal 
fôssem tão comuns na Coréia quanto na China, o contrôle impôsto 
pelos japonêses quando dominavam a Coréia mantivera a cólera repri
mida. Mas a devastação da guerra a partir de 1 950 modificou inteira
mente a situação e em 1952 eram grandes as probabilidades de erupções 
de cólera nas áreas de luta passadas ou presentes. Mariscos são igua
rias populares entre os camponeses coreanos e, como a própria Comis
são destacou, os dois que morreram não haviam comido nenhum desde 
a eclosão da guerra. Làgicamente não resistiriam à tentação de comer 
os mariscos e é muito provável que em seu estado cru estivessem 
infeccionados com alguma espécie de bactéria. Quanto à maneira 
como os mariscos chegaram à encosta, tanto poderiam ter sido joga
d.os ali por alguém andando a pé quanto por americanos voando lá por 
C !fila. 

Muito mais importante é o caso de Pyongyang, descrito por Tibor 
:Meray e outros com muitos detalhes, m<J.s citado apenas sucintamente 
num apêndice pela Comissão Científica, que não mencionou nenhuma 
das mortes. :asse incidente em Pyongyang ilumina de maneira parti
cularmente forte a maneira como os comunistas faziam a campanha 
de guerra bacteriológica. Os leitores estarão lembrados quão impres
sionado ficou Meray naquela ocasião. Dexreveu êle como juntamente 
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com seu grupo foi até a casa das v!timas da cólera, e como um guarda 
armado junto a uma barricada os fêz parar. nle já fôra vacinado contra 
a cólera, mas teve de vestir um traje completo de borracha, inclusive 
botas e luvas. Por cima disso um casaco branco e uma máscara para 
filtrar o ar . Quando passaram pela barricada foram todos aspergidos 
da cabeça aos pés com uma solução deónfetante. Quando deixaram 
a casa do morto passaram por nova aspersão, ainda mais completa. 

Após a Revolução Húngara de 1956, Tibor Mcray foi um dentre 
vários jornalistas húngaros que deixaram o país. Estabeleceu-se em 
Paris e em maio de 1957 publicou diversos artigos no jornal Franc
Tireu.r sob o título geral "A Verdade sôbre a Guerra Bacteriológica". 
Nesses artigos êle relembrava as histórias que escreveu em 1952 e 
tudo que lhe havia sido dito pelos com11nistas na Coréia. Procurou 
verificar a veracidade dessas histórias com os cientistas do Instituto 
Pasteur em Paris, e seus artigos foram o resultado do seu "auto
post-mortem". 

Grandemente revelador é o que nos conta sôbre o incidente de 
Pyongyang. Sua vacinação, feita meia hora antes de ir ao local, foi 
inútil. Necessitava êle de duas vacinas, com intervalo de uma semac 
na, e mesmo assim a imunidade não poderia ser assegurada durante 
alguns dias. Essa vacinação, o traje protetor, as aspersões com desin
fetante, fazia tudo parte do que êle chamou de uma pavorosa comé
dia, uma comédia que êle relatou com todos seus terríveis detalhes. 
Tão grande era o cinismo daqueles que se achavam por trás disso 
tudo, observou Meray no Franc-Tireur, que êles nem se preocupa
vam em acertar seus números : disseram-lhe que havia três mortos, 
enquanto à delegação de advogados informavam, ao mesmo tempo, que 
o número de mortos era dois. 

Os incidentes envolvendo fungos de plantas, bem como os de septi
cemia em aves, são mencionados com detalhes nos apêndices, mas com 
relativamente escasso comentário no relatório propriamente dito. Em 
todos os casos as provas eram altamente circunstanciais, e podiam tam
bém ser fàcilmente explicadas - de maneira mais convincente em 
têrmos de fenômenos naturais. Tôdas as doenças relacionadas eram 
contagiosas e graves, embora não diretamente para sêres humanos. 

Uma grande variedade de insetos e :J ranhas foi detalhada através 
do Relatório. Muitos dêles eram notório.,; transmissores de doenças : 
môscas, a môsca-varejeira-azul, mosquitos e pulgas . Outros, como o 
besouro Ptinus fur, são daninhos. Alguns dos insetos e aranhas men
cionados eram inofensivos. Mas em geral aquêles citados como vetores 
(a pulga humana Pulex i17-itans constituindo a exceção ) eram os alvos 
de amplas campanhas sanitárias realizadas na China e Coréia do Nor
te ao tempo em que a Comissão Científica executava seu trabalho. 
Havia razão em exterminar êsses insetos, quer fôssem ou não trans-
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missores de bactérias. Numa campanha dessas é melhor generalizar 
do que selecionar. 

Embora a imaginação desempenhasse papel importante nos rela
tos das testemunhas, não há dúvida que, na maioria dos casos, foram 
encontrados insetos ou materiais infeccionados. Nenhum combatente 
desejando empregar guerra bacteriológica com eficácia recorreria aos 
métodos descritos. Eram toscos demais para que fôssem bem suce
didos. Mesmo ao tempo da guerra da Coréia o nível de pesquisa sôbre 
guerra bacteriológica tanto no Ocidente quanto no mundo comunista 
já estava muito além do estágio representado pelos propagandistas 
comunistas, que era supostamente o que fôra desenvolvido pelos japo
nêses nos primeiros anos da década de 1940. 

As provas apresentadas no Relatório Científico nada fizeram para 
fundamentar as acusações contra os americanos. Algumas delas, . ao 
contrário, forneciam eficaz desmentido . A pequena quantidade de P .  
pestis nas pulgas de Hoi-Yang, por exemplo, mostrava que esta
vam infeccionadas por tempo breve demais para que houvessem 
sido embarcadas numa base americana, transportadas em avião, joga
das, recolhidas e depois levadas a um laboratório para exame bacterioló
gico. O que faz surgir a dúvida -· quantos dêsses incidentes foram ocor
rências naturais e quantos foram deliberadamente provocados ? O que 
por sua vez levanta a dúvida adicional se algumas dessas ocorrências 
naturais foram posteriormente exploradas com embustes intencionais 

Foram apresentados à Comissão Científica, durante seu trabalho, 
numerosos incidentes. Um avião americano foi visto acima. Obj etos 
foram depois encontrados no chão. Mais tarde bactérias de várias espé
cies supostamente encontradas em ou sôbre êsses objetos foram isola
das em laboratórios. Cobaias que morreram sob exame foram autopsia
das e pronunciadas mortas em conseqüência das bactérias encontra
das sôbre os objetos recolhidos após a passagem do avião. Em cada 
caso tôda a seqüência foi analisada com um fator progressivo, cada 
etapa resultando diretamente da etapa anterior e levando à seguinte. 

Mas tôdas as provas para isso eram indiretas, com pessoas ou 
grupos de pessoas separados testemunhando em cada etapa. As provas 
referentes aos aviões eram destituídas de valor, assim como em muitos 
casos é quase certo que os objetos encontrados no solo estavam lá 
naturalmente, não obstante a opinião em contrário da Comissão Cien
tífica. �ste seria provàvelmente o caso com os espórios de antraz, as 
pulgas em Hoi-Yang e as ratazanas de Kan-�an. 

O incidente de cólera em Pyongyang descrito por Tibor Meray 
teve uma base verídica, no que concernr a ocorrência em si ( embora 
pareça ter havido discrepâncias quanto ao número de mortos ) .  Mas 
em outro trecho dos seus artigos no Fra11c-Tireur lembrou Meray um 
incidente no hospital de campanha húngaro na Coréia que levava o 
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nome do então líder comunista húngaro Matyas Rakosi .  �sse hospital 
servia a várias aldeias. Numa certa manhã alguém em uma dessas 
aldeias encontrou algumas môscas em sacos que estavam jogados no 
chão. Achou-se que provinham de um ataque bacteriológico. Mais 
tarde naquele mesmo dia, disse Meray, um dos médicos húngaros 
(que acreditava na propaganda da guerra bacteriológica ) contou-lhe 
indignado que alguns camponeses afirmavam que essas môscas não 
haviam sido jogadas de aviões americanos, e sim colocadas ali por 
soldados chineses. 

Ainda com relação a isso contou Meray um outro caso que 
aconteceu depois dêle ter enviado de Pyongyang ao seu jornal em 
Budapest alguns de seus primeiros despachos sôbre guerra bacterio
lógica. Nesses despachos êle mencionava que as provas haviam sido 
encontradas por soldados chineses. Pouco depois foi êle instruído 
oficialmente no sentido de retirar tôdas as alusões a soldados chineses 
e referir-se apenas ao fato de terem sido encontradas provas. 

Se a prova foi intencionalmente colocada, como parece muito pro
vável com os mariscos em Dai-Dong, então podemos estar certos que 
a necessária infecção estava aí pronta r.>ara ser revelada pelos testes 
de laboratório, realizados normalmente pelos cientistas disso incum
bidos. 

Mas quando se aproveitaram acontecimentos naturais, então os 
testes de laboratório não provariam nece�sàriamente nada. Foi ai que 
as pulgas humanas desempenharam papel tão vital. A êsse tempo em 
1 952, na Coréia do Norte, o especialista chinês em peste, Dr. Chen 
Wen-kuei, desempenhava um papel ativo, como nos informa o Relató
rio Científico, mas convém lembrar que foi o Dr. Chen que escreveu 
o relatório do incidente de Changteh em 1 940 sôbre um suposto ataque 
bacteriológico japonês que foi rejeitado pelas autoridades de então. 
Naquele incidente de 1940 não foram encontradas pulgas, mas o Dr. 
Chen achou que pulgas infeccionadas com peste haviam sido usadas 
pelos japonêses. 

Em seu depoimento perante a Comissão Científica, o Dr. Chen foi 
bem explícito em sua afirmação de que a pulga humana P. irritans 
havia sido usada como vetor para ataques de peste pelos americanos 
na Coréia. Fêz êle então uma pergunta retórica : haviam os japonêses 
doze anos antes usado pulgas humanas ? Em resposta, citou o Dr. 
Zhukov-Verezhnikov, o bacteriologista soviético, que " . . .  depois de 
ouvir meu· relatório, confirmou o fato de que as armas bacteriológicas 
usadas pelos criminosos de guerra j aponêses eram de fato pulgas huma
nas infeccionadas, exatamente iguais àquelas agora usadas pelos agres
sores americanos . . .  ". Curiosamente, no relato do j ulgamento de Kha
barovsk em que o Dr. Zhukov foi uma das principais testemunhas nada 
se disse a respeito da espécie de pulga usada pelos japonêses em suas 
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estações experimentais na Manchúria. Mas as técnicas de produção 
são descritas como as para a pulga de rato. Esta é um vetor muito 
mais eficiente da peste do que a P .  irritans, que é difícil (embora não 
impossível ) de criar sob condições de laboratório e que é quando 
muito um transmissor ineficaz de peste. 

O Dr. Chen e o Dr. Zhukov adotaram uma frente unida na ques
tão das pulgas, uma conivência que aparentemente escapou aos demais 
membros da Comissão, até mesmo ao parasitologista brasileiro Dr. 
Pessoa. Cientificamente estariam em terreno firme caso se houvessem 
apegado à pulga de rato X enopsylla cheopis. Mas se tivessem feito 
isso não teriam sido capazes de explorar o incidente de Hoi-Yang. 

Um ponto que a Comissão Científica salientou em se111 relatório 
foi o da probidade acadêmica das testemunhas científicas interrogadas, 
muitas dentre elas tendo realizado seus estudos no Ocidente. A maior 
parte das provas registradas nos apêndices são diretas, de uma natu
reza avêssa a quaisquer falsificações ou fabricações. Mesmo o depoi
mento contraditório do Dr. Chen poderia ter sido dado com uma cren
ça sincera em sua veracidade. A falha real estava com os membros 
individuais da Comissão Científica, dispostos a - e ao que parece 
ávidos de - aceitar tudo que lhes era apresentado como prova de 
culpa americana, sem qualquer tentativa para aplicar sua normal isen
ção científica e capacidade de avaliação. Tinham êles - mesmo excluin
do o soviético Dr . Zhukov como inclinado a preconceitos políticos -
suficiente cabedal profissional para. julgar as questões envolvidas, 
aceitando ou rejeitando testemunhos científicos pelo que valiam. No 
caso, os seis cientistas estavam tão ansiosos para atingir seus objetivos 
políticos que por si próprios tiraram conclusões que não tinham 
qualquer semelhança com as provas que supostamente examinavam. 

É bom lembrar que a campanha de propaganda de guerra bacte
riológica foi precedida por uma dedicada a acusações das formas mais 
depravadas de bestialidade pelas fôrças americanas contra a população 
coreana . É significativo que essas primitivas histórias de horror cau
saram pouca impressão no mundo fora dos círculos de propaganda 
comunista. Depois de alguns meses fizeram-se pequenas tentativas 
para dar seqüência a êsses relato�. como por exemplo a da delegação 
de 1951 da Federação Internacional Democrática Feminina. 

Mas as acusações de guerra bacteriológica tiveram publicidade 
no mundo inteiro. A campanha vogou na crista de uma onda de fervor 
antiamericano como nunca se vira igual . Criou controvérsias entre 
cientistas em todos os países, com figuras conhecidas tomando partido 
de um lado ou de outro. 

Rememorando essa campanha, pode-se ficar admirado porque 
provocou tanta emoção quando acusações de atrocidades mais tangí
veis não provocavam qualquer reação. Em primeiro lugar, é claro, as 
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acusações de atrocidades não soavam verdadeiras. Eram simple$mente 
exageradas demais. 

Com a guerra -bacteriológica havia - e ainda há - um forte 
sentimento do desconhecido. Desconhecido porque é um arma que 
não se vê, trazendo consigo todos os temores primitivos despertados no 
Homem por um mal invisível. �sses temores podem fornecer à sua 
imaginação todos os detalhes que de outra maneira estariam faltando, 
conforme tantas vêzes demonstrado pelo testemunho dado por cam
poneses perante a Comissão Científica e devidamente registrado - no 
relatório como sendo "simples demais, concordante demais e indepen
dente demais para ficar sujeito a dúvidas". 

A exploração dêsses temores não é novidade em guerra psico
lógica. Em 1918 a organização britânica C:e propaganda - então recém
instalada - espalhou rumôres sôbre uma epidemia de gripe espanhola 
dentro da Alemanha. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, 
outra unidade britânica de propaganda tinha a tarefa de propagar 
rumôres de peste por trás das linhas alemãs num setor da frente 
oriental, para ajudar a desmoralizar a população local diante do avan
ço das fôrças do Exército Vermelho. A União Soviética também sofreu 
um ataque de propaganda de guerra bacteriológica de Stalin durante 
os expurgos dos anos trinta. Em 1933 êle acusou um grupo de plane
j ar a destruição do gado das fazendas coletivas injetando antraz e 
peste, e ajudando a disseminar meningite entre cavalos. 

Stalin também acusou camponeses de introduzir besouros-de-bata
ta nas plantações de batata, espalhar ferrugem no trigo, gorgulhos 
no algodão, misturar pó com os cereais compulsoriamente adquiridos 
pelo Estado e permitir o apodrecimento da colheita no campo e nos 
celeiros. É claro que havia algo de verdade por trás dessas acusações 
numa época em que a campanha pela coletivização estava sendo execu
tada intensivamente e a resistência dos camponeses era grande. Ao 
mesmo tempo Stalin indubitàvelmente exagerava o estado de coisas 
numa deliberada política de propaganda para afastar dos camponeses 
a simpatia dos trabalhadores. Seus comentários dessa ocasião foram 
devidamente conservados em suas obras reunidas e no volume Pro
ble-mas do Leninismo, que era um manual do Partido até meados da 
década de 1950. 

Assim não é de surpreender que uma parte dessas acusações te
nham voltado à tona. Dessa vez o lugar mudou para a Europa Oriental 
no verão de 1950. A 30 de junho daquele ano o Govêrno Soviético 
apresentou ao Govêrno dos Estados Unidos uma Nota transmitindo 
um protesto da Alemanha Oriental contra o suposto lançamento, por 
aviões americanos, de besouros-de-batata sôbre muitos distritos dêsse 
país. 
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No dia anterior o Govêrno Tcheco ·emitira pela rádio de Praga 
uma proclamação afirmando que "os imperialistas americanos e seus 
agentes estavam disseminando o besouro por tôdas as áreas ocidentais 
da Tchecoslováquia com o objetivo de destruir a prosperidade das 
democracias populares". Uma �ota oficial ao Govêrno Americano a 
10 de j ulho desenvolvia êsse tema, alegando que o besouro aparecera 
simultâneamente em tôdas as áreas limítrofes da Alemanha Ocidental 
( então a Zona Americana ) ,  que foi encontrado muitas vêzes em 
telhados e outros lugares onde não poderia normalmente estar, e que 
muitas caixinhas, algumas ainda cheias de besouros, haviam sido encon
tradas bem como garrafas quebradas nas quais besouros tinham sido 
transportados. Tôdas as acusações foram negadas pelos americanos. 

A 12  de j ulho um acôrdo para assistência mútua contra o besouro
de-batata foi assinado em Praga entre os governos da Tchecoslováquia 
e da Alemanha Oriental. Durante os meses de j ulho e agôsto a impren
sa e o rádio comunistas dêsses dois países empreenderam intensa pro
paganda sôbre o tema dos besouros-de-batata imperialistas e as medidas 
tomadas para combatê-los. Em meados de agôsto o assunto tinha mor
rido, e seu lugar na propaganda antiamericana foi assumido por acon
tecimentos na Coréia, onde as fôrças das Nações Unidas se achavam 
em retirada. 

Aquêles que, como eu, estiveram naquele tempo na Tchecoslová
quia se lembrarão do patente absurdo das acusações publicadas na 
imprensa comunista . O besouro-de-batata Leptimotarsa decimlineata 
é a mais perigosa praga da batata. Suas larvas se alimentam das fôlhas 
no período crítico de desenvolvimento para os tubérculos. Se não 
se impede o crescimento das infestações, colheitas inteiras podem ser 
destruídas. O ciclo completo de vida do besouro dura aproximada
mente quarenta dias, de modo que pode procriar e infestar duas vêzes 
na fase de crescimento da planta . Sendo alado, pode espalhar-se ràpi
damente através de áreas de terra, embora passagens marítimas como 
o Canal da Mancha sejam geralmente uma barreira razoàvelmente boa 
à migração. Por essa razão - e com um rigoroso contrôle sôbre a 
importação de batatas - países como a Grã-Bretanha estão normal
mente livres do besouro. Mas isso não acontece na Europa continen'
tal, onde medidas intergovernamentais para combater a praga estão 
constantemente em vigor. 

Quando essa praga de besouros irrompeu em áreas vizinhas da 
Alemanha Oriental e Tchecoslováquia, no início do verão de 1950, 
o regime da Alemanha Oriental apenas acabava de ser reco
nhecido pelo govêrno de Praga. De modo que a erupção encontrou 
ambos os governos despreparados para ação conjunta. �ão há dúvida 
que a epidemia poderia ter efeitos sérios sôbre o principal produto 
alimentar dos dois países - numa época em que ainda mantinham 
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racionamento de alimentos, de modo qu� as preocupações oficiais eram 
bem fundadas. 

Como medida a curto prazo as acusações contra os americanos 
destinavam-se a distrair a atenção pública de frouxidões por parte 
dos regimes comunistas. Ao mesmo tempo tinham a intenção de con
tribuir para formar a imagem do voraz imperialismo americano. 

Relembrando essa breve campanha, podemos agora ver sua liga
ção com a campanha da guerra bacteriológica coreana, que começaria 
seriamente quase dois anos depois a um sinal dado pelo Serviço Co
reano da Rádio de Moscou. Parece certo que a campanha dos besouros 
foi de origem tcheca, e parece igualmente certo que deveu muito às 
idéias contidas nas acusações de Stalin em 1933. (* )  

Depois d e  1954 as acusações de  guerra bacteriológica referentes 
especificamente à Coréia foram abandonadas pelos comunistas. Mas 

· acusações mais gerais contra o Ocidente têm sido feitas de acôrdo com 
as oportunidades surgidas. Em 1956, por exemplo, a revista satírica 
K rokodil de Moscou uniu gener�is de bomba atômica americanos, 
agentes de guerra bacteriológica e as emissoras da Rádio Europa Livre 
como três formas de agressão ocidental contra as democracias popula
res. Isso foi à época do levante húngaro. Três anos depois, em junho 
de 1959, o Izvestia e o .Moscow News (de língua inglêsa) abordaram 
o tema da guerra bacteriológica americana, numa época em que depoi
mentos sôbre a eficácia da guerra bacteriológica e outras armas esta
vam sendo prestados em Washington como parte da rotina normal. Um 
compêndio soviético sôbre bacteriologia publicado em 1958 continha 
uma seção especial tratando da campanha de guerra bacteriológica. 
Essa seção foi omitida da tradução inglêsa. 

Em julho de 1960 o fantasma da guerra bacteriológica ressurgiu 
mais uma vez com um relato sôbre as atividades dos guardas fron
teiriços da Eslováquia, publicado no órgão partidário Pravda, de Bra
tislava, que afirmava : " . . .  centenas de agentes estrangeiros que vieram 
ao nosso país com ampolas contendo germes de peste, com armas, 
impressos e com idéias sanguinárias, tiveram de pôr mãos ao alto . . .  " .  
Essas acusações específicas faziam parte de um clamor geral que 
vinha sendo levantado na imprensa do Partido em tôda a Europa 
Oriental como parte da campanha antiamericana que se seguiu à 
questão do U2 e ao cancelamento da Conferência de Cúpula de Paris. 

Seis meses depois, a 2 de janeiro de 1961, uma transmissão para 
o interior pela Rádio de Moscou insinuou que o centro de pesquisas 

( • )  Nos julgamentos de Radek e outros supostos trotskistas em Moscou em 1939, 
um dos réus, Knyazev, confessou ter recebido Instruções do Serviço Secreto 
Japonês para usar meios bacteriológicos em tempo de guerra para conta
minar trens militares, cantinas e centros sanltãrios do exército soviético. :tsse 
incidente - pequeno na ocasião - pode muito bem ter motivado o julga
mento de Khabarovsk dez anos depois. 
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de cólera da Organização do Tratado do Sudeste da Asia em Daca, 
Paquistão, estava sendo usado como um laboratório de pesquisas para 
guerra bacteriológica e que "especialistas militares americanos em 
guerra bacteriológica estão demonstrando particular interêsse no esta
belecimetno dêsse centro". Citando "círculos geralmente bem ,informa
dos" da estação de Daca, informava a transmissão que "experiências 
sôbre os vários métodos para a propagação artificial da cólera seriam 
realizadas sob a direção de especialistas americanos". Daca teria sido 
escolhida como local das experiências por aparecerem com freqüência 
nessa região epidemias de cólera. Em janeiro de 1963, a Rádio de 
Moscou voltou a mencionar ligeiramente o assunto de guerra bacterio
lógica. 

Dizem-nos relatos de viajantes que na China Comunista e Coréia 
do Norte exposições de guerra bacteriológica ainda são equipamento 
habitual nas exibições de propaganda antiocidentais .  Em junho de 
1960, quando os chineses e norte-coreanos comemoravam o décimo 
aniversário da eclosão da guerra da Coréia, a longa lista de crimes 
americanos denunciados em comícios, e.'Cpostos em filmes e peças de 
teatro e representados por mímica em óperas e bailados incluíam a 
guerra bacteriológica. (* )  

Na  Tchecoslováquia, em 1960, conferencistas sôbre defesa civil 
ainda recorriam a material de guerra bacteriológica na Coréia em 
suas palestras tratando do uso de armas bacteriológicas e métodos para 
combatê-las. 

As acusações de guerra bacteriológica estavam diretamente asso
ciadas à guerra em que se defrontavam fôrças comunistas e não-comu
nistas. Quando cessou a luta, cessou também a propaganda. Fora da 
China e Coréia, pouca ou nenhuma referência a êsse período é feita 
no mundo comunista. Não é mais uma fonte de inspiração para escri
tores e dramaturgos na URSS ou Europa Oriental, não se fazem 
mais filmes que lembram os feitos bélicos dos chineses ou norte-co
reanos, ou que tratam dos efeitos da ação das Nações Unidas. 

Com a China e a Coréia o caso é diferente, pois ambas estiveram 
diretamente envolvidas na guerra. Nesses casos as histórias de propa
ganda são destacadas em ocasiões de propaganda, como o décimo 
aniversário da eclosão da guerra em junho de 1960, já mencionado. 

�sse período do início da década de 1950 marcou o fim da era 
stalinista, no sentido de se achar sob contrôle do próprio Stalin. A 
campanha da guerra bacteriológica era uma idéia stalinista, como a 
de 1933, só que colocada no contexto do mundo inteiro. Essa campa
nha deienvolveu-se como um jôrro até o início de 1953. Stalin morreu 
em março dêsse ano, e no verão foi assinado o armistício coreano. E 

( 0 )  Isso pode ser visto pelo relato oficial dessas manifestações, no ApOndice IV. 
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no início do outono o então primeiro-ministro Malenkov dizia que 
a Rússia possuía a bomba de hidrogênio, no mundo moderno uma 
arma de propaganda mais podero�a do que um punhado de bactérias. 

O repatriamento de fôrç315 americanas da Coréia do Norte após o 
acôrdo de trégua encerrou um interessante e enigmático capítulo da 
história da guerra bacteriológica, e que só foi por nós mencionado de 
passagem. Entre os americanos repatriado5 estavam todos aquêles que 
tinham feito extensas e amplamente divulgadas confissões de terem 
executado missões de guerra bacteriológica contra a Coréia do Norte. A 
época em que foram feitas, havia muitas dúvidas quanto à sua vera
cidade, pois nenhuma das confissões combinava com as provas apresen
tadas pelos comunistas. Já observamos que o material fornecido no 
Relatório Científico não estabelece ligação de um só incidente descrito 
pelos prisioneiros americanos com qualquer incidente fornecido pelas 
autoridades norte-coreanas ou chinesas. A própria linguagem usada 
nas confissões não soava verdadeira. Após sua libertação e retôrno ao 
lar, todos êsses homens contaram minuciosamente como suas confis
sões lhes foram extraídas à fôrça durante longos períodos de interro
gatórios e privações. 

Como disse o próprio Dr. Needham, um dos membros da Comis
são Científica, não precisamos dos testemunhos dos aviadores para 
avaliar as acusações feitas. Para o Dr. Needham as confissões apenas 
adicionavam mais pêso às acusações, para nós são irrelevantes, pois fo
ram falsas na ocasião e posteriormente repudiadas em seu todo por 
aquêles que as fizeram. 

Mas são significativas neste estudo aprofundado de uma campa
nha de propaganda comunista, por três motivos. Mostram como até 
mesmo oficiais superiores - como eram alguns dos que confessaram 
- podem ter sua resistência quebrada por pressões hábeis e siste
máticas, servindo a fins de propaganda contra todos seus instintos 
naturais. Nestes casos - como aliás em vários outros - é preciso 
lembrar também que importante papel nos interrogatórios foi desem
penhado por dois jornalistas ocidentais simpatizantes comunistas : Alan 
Winnington, correspondente do Daily W .:;rker de Londres, e Wilfred 
Burchett, o correspondente australiano na Coréia do jornal comu
nista francês Ce Soir. Trouxeram êles aos processos uma compreensão 
do comportamento ocidental que os interrogadores chineses e norte
coreanos não possuíam. 

No início da década de 60 estava Winnington em Berlim Orien
tal como correspondente do Daily W orkcr, com Burchett trabalhando 
em Moscou para vários jornais ocidentais, seu trabalho coreano já 
deixado bem para trás. 

Segundo, as confissões dos aviadores são interessantes pela ma
neira como foram integralmente aceitas pela Comissão Científica, que 
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ela própria inquiriu dois oficiais, dando-se por satisfeita por ter ouvido 
da parte dêles declarações espontâneas e feitas de boa vontade. 

Finalmente, o próprio repatriamento dêsses homens - com o 
pleno conhecimento que êles iriam imediatamente se desdizer uma vez 
chegados ao pôsto de contrôle americano - sugeria que se estava 
permitindo o desmoronamento de tôda a estrutura da guerra bacte
riológica. 

A campanha foi construída sôbre mentiras, e ainda assim muito 
poucas. Na época, quando estavam sendo feitas palestras sôbre guer
ra bacteriológica nos campos de prisioneiros de guerra britânicos na 
Coréia do Norte, muitos prisioneiros acreditaram que os americanos 
vinham empreendendo guerra bacteriológica. Não sabemos por quanto 
tempo persistiu essa crença. É provável que em algumas pessoas 
ainda persista a crença de que o Ocidente empregou a guerra bacterio
lógica, sem que isso seja especificamente associado à Coréia. Se assim 
fôr, então pode-se dizer que a campanha de propaganda da guerra 
bacteriológica na Coréia ainda permanece entre nós. 
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Apêndices 





APÊNDICE I 

Periódicos do Bloco Comunista para 

Fins de Prestígio 

Uma grande variedade de peri6dicos para fins de prestígio e propaganda 
destinados principalmente a leitores não-comunistas no exterior é publicada 
pelo Estado e outras organizações oficiais nos países comunistas. Apresen
tamos aqui uma relação das principais publicações que podem ser obtidas por 
assinatura, baseada com uma ou duas exceções em dados fornecidos nos catá
logos oficiais de 1963. Em alguns casos (marcados n.d.) não dispusemos de 
detalhes relativos ao preço. No caso das publicações tchecas, não havia lista 
completa disponível para 1963 e os dados se referem em parte a anos anteri
ores. A lista norte-coreana é de 1962, e não há dados oficiais disponíveis para 
a Albânia, Vietnam do Norte e Mongólia, embora se saiha que publicam pelo 
menos uma revista em Hngua estrangeira. 

Os principais critérios para a inclusão de publicações nessa lista: são es
pecialmente editadas para leitores estrangeiros; não são poupados gastos em 
sua produção; e na maioria dos casos suas assinaturas são inferiores ao seu 
custo de produção, sendo geralmente nominais quando se leva em conta a ta
rifa postal - a Peking Review, por exemplo, é despachada de Pequim pilra a 
Europa por via aérea por 24 xelins por ano. 

Essa lista não é de maneira alguma completa, já que se restringe a publi
cações q ue podem ser obtidas por assinatura. Além dessas, muitas revistas 
semelhantes são enviadas, de acardo com listas de endereços especialmente 
selecionadas, por organizações sindicais, juvenis, estudantis, de paz e outras 
do Bloco Comunista, a simpatizantes em potencial fora do mundo comunista. 

É preciso lembrar também que revistas e jornais em llnguas de países do 
Bloco são oferecidos com baixos preços de assinatura, especialmente as da 
U . R . S . S .  e China, e em menor escala da Polania e Hungria. Em muitos casos 
se destinam a possíveis simpatizantes entre os grupos de minorias étnicas do 
Bloco na Europa Ocidental, Sudeste da Ásia e América Latina. 

Publicaçao 

Culiura e Vida 

Quutõu Internacionais 

.Ho.rcow New.r 

U . R .  S . S .  

FreqüBncia 

por ano 

12 

12 
52 

A.r.n'nalura 

pol'ial 

10/-

14/-
12/-

Lingua.r 

Russo, inglês, francês, 
alemão, espanhol 
Russo, inglês, francês 
Inglês, francês, espa· 
nhol (três edições dis
tintas) 
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Fr�qü.2ncia duinalura 
Puhlicação por ano po.rlal LEngua.r 

�0110.1 Tempo.r 52 14/- Russo, inglês, espa� 
nhol, alemão, francêa, 
(alguna pa(ses da Eu-
r opa Oriental publi-
cam edições em suas 
próprias línguas) 

Oeuvru ei opinion.r 12 12/- Franc�s 

Cc"nema Sovillúo 12 15/- Russo, ingl�s, francês, 
espanhol, alemil:o, ára-
be 

Soviet Lileralure 1 2  12/6 Inglês, espanhol, ale-
mão, polonês 

União SoiJc"llc"ca 12 10/- Russo, inglês, árabe, 
espanhol, alemão, ur� 
du, finlandês, franc�, 
hindi, japonês, húl).-
garo, chinês, coreano, 
servo-croata, vietna· 
mita, mongol, romeno 

JHulher Sovc"l.lica 12 10/- Russo, inglês, espa· 
nhol, alemão, hindi, 
japonas, chinês, core-
ano 

Femme.r de no• jour.r 12 lO/- Francês (esta ocupa-se 
mais com modas, etc., 
sendo .J/ ulher SoiJillica 
a revista política) 

Tôdas as publicações acima citadas podem ser obtidas por assinatura 
postal de Moscou. Além dessas há outras publicadas no exterior e que podem 
ser obtidas por assinatura: Soviet Weekly, por exemplo, pui.licado pela Em
baixada Soviética em Londres, é despachado em grande quantidade para as 
colônias e ex-colônias britAnicas sob inv6lucros postais simp!es; r.emelhante
mente o quinzenário SoiJÍel Land é distribuído amplamente na lndia, Birmânia 
e Cambodja em quatorze línguas, incluindo birmanês, nepali, hindi, bengalês, 
urdu, telugu, tâmil, malaio, kannada, punjabi, gujarati, marathi e oriya. 

Publicação 

Ch,'ne.re Lileralure 

China Ilu.rtrada 
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CHINA COMUNISTA 

Freqü2ncia 
por ano 

12 
12 

d.r.rinalura 
po.rtal 

15/-
1 5/-

LEngua.r 

Inglês 
Chinês, mongol, tibe· 
tano, chuang, uighur. 
coreano, inglês, russo, 
franêês, japonês, es
panhol, indon�sio, ale
mão, hindi, vietnami
ta, árabe, sueco 



Publicação 

China Recon.rtruci.r 

Evergreen 
(revista juvenil) 

Peking Review 

China Popular 

Freqü.2ncia 
por ano 

12 

6 

52 

12 

d.r.rinafura 
po.1lal 

10/-

5/-

20/-

n.d. 

Lingua.r 

Inglês, espanhol, fran-
cês 
Inglês 

Inglês (em espanhol e 
francês quinzenalmen
te) 
Japonês, francês, indo
nésio, e também versão 
em esperanto 

China' .r Sport.r 6 5/- Inglês 
Womm oj China 4 4/- Inglês 

No inicio de 1963 Pequim permitiu um certo relaxamento na proibição 
imposta alguns anos antes sabre a exportação de peri6dicos de língua chinesa 
outros que não os principais jornais comunistas. Assinantes com conhecimento 
do idioma chinês tinham à sua escolha em 1963 um total de 51 jornais e revis
tas publicados no pais, todos a preços de assinatura baixos. �ão se achavam 
incluidos, contudo, jornais de âmbito regional e local. 

Publicarão 

Daily New.r 
DemokraiÍ.I 
Economic Surpey 
.-Ho-1aic 

Little Jf o.rair. 

.Jiai�rialç and Documenl-1 

Poli.rh Per,peciivu 
Pola E.FperantiJta 
Poli•·h Review 
Poli.rh lllariiime New-1 
Pol6nia 

Poli.rh Forel:l}n Trade 

Radar 
Weckly Review 

Publicação 

Czecho,,·lo••ak Co-operalor 

POLÔNIA 

Freqü2ncia d.r.rinaiura 
por ano po.rtal 

365 228/8 
52 33/6 
24 55/-
12 1 6/-

12 1 1/6 

24 128/-

1 2  23/-
6 6/-

12 1 1;6 
12 28/-
12 1 8/-

4 39/-

1 2 81-
50 86/-

TCHECOSLOVÁQUIA 

Freqü2ncia duinalura 
por ano po.r!al 

4 6/-

Língua./ 

Inglês, francês, russo 
Grego 
Inglês, russo 
Inglês, francês, alemão, 
russo 
Inglês, francês, alemão, 
russo 
Inglês, franc�s. alemão, 
russo 
lngl�s e francês 
Esperanto 
Inglês 
Inglês 
Polonês, inglês, fran-
cês, alemão, russo, es-
panhol. sueco, tcheco 
Inglês, trancês, russo, 
alemão, espanhol 
Polonês, inglês, alemão 
Inglês, francês, espa-
nhol, alemão, russo 

Inglês, francês, espa
nhol 
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Cuclzo.rlo11ak YoutiJ . 10 6/- lngl�s, francês, espa-
nhol, alemão 

Cuclzo.rlo11ak TraJe UnioM 12 9/- Inglês, russo; francês, 
alemão, italiano, sueco, 
espanhol 

Cuclzo.rlo11ak Li}e 12 6/- Inglês, francês, sueco, 
alemão 

Czeclzo.rlo11ak Film 12 n.d. Inglês, francês, alemão, 
espanhol 

Czecl1o.rlovak Spori 6 3/- Inglês, russo, francês, 
espanhol 

Czeclzo.rlo11ak 117 oman 12 n.d. Inglês, espanhol, ale:. 
mão, russo, francês 

Prague New.rletier 24 n.d. lngl&s 
No Coração da Europa 12 6/- Alemão 
SolilÚtrily 12 12/6 Inglês, francês 
:Vew Orient 6 5/- Inglês 

Ao tempo em que foi compilada essa relação não havia disponivel nenhuma 
lista completa de assinatura para o ano de 1963, e em alguns casos os preços 
indicados siio os dos anos anteriores, embora não seja pro·vável que tenha ha
vido grandes alterações. Uma ou duas podem ter sido suspensas, quer intei
rnmente q uer em edições de determinadas línguas. 

Publicação 

Wukly Bulletin 
llungara Vivo 
Hungarian Review 

Hungarian TrafJel Ragazine 
Hungarian Law RefJÍtW 
Hungarian Exporte r 
Hungarian Foreign Trade 
New Hungarian Quarterly 
llungarian C/zurc/1 Pru.r 

Publicação 

.dri.r in ilze Rumanian 
People' .r Republic 

Co-operation in Rumania 
lnjormatian Bulletin oj tlze 

Clzamber 11} Commerce oj 
tlze People' .r Repuólic oj 
Rumania 
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HUNGRIA 

Freqüência 
par ano 

52 
4 

12 

4 
3-4 

12 
4 
4 

24 

ROMêNIA 

Freqü2ncia 
por ano 

2 

2 
12 

.d.r.rinalura 
po.rial 

145/-
l i/-
13/-
14/6 
29/-
21/6 
26/-
1 7/6 
86/-

.d.r.rinalura 
po.rial 

47/7 

16/1 
28/7 

Ltngua.r 

Inglês, francês, alemão-
Esperanto 
Inglês, francês, alemão, 
russo 
Inglês, francês, alemão-
Inglês, francês 
Inglês 
Inglês, francês, alemão· 
Inglês 
Inglês, alemão 

L!ngua.r 

Inglês, francês, alemão. 
russo 
Inglês, francês 
Inglês, russo, francês. 
espanhol, alemão 



RomPnia Popular 
Rom�nia 
Rumania }or Touri.rt.r 

Rumanian Foreign Trade 

Ruman.ian Review 

Rumania Today 

Publicação 

Bulgária 

Bulgarian Foreign Trade 

Bulgaria Today 

Bulgarian Re.rori.r 

Bulgarian TraiÚ Union.r 

New Bulgária 

1 2  28/7 
1 2 28/7 

4 28/7 

4 28/7 

4 14/3 

1 2 28/7 

BULGÁRIA 

Freqü2ncia A.r.rinaiura 
por ano po.rlal 

12 $4 . 50 

G $1 . 50 

12  $2 . 00 

6 $1 . 50 

6 $2 . 50 

1 2  $3 . 00 

ALEMANHA ORIENTAL 

Russo 
Chin� 
Inglês, russo, francês, 
alemão, espanhol 
Inglês, russo, francês, 
espanhol, alemão 
Inglês, francês, alemão, 
russo 
Inglês, francês, alemão, 
espanhol 

Ltngua.r 

Russo, polonês, tcheco, 
alemão 
Inglês, alemão, russo, 
espanhol, francês 
Inglês, frandis, alemíio• 
espanhol, esperanto 
Inglês, russo, · alemão, 
francês 
Inglês, espanhol, russo, 
francês 
Inglês, francês, árabe 

(D.D.R. - Deutsche Demokratische Republik) 

Freqülncia 
Publicação por ano 

Al MajaOah 12 

D.D.R. UI. Worih und Bild 12  

D.D.R. Revue 12 

D.D.R. Sport 4 

A.r.rinaiura 
po.rtal 

5/-

n.d. 

l l/-

Ltngua.r 

Árabe (somente para 
circulação em países de 
língua árabe) 
Alemão, polonês, russo, 
tcheco (somente para 
circulação em países 
comunistas), também 
chinês 
Alemão, dinamarqu�, 
ingl�, espanhol, fin
landês, franc�, sueco 
(somente para circula
çíto em países capita
listas) 

DM.5 . 00 Alemão, ingl�, fran
cês, sueco, espanhol, 
russo 
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Democralic German Repor/ 
F. D.G.B. Re111�t 

(revista sindical) 
Germ4n Foreign Policy 
Foreign Ajjair.r Bullelin 

(semanal em alemão) 
.lena Re11ue 

New.r 

Revi.rla 

Speak German 

Saul u-Sadaka 
Jloiz de I' Amilié 
Piclure New.r 
Eclw d' Atlem4gne 

26 
6 

6 
cada 

10 dias 
6 

1 2  

1 2  

1 2  

1 2  
12  
1 2  
12  

DJ'>l.4 . 00 Inglês 
n.d. Alemão, inglês, sueco, 

espanhol, francês 
DM.20 .40 Inglês 

21/- Inglês, francês, espa
nhol 

DM.13 . 50 Alemão, inglês, russo 
(nio circulando na Ale
manha Ocidental, Ber
lim Ocidental ou Áus-

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

tria) 
Inglês, francês (só para 
circulaçilo na África) 
Espanhol (só pnra cir
culação na América 
Latina) 
Alemão/inglês (só para 
circulação em palses 
capitalistas, exceto Es
P.,anha, Portugal) 
Arabe 
Francês (para a África) 
Inglês (para a Ásia) 
Francês 

Note-se que de acôrdo com o catálogo oficial certas publicações destinam
se à circulação apenas em determinadas áreas, com proibições impostas à sua 
remessa para outros lugares. 

Publicação 

L' Albanie Nouvelle 

Publicação 

No11a Coréia 

Corlia (ilustrada) 

Nofícúu Coreana.r 
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ALBÂNIA 

Freqü2ncia A.r.rinaiura 
por ano po.rial Lingua.r 

6 n.d. Francês, possivelmente 
também inglês 

CORÉIA DO NORTE 

Freqü2ncia A .r .ri natura 
por ano po.rtal Llngua.r 

1 2  n.d. Russo, chinês, inglês, 
japonês 

1 2  n.d. Russo, chinês, inglês, 
japonês, francês 

36 n.d. Russo, inglês 



APf:NOICE 11 

Organizações Comunistas Internacionais 
1 945 - 1 9 62 

Uma Cronologia doJ' PrincipaiJ' AconiecimenloJ' 

Esta cronologia dos principais acontecimentos relacionados com organi
zações comunistas internacionais, de 1945 a meados de 1962, não é completa. 
Limita-se àqueles de significação propagandistica, usados na ocasião para fazer 
propaganda de atividades e políticas comunistas do momento. Reuniões de 
menor importância foram omitidas, especialmente aquelas de vários conselhos 
e comitês executivos que se reuniam mais de uma vez por ano. A exceção a 
isso é o Conselho Mundial da Paz, que por sua estrutura um tanto livre faz 
com que cada reunião de seu conselho e bureau executivo seja uma plataforma 
para sua linha de propaganda do momento. A Organização Internacional de 
Rádio e Televisão não . foi relacionada abaixo, nem foram suas reuniões in
cluldas na cronologia. E principalmente uma organização técnica que se ocupa 
com a coordenação dos serviços de rádio e televisão entre os palses do Bloco 
Comunista, e até agora sua influência não se tem estendido muito além - Cuba 
excetuada - embora esteja em contato com a European Broadcasting Union 
através de ródio intra-europeu e intercAmbio de TV, bem como com alguns 
organismos africanos (mas não com a China).  

As organizações internacionais comunistas acham-se relacionadas abai.'to, 
juntnmente com as iniciais pelas quais são geralmente conhecidas nos palse!t 
dellfngua inglêsa. Quando as iniciais não refletem os nomes inglêses, elas se 
baseiam em titulos originais franceses. Os números relacionados abaixo de 
cada organização referem-se aos números de referência dos acontecimentos 
relacionados na cronologia. 

W.P.C. CONSELHO MUNDIAL DA 

PAZ (1949) 
Sede originalmente em Paris, dai expulso em 
1951 .  Mudou-se primeiro para Praga, depois 
para Viena 1954. Proibido pelo Govêrno 
Austrlaco 1957. Convidado para Praga mas, 
não se mudou para lá. Presentemente não 
tem sede oficial, mas opera sob o manto do 
Instituto Internacional da Paz (ver abaixo) 

N.• de Ref.: 19, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 61, 64, 70, 74, 77, 86 
95, 104, 1 1 5, 1 21, 123, 132, 143, 146, 158, 163. 

J . I . P . :  INSTITUTO INTERNA· 

C IONAL DA PAZ (1957) 

N.• de Ref.: 96, 107, 1 12. 

Formado em Viena em 1957 para proporcionar 
uma cobertura legal para o Conselho Mundial 
da Paz (acima) e assim evitar sua expulsio. 

257 



A.A.P.S.O.: ORGANIZAÇÃO DE SO• 
LIDARIEDADE DOS POVOS 
AFRO·ASIÁTICOS (1957) 

N.0 de Ref.: 104, 134, 142. 

I.M.A.: ASSOCIAÇÃO MÉDICA IN· 
TERNACIONAL (1954) 

N .o de Ref.: 50, 76, 102, 153. 

I.C.P.T.: COMITÊ INTERNACIONAL 
PARA O FOMENTO DO COMÉR· 
CIO (1951) 

N.0 de Ref.: 40 
W.F.T.u. :  FEDERAÇÃO MUNDIAL 

DE SINDICATOS (1945) 

Iniciada por uma Conferência (patrocinada 
pelo Conselho Mundial da Paz) de Nações 
Asiáticas para o Relaxamento da Tensão 
Internacional em Delhi, 1955, que estabele
ceu ali um Comitê de Solidariedade Asiática. 
Conferência do Cairo, dezembro de 1957, 
ampliou movimento para incluir África . 
Adotado nome atual e secretariado perma-
nente estabelecido no Cairo. 

· · 

A Associação teve origem no Congresso da 
Paz em Vars6via, promovido pelo Conselho 
Mundial da Paz em 1 950, e foi originalmente 
conhecida pelo nome de seu primeiro evento, 
o Congresso Mundial de Médicos realizado 
em Viena em 1953. Como tal foi ali formal
mente registrado em dezembro de 1955, mas 
em outubro de 1957 foi reconstituída e seu 
nome mudado para o atualmente usado. 

Essa organização foi uma derivação Jireta 
do Conselho Mundial ela Paz, que em 1 951 
instituiu um Comitê Preparat6rio Interna
cional para organiznr a Conferência Eco
namica de Moscou de abril de 1952. Nessa 
conferência o comitê preparat6rio foi perpe

tuado com a denominação de Comitê para 
o Fomento do Comércio Internacional, com 
sede em Viena. Mais tarde adotou-se a de
signação atual. Uma segunda conferência 
foi proposta para 1953 e novamente para 
1955, mas n3o deu em nadA . O comitê foi 
dissolvido em 1956 mas existem ainda di
versas filiadas, como a do Reino Unido. 

Sede original em Paris, de onde foi expulsa 
em 1951 . Tranferiu-se para Viena, onde 
em 1956 foi proibida por estar pondo em 
perigo a neutralidade austr,aca. Mudou-se 
então para sua atual sede em Praga. 

N.o de Rel. : I, 9, 20, 26, 27, 33, 38, 48, 49, 59, 65, 75, 84, 101, 103, 1 13, 1 1 6, 
1 1 7, 124, 141,  148, 152, 1 56. 

F.I.S.E.: FEDERAÇÃO MUNDIAL 
DOS SINDICATOS DE PROFES
SÔRES (1946) 

N.0 de Ref.: 21,  29, 57, 99, 136. 
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Originalmente fundada em 1946, tornou-se 
em 1949 um Departamento Profissional da 
\V.F.T.U. (acima). Diferentemente de ou-
tros departamentos profissionais da W.F.T.U., 
é bastante indepenc\ente. Até 1952 sua 
sede achava-se em Paris, de onde foi ex
pulsa, mudando-se para Viena de onde foi 
novamente expelida em 1956. Durante 
algum tempo funcionou num escrit6rio par
ticular em Paris, até que se transferiu para 
Praga em 1959. 



W.F.D.Y.: FEDERAÇÃO MUNDIAL 
DA JUVENTUDE DEMOCRÁTICA 
(1945) 

Sede em Paris até expulsio em 1951. Mu
dou-se ent!o para Budapest, onde tem es
tado desde então exceto no periodo da m· 
surreição húngara de 1956, quando foi 
transferida para Praga. 

N.o de Ref.: 2, 8, 1 1 ,  13, 14, 1 5, 21. 24, 37, 49, 54, 55, 63, 71, 73, 79, 97, 98, 105, 
1 14, 1 1 5, 1 19, 126, 127, 131,  1 35, 137, 150, 164, 165. 

I.U.S.:  UNIÃO INTERNACIONAL Sede sempre estêve em Praga. 
DE ESTUDANTES (1946) 

N.0 de Ref. : 6, 1 1 ,  14, 28, 37, 55, 56, 73, 79, 82, 85, 90, 97, 1 18, 126, 138, 144, 
1 50, 151, 155, 164, 166. 

W.I.D.F. : FEDERAÇÃO INTERNA· Sede em Paris até expulsão em 1951, desde 
CIO!'lAL DEMOCRÁTICA FEMI· então em Berlim Oriental. Escritórios con-
NINA (1945) juntos com a P.I.C.M. (abaixo). 

N.0 de Ref. : 3, 1 8, 41, 52, 78, 88, 1 1 1, 130, 133, 160, 162. 

P.I.C.M.: COMITÊ IXTERNACIO• 
NAL PERMANENTE DE l'IÃES 
(1955) 

N.o de Ref. : 83, 93, 106. 

Sede tem sido compartilhada, desde o m • 
cio, em Berlim Oriental, com a W.I.D.F., 
da qual o Comitê é 111ma derivação. 

J.A.D.L.: ASSOCIAÇÃO INTERXA· Originalmente em Paris, apÓs expuJsio em 
CIONAL DOS ADVOGADOS 1950 sede estabelecida em Bruxelas, onde 
DEMOCRÁTICOS (1946) permanece desde então. 

N.o de Ref.: 7, 1 2, 1 7, 25, 34, 46, 60, 62, 72, 87, 139, 154. 

W.F.S.W.: FEDERAÇÃO INTERNA· 
CIONAL DOS TRABALHADORES 
CIENTiFICOS (1946) 

Sede sempre estêve em Londres, com cen
tros regionais em Calcutá, Praga e Paris. 

N.o de Ref.: 5, 16, 35, 58, 80, 91, 92, 100, 128, 1 29, 149, 168. 

I .O.J . :  ORGANIZAÇÃO I!'lTERNA· Originalmente em Londres, sede foi trans-
CIONAL DE JORNALISTAS ferida para Praga em 1947, onde tem per-
(1946) manecido desde então. 

N.o de Ref. : 4, 10, 23, 30, 89, 108, 109, 1 10, 125, 140, 147, 159, 167. 

F.l.R.: FEDERAÇÃO INTERNACio
NAL DOS COMBATENTES DA 
RESISTÊNCIA (1951) 

A Federação foi formada em Viena, em 
1951, num congresso organizado por sua 
predecessora, a Federação Internacional de 
Antigos Prisioneiros Pollticos do Fascismo, 
que Iara fundada em 1947 em Paris, mas 
que não inclula combatentes da Resist�ncia. 
A sede da F.I.R. estêve em Varsóvia até 
1952, quando se mudou para Viena com um 
pequeno secretariado em Paris. 

N.o de Ref. :  36, 51,  66, 68, 69, 8 1 ,  94, 1 20, 122, 145, 157, 161. 
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N.• de 
Rej. Data Local Organização Evento 

l .  1945 Outubro Paris W.F.T.U. I.• Congresso Mundial da Sindicatos 
2. Novembro Londres W.F.D.Y. Conferência Mundial da J uventude 
3. Dezembro Paris W.I.D.F. I .•  Congresso W. J.D.F. 
4. 1 946 Junho Copenhagen I .O. J .  Fundação da I.O. J .  
5. Julho Londres W.F. S .W. Reunião de fundação da W.F.S.W. 
6. Aglisto Praga I . U.S .  I . •  Congresso Mundial de Estudantes 
7. Outubro Paris I . A.D.L.  Congresso de fundação da I .A. D.L. 
8. 1947 Março Cuba W.F.D.Y. Conferência La tino-Americana da Juvent ude 
9. Abril Dakar W. F.T.U. Con ferência Sind ical Pau-Africana 

10. Junho Praga I .O . J .  I .• Congresso I.O. J.  
1 1 .  Jul-Aglisto Praga W. F.D.Y./I.U.S.  I . •  Festival Mundial da Juventude 
12.  Julho Bruxelas I.A. D.L. 2.° Congresso I.A.D.L. 
13. 1948 Fevereiro Calcutá W.F.D.Y. Conferência da Juventude do. SE Asiático 
1 4. Fevereiro México W.F. D.Y./I .U.S.  Conferência Latino-Americana da J uventude 
15.  Aglisto Varsóvia W.F.D.Y. Con ferência da Juventude Trabalhadora 
1 6. Setem bro Dohrich W.F. S. W. Ia Assembléia W.F. S .W. 
1 7. Setembro Praga I . A . D.L. 3.• Congresso J .A. D.L. 
18. Dezembro Budapest W.I.D.F. 2.• Congresso W. I .D.F. 
1 9. 1949 Abril Paris-Praga W.P.C. I .• Congresso Mundial da Paz 
20. J un- Julho Milão W.F.T.U. 2.° Congresso Mundial de Sindicatos 
2 1 .  Agôsto Varsóvia F.I. S.E. 1 .0 Congresso F.I .S.E. 
22. Agôsto Budapest W. F.D.Y./I.U.S. 2.° Festival Mundial da J uventude 
23. Setembro Bruxelas I.O. ] .  2.• Congresso I.O. J .  
24. Setembro Budapest W. F. D.Y. 2.• Congresso Mundial da Juventude 
25. Outubro Roma I .A . D.L. 4.• Congresso J.A. D.L. 

26. Nov-Dezembro Pequim W.F.T.U. Conferência S indical dos Países Asiáticos e 
Australásios 

27. 1950 Mar-Abril Montevidéu \V.F.T.U. Conferência Sindical Sul-Americana 
28. Agasto Praga r.u. s. 2. • Congresso Mundial de Estudantes 
29. Agasto Viena F. I . S.E. 2.• Congresso F.I. S.E. 
30. Setembro Helsinki I.O. J .  3.° Congresso I.O. J .  
31 .  Novembro Varsóvia W.P.C. 2.• Congresso Mundial da Paz 



N.0 de 
Rej. 

32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41 .  

42. 
43. 
44. 
45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 
5 1 .  

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Data 

1951 Fevereiro 
Março 

Abri l 
Abril 
J unbo 
Agôsto 
Outubro 
Novembro 

1952 Abril 

Abril 

Julho 
Outubro 
Novem bro 
Novembro 

Novembro 

Dezembro 
1 953 Março 

Março 

Maio 
Maio 

junho 
Júnho 
Julho 
Ag8sto 
Ag8sto 

Local 

Berlim Or. 
Berlim Or. 

Berlim Or. 
Paris/Praga 
Viena 
Berl im Or. 
Bamako 
Viena 

Moscou 

Viena 

Berlim Or. 
Pequim 
Ilclsinki 
Berlim Or. 

Rio de Janeiro 

Viena 
Viena 

Viena 

Viena 

Stuttgart 

Copenha.gen 
·Budapest 
Bucarest 
Bucarest 
Va rsóvia 

Or§an.ização 

W.P.C. 
\V;F.T.U. 

I.A.D.L. 
W.F. S.W. 
F.I.R.  
W.F.D. Y./I. U. S. 
W.F.T.U. 
W.P.C. 

W. P. C. 

W. I.D.F./I.M.A. 

W.P.C. 
W.P.C. 
W. P.C. 
W.P.C. 

I.A. D.L. 

W.P.C. 
W.F.T.U. 

W.F.T. U./W.F. D.Y.  

I .M.A. 
F.I. R. 

W. I.D.F. 
W.P:C. 
W.F.D.Y. 
W.F.D.Y:fi .U:S. 
I . U.S. 

E�Jenio 

Reunião do Conselho 
Conferência dos Trabalhadores Europeus 

contra o Rearmamento Alemão 
5.• Congresso I .A.D.L. 
2.• Assembléia W. F.S.W. 
Congresso de fundação da F. I . R. 
3.° Festival Mundial da J uventude 
Conferência dos Trabalhadores Africanos 
Reunião do Conselho 
Conferência Econ8mica 1\:lundial (fundação 

da C.P.I.T.) 
Conferência Internacional em Defesa das 

Crianças 

Reunião do Conselho 
Conferência ele Paz As iática e do Pacífico 
Con ferência Nórdica da Paz 
2.° Conferência para a Solução Pacífica do 

Problema Alemão 
I .• Conferancia Continental (Latino-Ameri

cana) de Juristas 
Congresso Popular da Paz 
Conferência Internacional de Segurança So-

cial 
Conferência Internacional em Defesa dos 
Direitos da Juventude 
I . • Congresso Mundial de Médicos 
I .• Conferência Internacional de Antigos Com 
batentes da Resistência 
3.• Congresso \V. I.D.F. 
Reunião do Con-selho 
3.• Congresso Mundial da J uventude 
4.° Festival Mundial da J uventude 
3.• Congresso Mundial de Estudantes 



N.0 de 
Rej. 

57. Agôsto 

Data 

58. Setembro 

59. Outubro 
60. Outubro 

61.  Novembro 
62. 1954 Janeiro 

63. Maio 

64. Maio 
65. Junho 

66. }unho 
67. Agasto 
68. Novembro 
69. Novembro 
70. Novembro 
71 .  Dezembro 
72. 1955 Janeiro 

73. Fevereiro 
74. Abril 

75. Abril 

76. Junho 

77. Junho 

78. 

79. 

Julho 

Agôsto 

Local 

Viena 
Budapest 
Viena 
Guatemala 

Viena 
Viena 

Berlim Or. 

Berlim Or. 
Berlim Or. 

Copenhagen 
Rio de Janeiro 
Viena 
Viena 
Estocolmo 

Viena 
Calcutá 

São Paulo 
Delhi 

Leipzig 

Japão 

Helsinki 

Lausanne 

Va rsóvia 

Organização 

F.I.S.E. 
W.F. S.W. 
W.F.T. U. 
I.A.D.L. 

W.P.C. 
I.A. D.L. 

W.F. D.Y. 

W . P.C. 
W.F.T.U. 

F.I.R. 
W. I.D.F. 
F. I. R. 
F. I. R. 
W.P.C. 
W.F.D.Y. 
I.A.D.L. 

W.F.D.Y./I.U.S.  
W.P.C. 

W.F.T.U. 

I . M.A. 

W.P.C. 

W.I. D.F. 

W.F.D.Y./I . U.S. 

ErJento 

Congresso Mundial da F. I .S.E. 
3.• Assembléia W.F.S. W. 
3.0 Congresso Mundial de Sindicatos 
2.8 Conferência Continental (Latino-Ameri

cana) de Juristas 
Reunião do Conselho 
Conferência Internacional de Advogados em 

Defesa das Liberdades Democráticas 
Conferência da Juventude Europl!ia contra 

Comunidade de Defesa Européia 
Reunião do Conselho 
Conferência Sindical Européia contra Comu-

nidade de Defesa Européia 
Conferência Internacional Médico-Social 
Conferência Latino-Americana de Mullieres 
2.° Congresso F.I.R. 
Reunião Internacional da Resistência 
Reun ião do Conselho 
Reunião Internacional da Juventude Rural 
Congresso dos Advogados Democráticos Asiá-

ticos 
Festival Sul-A mericano da Juventude 
Conferência das Nações Asiáticas para o 

Relaxamento da Tensão Internacional 
Conferência dos Traballiadores Europeus 

contra o Rearmamento Alemão 
Conferência Médica In ternacional sabre Ra-

dioatividade 
Assembléia Mundial da Paz 

Congresso Mundial de Mies (fundação do 
P. I .C.M .)  
5 . °  Festival Mundial da Juventude 



N.• de 
Rej. 

80. 
81 . 

82. 

Data 

Setembro 
Outubro 

Dezembro 

83 .  1956 Fevereiro 

84. Abril 

85. Abril 

86. Abril 
87. Maio 
88. Junho 

89. Junho 
90. Agôsto 
9 1 .  Outubro 
92. 1957 Fevereiro 
93. Abril 
94. Junho 
95. Junho 
96. Julho 
97. Agôsto 
98. Agasto 

99. Agôsto 
100. Agôsto 
101 . Setembro 

102. Setembro 
103. Outubro 

Local 

Berlim Or. 
Bruxelas 

Viena 

Genebra 

Turim 

Praga 

Estocolmo 
Bruxelas 
Budapest 

Hclsinki 
Praga 
Praga 
Paris 
Lausanne 
Moscou 
Colombo 
Viena 
Moscou 
Kiev 

Varsóvia 
Varsóvia 
Praga 

Canne.� 
Leipzig 

OrganiZ4ç8o 

W.F.S.W. 
F.I . R. 

I .U.S.  

P.I.C.M. 

W.F.T.U. 

I.U.S.  

W.P.C. 
I .A. D.L. 
W.F. T. U./W. I. D.F. 

I.O. J.  
r .u.s.  
W.F.S.W. 
W.F.S.W. 
P.I .C.M. 
F.I.R. 
W.P.C. 
I .I .P. 
W.F.D.Y./I.U.S.  
W.F.D.Y. 

F. I. S. R. 
W.F.S.W. 
W.F.T.U. 

I.M.A. 
W.F.T.U. 

4.• Assembléia W.F. S.W. 
Conferência Internacional stihre Legislação e 

Direitos dos Comba tentes da Resistência 
Conferência Internacional de Diretores de 

Periódicos Estuda ntis 
I .• Encontro do Comitê Internacional Per· 

manente de Mães 
Conferência Internacional sabre a Semana de 

Quarenta Horas 
Seminário stibrc Problemas dos Estuda ntes 

nos Países Coloniais 
Reunião do Conselho 
6.• Congresso I.A. D.L. 
Conferência Mundial das Mulheres Traba-

lhadoras 
Reunião Internacional de Jornalistas 
4.0 Congresso Mundial de Estudantes 

Conferência Regional do Leste Europeu 
Conferência Regional da Europa Ocidental 
2.• Encontro do P. I.C.M. 
Conferência Internacional de Médicos 
Reunião do Conselho 
Reunião Geral Constituinte 
6.• Festival Mundial da Ju,•entude 
4.• Assembléia (substituiu Congresso da 

W.F.D.Y.) 
Confer�ncia Mundial de Professares 
5.• Assembléia W.F. S.W. 
Seminário Internacional para Mulheres Sin

dicalizadas 
2.• Congresso Médico Mundial 
4.• Congresso Mundial de Sindicatos 



N.o de 
Rej. 

1 04. 

1 05. 

1 06. 
1 07. 
1 08. 

109. 
1 10 .  
l l l .  
1 ! 2. 
1 1 3.  

1 1 4. 

1 1 5. 

1 16. 

1 1 7. 
1 1 8. 
1 1 9. 

120. 
1 2 1 .  
1 22. 
123. 
124. 

1 25.  

1 26. 

Data 

Dezem b ro 

1 958 J aneiro 

Fevereiro 
Abril 
Abril 

Maio 
Maio 
Junho 
Junho 
J unho 

Junho 

Julho 

J ulho 

Setembro 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
1959 Fevereiro 

Março 
Maio 
Maio 

Junho 

Julho 

Local 

Caim 

Budapest 

Sófia 
Viena 
Varsóvia 

Bucarest 
Bucarest 
Viena 
Viena 
Berlim Or. 

Bruxelas 

Estocolmo 

Praga 

Cairo 
Pequim 
Budapest 

Viena 
Cairo 
Viena 
Estocolmo 
Goerlitz 

Praga 

Viena 

Organização 

W. P.C. 

\V.F.D.Y. 

P. I . C..\1.  
I . I .P .  
I . O. J .  

I.O. J .  
I .O. J .  
W. I . D.F. 
I . I .P. 
W.F.T.U. 

W.F.D.Y. 

W.P.C. 

W.F.T.U./W.F.D.Y. 

W.F.T.U. 
I.U.S .  
W.F.D.Y. 

F. I .  R. 
W.P.C. 
F.I.R. 
W.P.C. 
W.F.T.U. 

I.O. J .  

W.F.D.Y./I.U. S. 

Evento 

Confer�ncia de Solidariedade dos Povos A fro
Asiá ticos 

Con ferêncil\ de Líderes de Organizações In-
fan t is Européias 

3.0 Encontro do P.I.C. M .  
Reunião Constituinte d a  Comissão Econ�mica 
Conferência ele Diretores de Periódicos de 

Sindicatos de Jornalistas 
4.° Congresso I .O . J .  
Conferência I nternacional d e  Repórteres 
4.° Congresso W. I . D.F. 
Reunião - instituída Comissão Cultural 
Conferência Sindical Européia contra a 

Guerra Attlmica 
Semin!lrio para Líderes de Organizações In

fantis 
Congresso para Desarmamento e Cooperação 

Internacional 
1 .• Confer�ncia Mundial de Jovens Traba-

lhadores 
Conferência Sindical de Apoio à Argélia 
5.° Congresso Mundial de Estudantes 
Conferência Internacional s8bre T urismo 

Juvenl 
3.° Congresso F. I . R .  ( 1 .• Sessão) 
Conferência da Juventude Afro-Asiática 
3.0 Congresso F. I .R.  (2.• Sessão) 
Reunião do Conselho - 10.0 Aniversário 
Conferência de Sindicatos Europeus para 

um Tratado de Paz Alemão 
Conferência Internacional de Redatores de 

Assuntos Estrangeiros. 
7.° Festival Mundial da J uventude 



N.• de 
Rej. 

127. 
128. 
129. 

130. 

1 3 1 .  
132. 
133. 
1 34.  

135. 
1 36. 
137. 
138. 
1 39. 
1 40. 
141 .  

142. 
143.  
1 44. 
145. 
1 46. 
147. 
1 48. 

149. 
1 50. 
1 5 1 .  
1 52. 

1 53. 

Data 

Agôsto 
Setembro 
Setembro 

Dezembro 

1960 Fevereiro 
Março 
Abril 
Abri l 

Abril 
J ulho 
Julho 
Outubro 
Outubro 
Outubro 
Novembro 

1961 Janeiro 
Março 
Março 
Março 
Março 
Maio 
Maio 

Julho 
Julho 
Agôsto 
Setembro 

Setembro 

Local 

Praga 
Varsóvia 
Varsóvia 

Kungalv 

Bucarest 
Havana 
Copenhagen 
Conakry 

Bagdá 
Conakry 
Havana 
Bagdá 
Sófia 
Baden 
Varsóvia 

Cairo 
México 
Casablanca 
Liege 
N. Delhi 
Bamako 
Viena 

Cambridge 
Moscou 
Hanói 
Berlim Or. 

St. Vincent d' Aoste 

Organização 

W.F.D.Y. 
W.F.S.W. 
W.F.S.W. 

W.I.D.F. 

W.F.D.Y. 
W.P.C. 
W.I.D.F. 
A .A .P. S .O . 

W.F.D.Y. 
F.l.'i.E. 
W.F.D.Y. 
I.U.C). 
I.A.D.L. 
I.O. J.  
W.F.T. U./I.L.O. 

A.A.P.S.O. 
W.P.C. 
I .U.S. 
F.I .R.  
W.P.C. 
I .O. J . 
W.F.T.U. 

W.F.S.W. 
W.F.D. Y./1 . U.S. 
I.U.S. 
W.F.T.U. 

I .M.A.  

Evento 

5.• Assembléia W.F.D.Y. 

6.• Assembléia W.F.S.W. 
Simpósio Internacional de Ci�ncias e Parses 

Subdesenvolvidos 
Conferência Internacional Feminina de De-

sarmamento 

Reunião da J uventude dos Bálcãs e Ad riático 
Encontro Latino-Americano de Paz 
Assembléia Internacional Femin ina 
2.• Conferência Internacional, Conselho de 

Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos 
Festival da Juventude Afro-Asiática 
Conferênci:� Mundial de Professôres 
Congresso Latino-Americano da Juventude 
6.° Congresso Mundial de Estudantes 
7.• Congresso I .A.D.L. 
2.• Encontro Internacional de Jornalistas 
Seminário Internacional de Sindicatos 

Conferência das Mu lheres Afro-Asiáticas 
Conferência Latino-Americana de Pa z 
Seminário sôbre Problemas Econômicos 
3.• Conferência l'vlédica 
Reunião do Conselho 
L • Confer�ncia de J ornalistas Africanos 
Confer�ncia Européia sôbre a Semana de 

Quarenta Horas 
Confer�ncia Regional da Europa Ocidental 
Forum Mundial da Juventude 
Seminário Internacional de Estudantes 
Conferência Internacional sôbre a Questão 

Alemã 
3.° Congresso Médico Mundial 



N.o de 
Rej. Da!��. Loc11.i Or911.niuzção Er�ento 

1 54. Novembro Berlim Or. I.A.D.L. Conferência Internacional de Advogados s8bre 
o Problema Alemão 

1 55. Novembro Praga I .U.S.  Reunião Comemorativa do 1 5.0 Anivers ário 
e Simp6sio 

156. Dezembro Moscou W.F.T.U. 5.° Congresso Mundial de Sind icatos 

157. Dezembro Viena F.I.R. Cerimc"inia 10.0 Aniversário 
158. Dezembro Estocolmo W.P.C. Reunião do Conselho 
159. 1 962 Fevereiro Vars6via I .O. J .  Conferência sc"ibre H ist6ria e Teoria d a  Irn-

prensa 
160. Ma rço Viena W.I.D.F. Conferência de Desarmamento 
161 . Abril Vars6via F. I .R. Conferência Internacional sôbre Hist6ria da 

Resistência 
1 62. J ulho Havana W.I.D.F. Congresso de Mulheres das Amfricas 
163. Julho Moscou W.P.C. Congresso de Desarmamento e Paz 
1 64.  Julho Helsinki W.F.D.Y.fi.U. S.  8.° Festival Mundial da Juventude 
1 65. Agôsto Vars6via W.F.D.Y. 6.a Assembléia W.F.D.Y. 
166. Agôsto Leningrado I.U.S. 7.0 Congresso Mundial de Estudantes 
1 67. Agôsto Budapest I.O. J.  5.°  Congresso I.O. J . 
168. Setembro Moscou W.F.S.W. 6.a Assembléia W.F. S.W. (tambfm Simp6sio) 



APÊNDICE 111 (A) 
, 

Propaganda de Odio, 1 9  52 

Um filme colorido intitulado O Pó Prateado • uma versão da sátira de A 
Yakobson O.r Chacai.r, incluída no repertório do Teatro Maly, de Moscou -
foi pela primeira vez exibido na U.R.S.S. no fim de 1953. Alguma idêia da 
vin1lência dessa peça de propaganda pode ser obtida das críticas publicadas 
na Gazela Literária de Moscou, de 14 de novembro ele 1952, e no PrafJáa de 10 
de dezembro de 1952, quando o texto da peça apareceu numa tradução russa 
do estoniano. 

(I) A critica da Gaze/4 Literária. 

Na linguagem americana há uma expressão: "homem que se f�z por si 
mesmo", um homem que, assim dizem, conquistou um lugar na sociedade pelos 
seus próprios esforços. Samuel Steel {: um dêsses. Tornou-se figura conhecida 
entre os químicos americanos pouco depois que seu patrono e mestre, Professor 
O'Connell, morreu repentinamente na véspera de completar um trabalho ex
perimental no campo da guerra química contra insetos daninhos. 

De\'otado à famllia do seu mestre, Samuel Steel imediatamente se casou 
com sua viúva. Devotado à obra do seu mestre, Samuel Steel com igual pres
teza tomou conta do seu laboratório como um legado e começou a publicar 
com seu próprio nome os estudos cientHicos do seu professor. 

Samuel Steel é um cavalheiro americano bastante digno. Verdade {: que 
há um traço estranho em seu caráter: mesmo agora, vinte anos depois, torna
se irritável quando é lembrado da morte súbita do Professor O'Connell. Mas 
isso não {: para admirar. Éle não gosta de se lembrar da morte do seu patrono 
e mestre em primeiro lugar porque, como um \'erdadeiro "homem que se fêz 
po1· si mesmo", êle despachou O'Connell para o outro mundo com suas próprias 
mãos, não confiando no destino, e em segundo lugar êle não tem tempo para 
se lembrar disso pois está ocupado com experiências de "pó cinza-prateado" 
• um nôvo meio de matança de gente. Mas para completar o seu "trabalho", 
em que o Departamento da Guerra dos Estados l.:niclos está interessado como 
freguês e o Trust Sulino da indústria d�.: corantes como futuro fornecedor do 
"pó cinza-prateado", o Professor Steel está encontrando dificuldades. Ele 
deseja realiza1· suas experiências finais em pessoas. 

"Apenas um avião de transporte, cheio de coreanos ou chineses, e eu mesmo 
criarei para os senhores um excelente método de matar gente", assegura êle 
a representantes do Departamento da Guerra e do T1·ust Sulino da indústria 
de corantes. Mas o Departamento da Guerra, embora em princípio natural
mente não se oponha a ajudar Steel, devido às indispensáveis formalidades, não 
pode prometer os prisioneiros para antes de tras semanas. Mas Steel tem for
tes razões para estar com pressa. 

Kurt Schneider, no passado recente um oficial nazista que fazia experi�n
cias com pessoas num dos campos de extermínio nazistas e que agora encon
trou nos Estados Unidos não só um refúgio seguro como também a melhor 
esfera para aplicação de suas inclinações e aptidões, vem em socorro do profes
sor. Fazendo uso de suas novas relações • Schneider está ligado quer com o se-
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Cietário do governador do estado através de gangsters, quer com gangsters atra
vés do secretário do governador do estado (não é tão fácil compreender essa 
dependência nas condições americanas]) - recebe �le permissão para experi
mentar seu "pó cinza-prateado" em jovens negros, participantes de uma de
monstração a favor da paz, que foram condenados, por meio duma acusação 
provocadora, à morte pela cadeira elétrica. 

Kurt Schneider - o assistente executivo de Samuel Steel - tem também ou
tra tarefa. �le foi ligado ao professor pelo Trust Sulino da indústria de co
rantes, e nessa qualidade êle informa aos patrões do Trust que Steel, que se 
encontra ameaçado pela revelação das circunstAncias da morte de O'Connell, 
se encontra pronto a comunicar essa descoberta, e conseqüentemente os lu
cros, ao Cartel de Corantes, que está fazendo chantagem com êle por meio de 
gnngsters, enganando assim o Trust Sulino da indústria de corantes. 

Os amigos de infância de Steel, um general do Departamento da Guerra e 
um membro da diretoria do Trust Sulino da indústria de corantes, MacKennedy, 
e um dos diretores do Trust, Upton Bruce, decidem salvar seus futuros lu
cros. Apenas poucos dias antes estavam ansiosamente perguntando pela saúde 
de Steel, dando-lhe presentes, beijando a mão de sua espôsa, bebendo vinho 
em sua mesa, relembrando as brincadeiras que compartilharam na infância, e 
agora decidem afastá-lo do caminho, pois não lhes é lucrativo que continue 
viyendo. MacKennedy explica-lhe "amistosamente" o motivo dessa decisão: 
"E claro que você não cederia espontâneamente a parte que lhe é devida como 
inventor pelo mesmo preço que o Dr. Schneider . . .  " E Kurt Schneider se pre
parou para envenenar seu patrono Steel, assim como Steel envenenou O'Connell. 
Contudo, êle se prepara para fazer isso com um método aperfeiçoado: a ciên
cia na América está fazendo progressos. 

São êstes alguns dos personagens da nova peça de August Yakobson 
Cltacaio�; êste o resumo do enrêdo. 

O autor classificou sua nova obra como uma sátira dramática, e a peça 
j ustifica plenamente essa definição ... 

Não é sem razão que a peça tem o titulo Chacaio�. "Um chacal é um animal 
carniceiro pertencente à família dos cães", afirma o dicionário. Nem um só 
traço da Sndole má e voraz dos personagens da peça foi inventado; foram to
dos tomados emprestados dos habitantes da jângal política americana. Mas 
há ainda um outro traço que é caracter[stico dos chacais: "Distingue-se por 
sua natureza covarde", acrescenta o dicionário. E os personagens da peça de 
A. Y akobson, que pertencem ao campo da agressão, estão permanentemente 
em estado de temor. Antes de tudo temem-se uns aos outros . . .  

Temem-se uns aos outros. Mas temem ainda mais o povo. "Não sou pes
simista nem covarde", exclama subitamente Bruce, o chacal de mais sangue
frio, quando sabe do recrudescimento dos protestos contra a condenação dos 
jovens negros, "mas às vêzes me sinto alarmado". E êle tem algo do que ter 
mêdo! Cena por cena nesta peça, em consonância completa com a verdade 
histórica, 'é mostrado o crescimento das fôrças do campo dos partidários da paz, 
preparando o justo e profético final da peça: a destruição pelo povo da diabó
lica invenção do Professor Steel. 

O caráter dramático do desenvolvimento da ação da peça cresce devido 
ao fato de ter o dramaturgo concentrado todos os acontecimentos no interior 
de uma casa, e de ter associado a maioria dos personagens com uma pré-his
tória de complexas relações pessoais, amor e ódio. Mas isso está longe de ser 
um método artificial visando aumentar a tensíto. Não] Ar fica mais uma vez 
demonstrado o tema central da obra de A. Yakobson, expresso no titulo de 
sua peça Doio� Campo./, um dos temas dominantes da arte contemporânea, o 
tema da humanidade dividida em dois campos, o tema da fronteira invis[vel 
que passa pelas cidades, casas e almas. 
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A generalização jornalística de acontecimentos e falas é óbvia na peça. 
Mas isso não leva a um empobrecimento esquemático dos personagens. Tocbs 
os personagens negativos, e �les são o centro da atenção do dramaturgo, têm 
traços individuais bem acentuados, com uma ênfase que chega ao grotesco ... 

O mundo das relações burguesas destrói tudo que é humano nos indivíduos 
que o defendem. A espôsa do Professor Steel, mãe que tem um amor cego por 
seu filho, dá um pontapé numa mulher negra que trabalhou em sua casa du
rante quinze anos, quando esta implora à patroa que venha em defesa de seu 
filho. O filho de Steel, Harry, que é jovem mas membro muito promissor da 
Ku Klux Klan, quer repetir o crime de seu pai - envenenar seu rival numa com
petição esportiva. tle rouba do laboratório de seu pai um frasco que contém 
o mortífero pÓ e êle próprio é vitimado por seu desígnio criminoso. Assim, 
no castigo de pai e filho, revela-se a lei inevitável: os crimes acabam a tingindo 
aquêles que os originaram. É pois justificadamente que a peça sôbre a inven
ção de um pó mortífero termina, de modo lógico, com a morte tanto do prÓprio 
Steel quanto de seu filho, que desejava usar a descoberta de seu pai. 

A peça de A. Yakobson foi escrita com a pena candente de um dramaturgo
jornalista. Nela, luz e sombra, amor e ódio estão poderosamente definidos. 
Nela tudo exala repugnAncia e desprêzo por Steel, MacKennedy, Bruce e seus 
protótipos como Ridgway, e respeito e amor pela gente comum da América, 
negros e brancos - os campeões da paz. As palavras de A. M. Gork,y se nplicam 
integralmente à peça de A. Yakobson: "Ser imparcia.l é não ter sentimentos. 
Somos um P?"�.

que sente. Odiamos com paixão e seremos parciais - compreen
dam-nos ass1ml 

(2) A critica do Pra11da. 

O dramaturgo estoniano August Yakobson, autor das bem conhecidas 
peças Jlida na Cidadela, O Jl8o Sem uma Frente e Doi.r Campo.r, publicou uma 
peça intitulada O.r Chacai.r. O autor classifica-a de sátira dramática. Lê-se a nova 
obra de A. Yakobson com absorvente interêsse. O dramaturgo criou um re
trato vivo, agudamente satírico, da América imperialista de hoje, descrevendo 
seu modo de vida e sua moralidade poHtica com imagens e situações típicas . . .  

A.  Yakobson mostra em sua peça os negócios cotidianos dos provocadores 
<le guerra, sua "filosofia" misantrópica - que corresponde inteiramente ao seu 
comportamento atual - sua crueldade, sua covardia de chacal, seu ódio às fôr
ças de paz e progresso e seu p!nico acovardado diante dessas fôrças, a luta brutal 
entre êles pelo dólar, seus desejos de dominação mundial. De fato, diante d� 
nós se derenrola uma monstruosa e sanguinolenta tragicomédia em que o papel 
principal é desempanhado pelo lucro - "negócios" - aquêles negócios que do
minam tudo, em que o assassínio se tornou componente essencial, em que a 
hipocrisia aparece de forma especialmente revoltante, em que tudo é corrom
pido e contaminado pelo crime - em resumo, diante de nós está o assim chamado 
"modo de vida americano". 

A peça de A. Yakobson se distingue pelo tenso drama da ação, pelo pers· 
picaz desenvolvimento do tema. 

Estamos presentes a um encontro de três velhos amigos, companheiros de 
escola, que tiveram êxito na vida. Diante de nós estão os principais persona
gens da peça, o ilustre cientista e químico, Professor Steel, que trabalha numa 
"importante invenção"; seu colega .1\'lacKennedy, um professor e general em
pregado na seção de pesquisas do Departamento da Guerra e, all:m disso, mem
bro da diretoria do Trust Sulino da indústria de corantes; e Upton Bruce, um 
dos diretores dêsse trust, um dos donos do monopólio ... O Departamento da 
Guerra e o tru�t estão interessados na invenção de Steel, mas MacKennedy 
fala de ternas recordações de amizade, reminiscências da infancin e juventude 
e reflexões sentimentais. Tem tambêm palavras amistosas, Intimas para com 
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Steel, "velhos tempos, meu amigo", expressões de preocupação pela sua saúde, 
e arroubos e elogios s6bre seu talento científico. "Você é um como todos os 
verdadeiros homens de cultura • gente que enriquece nossa grande época com 
suas descobertas!" exclama MacKennedy em seus arroubos s6bre Steel. 

Mas quais são os serviços do Professor Steel à sua época ? Vemos que a 
i mportante descoberta cientHica em que trabalha o "homem de cultura" é 
um "pó cinza-prateado" para destruição em massa de sêres humanos. Em 
resposta a um pedido de Bruce e MacKennedy para que apresse a conclusão 
do seu trabalho, Steel apresenta um ultimato: êle precisa de "material ver
dadeiro" para testar sua "fórmula". 

A essa altura a "pesquisa cientifica" que vinha fazendo com macacos não 
mais o satisfaz. Ele precisa de sêres humanos. "Não me dêem macacos para 
as experiências, mas sim uma leva de coreanos ou chineses; carreguem apenas 
um avião de transporte com ê!es e eu aperfeiçoaria um excelente processo para 
que vocês se tornem senhores do mundo!" diz o Professor Steel. 

A. Yakobson recria com autenticidade a verdadeira natureza da realidade 
americana de hoje . . . O dramaturgo apresenta um quadro igualmente verda
deiro do "modo de vida americano" em todo o restante da peça. Seis jovens 
negros foram condenados à cadeira elétrica sob a descarada acusação, tão co
mum na vida americana, de "violentar uma mulher branca", uma acusação 
que só poderia ser concebida na mente deformada e misantrópica de asque
rosos racistas. Na realidade êsses jovens foram punidos pela sua participação 
ativa na luta pela paz. Isso não é típico do "modo de vida americano" ? 

O Professor Steel resolve usar seu prÓprio dinheiro a fim de comprar �sses 
jovens negros para suas experiências com a ajuda de gangsters que têm liga
ções com o secretário do governador. Baseava-se êsse plano na crença de que 
ninguém descobriria êsse "negócio", que todos pensariam que os seis negros 
morreram na cadeira elétrica quando na realidade morreriam como "mate
rial experimental" no laboratório do Professor Steel.. .  

Surge uma luta pela invenção do Professor Steel, o "pó cinza-prateado". 
Um segundo trust • o Cartel de Corantes • compete com o Trust Sulino da in
dústria de corantes, cujos interêsses são representados por Bruce e até certo 
ponto por Mackennedy (que incidentalmente Bruce suspeita de "traição"). 
qs represe�tantes do �r��l 

,
de Co�antes fazem chantage� com Steel, exi

gmdo que ele venda o po a organtzação dêles; se não o f1zer, ameaçam re
velar um segrêdo que descobriram no passado de Steel, um segrêdo que, se 
tornado público, poderia levar o professor a julgamento como criminoso comum. 

Steel hesita mas finalmente, assustado, concorda com as exigências dos 
chantagistas, decidindo assim "trair" o Trust Sulino. Bruce e MacKennedy 
tomam conhecimento disso por meio de Kurt Schneider, colega de Steel, in
cumbido pelo Trust Sulino de espioná-lo. Schneider é uma figura muito ex
pressiva nos fascistizados Estados Unidos de hoje: um químico e médico, um 
"cientista" do exército de Hitler, que passou pela escola dos assassinos profis
sionais na Gestapo. Pode-se presumir que o doutor queimou um número con· 
siderável de sêres humanos nos diabólicos crematórios dos campos de exter
mínio de Hitler. 

A sinceridade das expressões amigáveis de MacKennedy e especialmente 
sua preocupação com a saúde de Steel podem ser devidamente a valiadas se 
considerarmos que MacKennedy manifesta essa preocupação numa ocasião 
em que êle e Bruce já haviam decidido matar Steel. A "liquidação" de Steel, 
na opinião dêles, é um negócio altamente lucrativo, porque o segrêdo do seu 
"pó" poderá ser obtido com a ajuda de Schneider, e êste "homem de cultura" 
pede para seus serviços muitos dólares menos do que o Professor Steel. 

Presente à "liquidação" de Steel, MacKennedy mantém-se autêntico. 
Convida Steel a sentar na cadeira que servirá de lugar para a tortura do pro
fessor: "Fique calmo, meu amigo! E sente-se, por favor, sente-se!" Steel grita 
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"Escória", e MacKennedy o repreende: "Companheiro de escola, velho amigo 
- por que usar expressões tão rudes ?" Steel está furioso: "Patife]" "Você está 
sempre me interrompendo, Sam, velho amigo", MacKennedy o admoesta de
licadamente. 

T8da essa cena é um modelo de sátira mordaz... Sem sair das paredes da 
casa de um dos provocadores de guerra, a ação de O.t Clzacai.t revela as carac
terísticas de todos os provocadores de guerra .. .  

A "lei da j inga!", exaltada por MacKennedy e todos esses Bruces e Steels, 
acaba virando-se contra êles: tal é a lógica dessa "lei". O filho de de2:essete 
anos do Professor Steel, Harry, membro da Ku Klux Klan e ardente advo
gado de linchamento de negros, é por uma ironia do destino, ou antes, pela 
"lei da jinga)", a primeira vftima do "pó cinza-prateado", o primeiro "ser 
humano experimental" em que a fórmula de seu pai foi testada. Harry es
cutou às escondidas a conversa s&bre a "fórmula" e roubou um recipiente com 
o "pó" a fim de envenenar seu rival no esporte. Mas o recipiente de chumbo 
se abre no b&lso de Harry e êle se contorce na agonia da morte. 

Em sua sátira dramática A. Yakobson expõe a natureza criminosa, as 
manhas, a baixeza e a loucura sem precendentes, a estupidez e desumanidade 
de todos os desejos, desígnios e pretensões dos "comandantes" da América 
de hoje. São êstes os sonhos dos atuais Khlestakovs1 americanos, expressos 
por MacKennedy: "Os patrícios romanos costumavam dizer, ' Ubi buu, ibi 
patria'. Onde alguém prospera, aí é sua pátria. Mas nossos filhos e netos dirão 
talvez: ' Ubi terra, ibi dmericn.'. Onde está a terra, aí está a América". 

Assim o cosmopolitanismo é mostrado como o reverso do imperialismo 
voraz que sonha em transformar o mundo inteiro numa colônia dos monopo
listas americanos. As palavras do Khlestakov americano são repetidas pela 
Korobochlta2 americana, representada na pessoa da espôsa do Professor Steel, 
a t8la e banal Doris. Ela traduz, por assim dizer, as palavras "eruditas" de 
MacKennedy em linguagem comum, da vida diária: "Só os Estados Unidos 
da América estio em todo mundo - que é que há de erra.do com isso ? Vai-se 
para a Europa e lá é América, como aqui. Vai-se para a Asia - lá também está 
a América, como aqui. Vai-se para a África, ou Austrália, não importa onde, 
em t8da parte é América, como aqui. Mas hoje os chineses ou os russos - sabe 
lá Deus por que - fazem o que bem entendem. Para que serve isso ?" 

A velha o disse ! Mas o importante é que suas palavras essencialmente 
diferem muito pouco daquelas gritadas diàriamente pela imprensa amel"icana, 
proclamadas por po!Hicos americanos e por tõda espécie de "geopoliticos" 
e outros fascistas em roupagem americana . . .  

Os méritos artísticos, o talento demonstrado na sátira de A.  Yakobson 
são devidos acima de tudo ao fato de o autor ter apresentado personagens, pon
tos de vista e situações Hpicas .. .  

A. Yakobson retrata a transformação fascista que está ocorrendo nos 
Estados Unidos. Em alguns trechos devastadores êle caracteriza a verdadeira 
essência da "democracia" americana contemporinea. Aqui, por exemplo, está 
um informe escrito por algum jornalista de sarjeta: "Seis negros, condenados 
à morte semana passada, foram para a cadeira elétrica na noite passada. A 
Imprensa, em nome dos principias democráticos, protesta por não se ter per
mitido aos seus representantes assistir à execução." Seria difícil caracterizar 
a essência da democracia americana contemporinea de carrascos de modo 
mais preciso e exato! 

1 Khlestakov - personagem principal da comédia de Gogol O I n.rpelor
Geraf - é o protótipo de um ocioso fanfarrão e intrigante. 

2Korobochka - uma camponesa na novela de Gogol d/ma.r .Horla.t - é re
tratada como ignorante, supersticiosa e avarenta . 
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Um gt·ande pavor se apodera das bêstas Mpedes retratadas na peça no 
momento em que são mencionadas as fSrças progressistas, os combatentes da 
paz. Quando um grupo de ativos combatentes da paz que libertaram os jovens 
negros do laborat6rio e revelaram o segrêdo do "p6 cinza-prateado" apare
<'e na casa de Steel após sua morte, que poder resta aos "super-homens",e 
pretendentes ao domínio &abre todos os povos, que ficam tão completamente 
abatidos em seu m�do p&nico! 

t uma boa coisa que os heróis da peça de A. Yakobson, os combatentes 
da paz, e o prime:ro dentre êles Alan O'Connell, não apenas fazem bons dis
cursos como também representam uma luta verídica . . .  

A. Yakohson escreveu uma peça inspirada e autêntica. A palavra seguinte 
e�tá com os teatros, que têm a oportunidade ele criar um espetáculo ferino e 
satlrico. 
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APÊNDICE 111 (B) 
, 

Propaganda de Odio, 1 9 62 

d "Moral e Maneira.t dnimale.rca.l' da.r Tropa.r dmericana.r: tran.rmi.r.rão 
para .roldado.r .ro11iético.r pela Rádio Volga para F.Srça.r drrnada.r So11iética.r no 
EJ:terior, 24 de junho de 1962. 

Excertos de uma palestra sôbre temas internacionais intitulada "A Moral 
e Maneiras Animalescas dos Militares Americanos" : 

No podre mundo capitalista prevalece o espírito do individualismo, do 
beneficio pessoal, do enriquecimento, da concupiscência, da hostilidade e da 
competição. O mais rico dos parses capitalistas, os Estados Unidos da Amé
rica, espinha dorsal do capitalismo, reúne os aspectos caracteristicos mais anor
mais de todo o sistema imperialista em sua detestável moral animalesca. Em 
lugar algum do mundo o culto dos negócios, do enriquecimento e da usura 
se desenvolveu tanto como nos Estados Unidos de hoje. "Fazer dinheiro" 
tornou-se uma expressão de uso cotidiano para os americanos. 

Desde a infAncia, todo o sistema de vida americano deforma a alma do 
individuo; educa-o num espírito de servilismo para com o dólar. Para obter 
riquezas, todos os meios se justificam. Para conseguir ganhos e lucros pode
ae caluniar, fraudar, roubar e matar. Essa a monstruosa filosofia que deter
mina o comportamento dos monopolistas, donos de indústrias e banqueiros. 
Por exemplo, informa a imprensa americana que nos Estados Unidos sangue e 
plasma que estiveram guardados por tempo excessivo e não mais serviam ha
viam sido vendidos por firmas comerciais a hospitais. Os diretores de tais fir
mas comerciando com sangue humano simplesmente trocaram as datas nos 
rótulos. Essa prática velhaca custou a vida de muitas pessoas. Os homens de 
negócio, porém, não se embaraçam com isso. Para êles a vida humana pode 
ser vendida por um centavo, para êles o que importa acima de tudo ê o lucro. 
Os negócios não têm compaixão, nem pelos doentes, nem pelos velhos, nem 
pelas crianças. 

Não é por acaso que só nos Estados Unidos tem a violência e a crueldade 
assumido proporções tão vastas. Segundo uma revista americana, em 1961 
registraram-se nos Estados Unidos mais de 3 . 000 . 000 de crimes. Nos últimos 
dez anos os incidentes criminosos duplicaram. Em Washington o crime alcan
çou proporções tais que tornou a cidade conhecida no Congresso como a "ca
pital dos horrores". O Congresso foi solicitado a conceder uma ampliação na 
U.rça policial da capital, pois mesmo um passeio noturno perto da brilhante
mente iluminada Casa Branca é perigoso. 

O sistema de vida americano com sua devastação mental do povo, a exis
tência constante de um imenso exército de desempregados e a agitada histeria 
de guerra provocam muitas doenças mentais entre a população. Um em cada 
dez americanos, segundo a imprensa, sofre de uma ou outra forma de distúr
bio mental. Há nos Estados Unidos 5 . 500 . 000 dipsomaníacos crônicos e cêrca 
de 150 . 000 viciados. Jovens americanos que se alistaram são submetidos a 
uma estupidificação mental. Muitos tornam-se assassinos profissionais. A 
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população daqueles países onde se localizam bases militares americana s vir
tualmente geme em conseqüência dos excessos dos soldados americanos. As
sassinato e roubo, rixas e violência, especulação e contrabando - são êsses os 
feitos her6icos de milhares de militares americanos no exterior. 

Recentemente um jornal da Alemanha Ocidental, o Rheim',che Po.,t, trazia 
três notícias com cabeçalhos alarmantes: "Soldado Americano Mata Lavra
dor", "Prisão Perpétua para Soldado Americano", "Soldado Rouba 30 Car
ros" ... Recentemente, em Berlim Ocidental, dois americanos atacaram um mo
torista de táxi alemão de 40 anos, maltratando-o cruelmente... Os militares 
americanos violam impiedosamente a soberania nacional dos países por onde 
marcham os pés dos seus soldados, onde o imperialismo ianque estende suas 
garras. Somente na Alemanha Ocidental, os ocupantes americanos cometem 
cêrca de 500 desmandos por mês, incluindo um décimo de todos os assassinatos, 
roubos e outras formas de violência. 

No Japão, nos últimos sete anos, soldados e marinheiros americanos co
meteram 66 . 000 crimes, ou seja, um crime por hora. Segundo a imprensa sul
coreana, alguns dias atrás, um soldado americano . . .  fêz seu cão atacar um me
nino de 14 anos .. .  O soldado criminoso pôde regressar calmamente ao seu quar
tel. 

As autoridades militares no Pentágono, desavergonhada e abertamente, 
implantam nos soldados americanos os traços mais perversos. Uma diretiva, 
"A Conduta do Pessoal Militar e suas Normas", do Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos, ensina: uma palavra como honestidade é um conceito 
particularmente artificial e abstrato. A palavra moral é para ser tratada apenas 
humoristicamente. Uma diretiva dessa espécie não se caracteriza por um en
cargo especial. Até o louco Hitler, em suas obras destinadas a treinar os as
sassinos fascistas, chamava a consciência de inútil quimera. Todo o sistema 
de instrução ideológica das tropas americanas tem por objetivo transformá
los em assassinos profissionais. Os Estados Unidos não escondem isso . . .  

Em países onde o poder está concentrado nas mãos de um pequeno grupo 
de monopolistas, explorando cruelmente milhões de pessoas e fazendo grandes 
lucros, prevalecem a lei da j inga) e a abominável moral capitalista. Quanto 
mais avança a podridão do imperialismo, tanto mais claramente aparecem as 
detestáveis caracteristicas da moral da sociedade burguesa. Somente após o 
colapso da ordem imperialista é que sua detestável moral, cujo prindpio bá
sico é "Homo ll11mini Lupu.r E.rt", pertencerá para sempre ao passado. 
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AP��DICE IV 

Arte no I nierê.r.re da Propaganda 

O décimo aniversário da eclosão da guerra na Coréia, em junho de 1960, 
coincidiu com a viagem ao Extremo-Oriente do então Presidente Eisenhower. 
A ocasião foi aproveitada pelas autoridades comunistas na China continental 
para uma extensa campanha de propaganda antiamericana em bases alta
mente organizadas, fazendo uso de todos os recursos do palco, do cinema e das 
artes gráficas. Em seu número de setembro de 1960, o mensário de l!ngua in
gl�sa de Pequim, Chine.re Literaiure, dedicou a isso uma seção especial sob o 
título geral "Atividades Artísticas na Semana de Propaganda contra o Impe
rialismo Americano". Os tr�s artigos dessa seção estão transcritos neste ap�n
dice porque descrevem claramente e em tarmos comunistas o uso que pode 
ser feito da arte na propaganda comunista. Cada um d�les é escrito por um 
atiYista poütico em sua respectiva especialidade: Chou \llei-chih, composi
tor da música da camapanha coreana "Marcha dos Voluntários do Povo Chi
nês" e membro do secretariado da Unill:o Chinesa de Músicos; Yuan Wen-shu, 
crHico de cinema e diretor do Instituto Chinês de Arte Cinematográfica (en
tidade oficial); e Hau Chun-wu, caricaturista polltico e secretário-geral da 
União dos Artistas Chineses. O preambulo editorial da seção nos dá a signi
ficação essencial da Semana: 

Durante a indignada torrente de unanime e resoluta oposição do povo 
chin�s à agressão imperialista americana e a irada condenação da viagem feita 
ao Extremo-Oriente e Formosa pelo provocador de guerra n.0 1, o "deus da 
peste" Eisenhower, nossa capital Pequim e outras grandes cidades incluindo 
Shangbai, Tientsin, Shenyang, Wuhan, Cantão, Chungking e Sian, obser
varam o período de 21 a 27 de junho como uma "Semana de Propaganda de 
Oposição à Agressão Imperialista Americana, pela Resoluta Libertação de 
Formosa e Salvaguarda da Paz Mundial". 

Os imperialistas americanos, que cometeram incontáveis crimes contra 
os povos do mundo, estão agora encontrando a, severa condenação e resoluta 
resistência de todos os povos do mundo; e na Asia, África e América Latina 
surgiram tremendas lutas envolvendo milhões de pessoas. Nós na China sem
pre consideramos ser nosso sagrado dever apoiar a luta dos povos de diferentes 
países do mundo contra o imperialismo americano. A fim de pôr a nu a natu
reza agressiva do imperialismo americano, manifestar oposição à viagem do 
gangster Eisenhower ao Pacífico, reafirmar a resolução do nosso povo de Ji. 
bertar Formosa, levar avante a luta contra os planos bélicos agressivos do im
perialismo americano e detender a paz mundial j unto com todos os povos do 
mundo, lançamos uma campanha de propaganda em grande escala e abran
gendo todo o pafs contra a agressão imperialista americana e para libertar 
resolutamente Formosa e defender a paz mundial. 

A arte revolucionária chinesa tem sido sempre uma arma poderosa contra 
o imperialismo. Durante os últimos dez anos, em lutas passadas como o movi
mento para resistir à agressão americana e ajudar a Coréia e a campanha de 
oposição à ocupaçiio de Formosa pelo imperialismo americano, escritores e 
artistas chineses têm escrito e produzido inúmeras obras em várias formas 
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de arte contra o imperialismo americano. �les eficazmente despertaram e 
educaram as massas e desfecharam poderosos golpes contra o inimigo. 

Nesta semana de propaganda em larga escala exibimos filmes, apresen· 
tamos peças de teatro, realizamos exposições de arte e usamos outros meios 
para mostrar a luta contra o imperialismo americano. O Salão da Guerra para 
Resistir à Agressão Americana e Ajudar a Coréia, no Museu Militar da Revo· 
lução do Povo Chinês, foi formalmente inaugurado em Pequim durante êsse 
período. Nessa semana de propaganda, trabalhadores culturais chineses, ata
res e artistas demonstraram plenamente a fi>rça da arte como arma e fizeram 
um vigoroso ataque contra o inimigo. Os t r�s artigos seguintes relatam al
gumas das atividades do teatro, do mundo do cinema e dos círculos artísticos 
chineses durante essa campanha. 

No fim de j unho, atares e artistas de Pequim, junto com todos os cida· 
dãos dn capital, todo o povo da China e os povos de todo o m undo, realizaram 
uma campanha para desferir pesados golpes no imperialismo americano e 
submeter o "deus da peste" a um nutrido fogo por todos os lados. A arma 
usada neste caso foi a arte teatral. Durante a "Semana de Propaganda de 
Oposição à Agressão Imperialista Americana, pela Resoluta Libertação de 
Formosa e Salvaguarda da Paz Mundial", realizada em t6da a China, os tra
balhadores do teatro estiveram muito ativos, rea)i,.�·mdo muitas apresentações 
em diferentes lugares e fazendo um esplêndido trabalho de agitação e propa
ganda. 

Em Pequim perto de cinquenta grupos com vários milhares de compo
nentes participaram das apresentações contra o imperialismo americano. De 
21 a 27 de junho todos os teatros de Pequim apresentaram espetáculos de opo
sição ao imperialismo americano, tendo sido também feitas apresentações nas 
ruas, praças e parques de Pequim. Escritórios governamentais, escolas, fábri
cas e comunas organizaram igualmente equipes de propaganda para repre
sentações nas ruas. 

Das várias centenas de obras apresentadas, Algumas peças, canções, espe· 
táculos de variedades e danças eram velhos sucessos; mas a grande maioria 
foi especialmente escrita e preparada para a ocasião em dois a cinco dias. Es
sas obras contra o imperialismo americano fizeram uso duma grande variedade 
de temas. De diversos ângulos os artistas expuseram vigorosamente os crimes 
cometidos pelos imperialistas americanos em diferentes épocas contra os povos 
do mundo. As formas usadas abrangiam também uma grande variedade: peças 
modernas e Óperas, sketches dramáticos tópicos, Óperas tradicionais, espetá
culos de variedades, canto coral, danças e acrobacias. 

Um dos sucessos do passado reeditado e reencenado foi Saudemo.r No.r.ro.r 
Herói.rl Essa peça, encenada pelo Teatro de Arte Popular de Pequim, mostra 
como os voluntários chineses na Coréia defenderam seus túneis contra os agres
sores imperialistas americanos, alcançando finalmente uma grande vitória. 
Ferro e dço Tran.rporlam a.r Tropa.r, encenado pelo Teatro de Arte da Juven• 
tude Chinesa, reflete os emocionantes feitos no outono de 1951 quando as f6rças 
coreanas e populares chinesas esmagaram a "ofensiva de outono" de Van Fleet. 
dmizaác, produzido pelo Grupo Teatral Companheiros de Armas, é a hist6-
ria da heroína coreana Kim Sun Ok, que atravessou as linhas inimigas para 
salvar o chefe de pelotão Ho Ming dos Voluntários Chineses. Essa peça pres· 
ta homenagem à nohre amizade, selada com sangue, entre os povos coreano 
e chinês, que combateram por uma causa comum. Tanto em seu conteúdo 
ideológico quanto em sua técnica teatral essas peças atingem um nível bas· 
tante elevado. 

Uma das mais notáveis dentre as produções novas foi No Paralelo :J8, 
apresentado pelo Grupp Teatral do Departamento PoiHico do Exército Po· 
pular de Libertação. E de certo modo uma continuação de Sauáemo.r No.r.ro.r 
Herói.rl que mostrava como os povos coreano e chin�s corajosamente esmaga-
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ram a assim chamada "maior ofensiva" do inimigo e obrigaram os agresso
res a assinar um acôrdo de armistício. No Para/do 38 põe à mostra o imperi
alismo americano como o mais perverso dos agressores, não querendo aceitar 
a derrota. Essa peça revela como, apenas seis meses após assinarem o acôrdo 
de armistício, enquanto ainda prosseguiam as negociações para estabelecer a 
linha de demarcação militar, os imperialistas americanos já planejavam uma 
"nova ofensiva". Revela nitidamente como, para atingir seu objetivo crimi
noso, os imperialistas americanos muitas vêzes enviaram agentes para o outro 
lado da linha a fim de praticar espionagem e vários atos de provocação militar. 
Mas o alto grau de vigiiAncia das fôrças coreanas e populares chinesas e do povo 
coreano fizeram com que os planos inimigos flissem completamente desmas
carados, de modo que os representantes do imperialismo americano foram 
energicamente condenados peJo povo e finalmente tiveram de COmP.arecer a 
julgamento, como réus, diante da Comissão Militar de Armistício. �ses pe
netrantes esboços tornam bem evidente a natureza de gangster do imperia
lismo americano, que faz da agressão sua "política estatal" e recorre a todos 
os meios para alcançar seus fins. Fingindo paz quando na realidade prepara 
a guerra, falando de afrouxamento de tensão quando na realidade intensifica 
a agressão, tem sido o embuste sempre usado pelos imperialistas americanos. 

Semelhante no tema é a nova peça do Teatro de Arte da Juventude Chinesa• 
Fre.rco em Noua .t1femória. Retrata ela como entre 1 945 e 1949 os imperia
listas americanos instigaram os reacionários do Kuomintang a encetar uma 
guerra civil e executar ataques furiosos contra as áreas libertadas, e como no 
fim foram completamente derrotados. Aqui os imperialistas americanos apa
recem claramente expostos como o mais perverso e o mais astuto inimigo do 
povo chinês. Seu assim chamado "Q. G. Executivo" para mediação militar 
era um vergonhoso instrumento destinado a enganar o povo com negociações 
enquanto fixava o Exército Popular de Libertação e possibilitava às tropas 
do Kuomintang, com ajuda americana, a adquirir suficiente fôrça para ata
car as áreas libertadas. Essa peça mostra também como a U. N .  R .  R .  A .  foi 
utili?.ada para espionagem. Os reacionários tentaram tirar vantagem da dis
tribuição de materiais de socorro para recolher informações nas áreas liber
tadas. Em resumo, tentaram usar tanto o "Q. G. Executivo" para mediação 
militar quanto a l:.N.R.R.A. para atacar o Partido Comunista Chinês por 
dois lados, esperando que o povo chinês se deixaria enganar caindo na arma
dilha. Seu ardil, porém, foi descoberto pelo Presidente Mao Tse-tung e o Par
tido Comunista Chinês. O povo demonstrou um alto senso de vigi!Ancia e 
um forte esplrito combativo. Ainda durante as negociações para a paz no pafs, 
fortalecemos nossas defesas militares, prontos a desfechar golpes mortais nos 
reacionários se ousassem atacar. Finalmente o regime de Chiang Kai-shek 
foi completamente derrubado, e as fôrças agressivas do imperialismo ameri
cano foram expulsas da China continental. O forte desprêzo e ódio ao impe
rialismo americano nessas duas peças são como dois poderosos mísseis que 
atingem com exatidão o alvo. Essas peças desmascararam completamente 
aos seus espectadores o banditismo dos imperialistas americanos, suas gri
tantes mentiras e comportamento desavergonhado. 

Outra peça nova foi a sátira política O "Deu.r da Pule", escrita e ence
nada pelo Teatro Dramático Experimental do Colofgio Dramático Central. 
A encenação foi um tanto incomum. A peça começava com música estranha, 
durante n quul um grupo de revoltantes e ridkulos provocadores de guerra atra
vessavam o palco fazendo gestos repugnantes. Eram �les o chefe dos gangsters 
americanos Eisenhower, seus colegas Herter, Allen Dulles e o presidente do 
estado-maior conjunto Twining, bem como os lacaios dos estados vassalos 
dos Estados Unidos sustentados pelo imperialismo americano. Uma descrição 
da sabotagem deliberada da Conferência Quadripartite de Chefes de Govêrno 
pelo imperialismo americano e da viagem de Eisenbower ao Extremo-Oriente 
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arranca· a máscara do imperialismo americano e dirige sátira mordaz à cílmica 
figura do inimigo. Tôda a peça exala desprêzo pelo inimigo, e os personagens 
negativos são delineados com hito: o arrogante e cruel Herter; o astuto e pe
çonhento Allen Dulles; e, o mais destacado de todos, Eisenhower, que aparece 
como um camaleão, ora pretendendo ser "bondoso" e "gentil", ora revelan
do sua verdadeira ferocidade; às vêzes fazendo gestos de "paz", outras vêzes 
clamando por guerra. A descrição de uma tal figura revela a verdadeira na
tureza dos imperialistas americanos. 

Um aspecto destacado dessas apresentações de oposição ao imperialismo 
americano foi o uso de peças integrais para exaltar a luta corajosa dos povos ja
ponês e sul-coreano contra o imperialismo americano e seus lacaios. Por exem
plo, Onda.r Furio.ra.r, encenada pelo Teatro Popular de Arte de Peq uim, des
creve a luta coletiva de trabalhadores, camponeses, pescadores, estudantes 
e outros drculos na Coréia do Sul, que se uniram para se opor ao estabele
cimento de bases militares a mericanas e às tramas bélicas dos imperialistas 
americanos em conluio com Syngman Rhce; descreve o hediondo govêrno dos 
reacionários e sua opressão e perseguição do povo sul-coreano, que finalmente 
conseguiu derrubar Syngman Rhee. E /J"ante, Bra"o Po"o do Japão/, produ
zido pelo Teatro Infantil, trata da decidida luta do povo japonês, sob a dire· 
çí'lo do Partido Comunista Japonês e outras fôrças patrióticas, democráticas 
e antiimpcrialistas, contra a assinatura do nôvo e agressivo "Tratado de Se
gurança" nipo-americano c para derrubar o govêrno de traição de Kishi. Am
bas essas peças descrevem o papel principal desempenhado nessa luta pela 
class�. trabalhadora, e a enl!rgica resolução com que a gente trabalhadora e 
a juventude estão se opondo ao imperialismo americano e seus lacaios. .Mesmo 
quando &ses últimos forem derrubados ou anunciarem sua demissão, o povo 
não afrouxará sua vigiiAncia nem desistirá da luta. tic se opõe resolutamente 
à formação de um outro govêmo como o de Kishi; êle se recusa a ser enganado 
por outro traidor como Huh Chung. Os povos da Coréia do Sul e do Japão 
anunciarão ao mundo inteiro: a luta prosseguirÁ até que o imperialismo ame
ricano seja expulso do Japão c da Coréia do Sul, até que os governos traidores 
sejam derrubados, até que o povo consiga umn vitória total. 

Além dessas peças, tivemos Óperas modernas como Esmaguem o.r I n11a.rore.r!, 
espetáculos de canto e dança com<> Canção doJ Voluntário.r e O.r Po"o.r Clzinê.r 
e Coreano Lutam Omhro a Omhro, Óperas tradicionais como A Jlfá,qoa de Ei.ren
ltower e Tempe.r/ade Sohre o Pacifico, bem como sketches dramáticos tópicos, 
coros, solos de canto, danças, baladas, acrobacias e teatro de fantoches. Sob 
diferentes Angulos, tôdas essas animadas apresentações rendiam homenagem 
à luta antiamericana dos povos do m undo, à a mizade entre os povos chinês 
c coreano e entre os povos de diferentes palses numa luta comum; desferiam 
golpes contra a agressiva política de guerra do imperialismo americano, re
velando suas tramas, seu fingimento de paz q uando na realidade preparava 
a guerra, sua conversa de afrouxar tensões quando na realidade intensificava 
a agressão; puseram a nu mais uma vez a verdadeira natureza do tigre de papel 
e o caráter abjeto dos seus lacaios Kishi e Syngman Rhee e outros; provaram 
também que o imperialismo americano tem sido, ainda é e continuarÁ sendo 
o inimigo mortal do povo da China, dos povos da Ásia, África e América La
tina, e de todos os povos do mundo, refutando assim incisivamente as falácias 
dos modernos revisionistas na Iugoslávia que dizem que a natureza agres
siva do imperialismo se transformou. 

Atílres e artistas chineses desempenham sua parte na luta contra o imperia
lismo americano. Empreendamos, j unto com todos os poYos do mundo, uma 
nova etapa vitoriosa na luta contra a agressiva política de guerra americana e 
em defesa da paz mundial. Possa a tormenta revolucionária erguer-se em to
dos os cantos do globo e fortalecer-se cada vez mais, até que a agressiva po
Htica de guerra do impe1 ialismo americano seja completamente esmagada, 
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até que o hediondo domínio colonialista dos imperialistas americanos seja com
pletamente derrubado, até que a luta mundial dos povos contra o imperialismo 
americano obtenha uma vit6ria total, e até que se concretize no mundo uma 
paz verdadeira e duradoura! 

"Um furacão se abate s8bre as praias do Pacífico Oeste. Mais feroz, po
rém, que as fôrças da natureza em fúria é a crescente tempestade da luta dos 
povos asiáticos contra o imperialismo americano;'' Foram essas as palavras 
iniciais do filme documentário Tempe.riade na Ll.ria, exibido em junho du
rante as numerosas exibições de filmes da "Semana de Propaganda de Opo
sição à Agressão Imperialista Americana, pela Resoluta Libertação de For
mosa e Salvaguarda da Paz Mundial", realizada em várias cidades da China. 
A tela mostrava ondas furiosas se chocando com a costa com tal viol�ncia que 
até as mais duras rochas acabam desgastadas. E isso tem uma profunda sig
nificação simb6lica. Pois na maré crescente de oposição à agressão imperia
lista americana e em defesa da paz mundial pelos povos do mundo, uma des
truição certa às mãos do povo aguarda em vários países o imperialismo ·ame
ricano e seus lacaios. 

Mais de vinte íilmes documentários e de longa metragem foram mostra� 
dos, todos êles revelando com vigor e veracidade a natureza perversa dos agres
sores americanos. Tempe.rtade na d.ria é um belo documentário que dá uma 
vislo geral da luta inflexível dos povos asiáticos contra o imperialismo ame
ricano e seus lacaios. Fazendo uso de iilmes dos mais recentes acontecimen
tos, �sse documentário mostra a fúria crescente dos povos asiáticos contra 
os imperialistas americanos, pondo à mostra sua conversa de paz enquanto 
se p1·eparam para a guerra, sua alegação de estarem afrouxando a tensão quan
do na realidade intensificam sua agressão. Os testemunhos documentários 
neste filme são usados de maneira concisa e incisiva para mostrar cena ap6s 
cena das lutas justas e patri6ticas do povo contra o imperialismo · americano 
no Japão, Coréia do Sul e Turquia, provando a fúria dos povos ela Ásia e sua 
determinação de resistir ao imperialismo americano e seus lacaios. Mostra 
êste filme o exército imperialista americano pisoteando a terra japon�a en
quanto seus proprietários, sem lar, são forçados a errar de lugar em lugar; mos
tra mísseis americanos teleguiados lançados sGbre o Japão, a bandeira do agres
sor flutuando arrogantemente sôbre o solo japonês, as tropas agressoras mo
lestando mulheres, saqueando e matando... Mostra os lacaios do imperialis
mo americano, Kishi e Syngman Rhee, usando tanques, carros blindados, . bai
onetas, cassetetes e mangueiras para atacar patriotas desarmados. Embora 
Eisenhower, o "deus da peste", esteja trabalhando de mãos dadas com seus 
sequazes, as fundações do imperialismo americano estio se desagregando .. . . Di
ante dos portões do edifício da Dieta em T6quio, do lado de fora da residência 
presidencial em Seul, nas ruas de Istambul, as multidões enfurecidas se avo
lumam como vagalhões, como um furacão ou um vulcão em erupção avan
çando sGbre e destruindo o imperialismo americano e seus agentes. O filme 
tamb�m apresenta tomadas hist6ricas e inesquecíveis da derrota infligida 
ao imperialismo americano pelos povos chinês e coreano nos campos de batalha 
da Coréia, revelando a verdadeira lace do tigre de papel americano e fortale
cendo a confiança do povo no triunfo de sua luta. 

Outro documentário, De.rma.rcaramenlo do "Deu.r da Pe.rú", reúne muitos 
fatos convincentes para mostrar os desígnios agressivos do imperialismo ame
ricano sob seu disfarce pacifico. O principal expoente do imperialismo ame
ricano, o "deus da peste" Eisenhower, com intentos sinistros assume uma fi
sionomia risonha, disfarçando-se como um "emissário de paz", e tenta enga
nar o mundo. Mas o fogo não pode ser contido num invólucro de papel. Pros
segue o filme mostrando como os povos do mundo reconhecem a verdadeira 
natureza do "deus da peste" atrnv� de sua própria experi�ncia histórica e 
de lutas reais. Quando �sse "deus da peste" empreende sua miserável viagem 
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de gangster ao PacHico Oeste, o povo lhe dn as "boas vindas" não com aplau
sos ou flôres e sim com punhos cerrados que se opõem à agressão imperialista 
americana. Aonde quer que vá o "deus da peste", êle é como "um rato atra
vessando a rua com todo mundo gritando: 'Acertem-no'." No Japão, na Coréia 
do Sul, nas Filipinas, por tôda a Ásia, as sementes do ódio plantadas pelos 
imperialistas americanos cresceram e amadureceram, e o "deus da peste" me
rece gozar seu prÓprio fruto. Num breve espaço de tempo, os reacionários la
.caios estimulados pelo imperialismo americano são derrubados um a um - Syn
.gman Rhee, Menderes, Kishi. Isso também prova que a farça do povo é in
vencível. Conforme as palavras do Presidente Mao: Os dias do imperialismo 

-estão contados. Os imperialistas cometeram tôda espécie de maldade e todos 
-os povos oprimidos do mundo nunca os perdoarão. Ainda há neste filme to-
madas da tremenda barragem de obuses lançada da frente de Fukien para 
••saudar" e em "despedida" ao "deus da peste" quando veio ao território chi
nês de Formosa, agora ocupado pelo imperialismo americano, dizendo-lhe do 
inevitável fracasso do seu plano de cometer agressão contra a China. 

Os imperialistas americanos constantemente gabam sua ciência e sua 
"civilização" . Todos que virem os documentários Nolicia.r da Frente Coreana 
e Oponlzam-.re a Guerra Bact�rioló,qica dmericana devem compreender que te
nebrosos crimes são perpetrados quando a ciência moderna é controlada pelos 
imperialistas. A "ciência" do imperialismo americano fabricou armas de des
truição em massa; arrasou inúmeras cidades e aldeias na Coréia, e assassinou 
centenas de milhares de inocentes. A "ciência" americana preparou ratos e 
insetos com germes para disseminar doenças fatais entre sêres humanos e até 
entre o gado c as plantações. É óbvio que para atingir seu objetivo de agressão 
e pilhagem os imperialistas americanos recorrerão a qualquer crime. tsscs 
dois documentários deixam claro que o imperialismo americano é a mais per
versa f&rça para o mal que existe no mundo, e que todos os povos do mundo 
condenam irados os agressores imperialistas americanos. 

O crime dos imperialistas americanos que enviaram aviões U-2 para inva
dir a União Soviêtica sabotando assim a Conferência de Chefes de Govêrno 
das Quatro Potências apareceu na tela. É claro que o gangsterismo do impe
rialismo americano na execução de espionagem não constitui novidade. Os 
documentários O.r Crimino.ro.r Balõe.r Afililare.r de Reconhecimmto do.r E.rlado.r 
llnido.r e E.r:ibição da.r Propa.r Criminai.r de Â,qente.r dmericano.r Lançado.r do 
dr dão testemunho de uma longa história de tais atos criminosos. O prÓprio 
Eisenhower às vêzes revela a "verdade". Assim como um ladrão que é pegado 
em flagrante alega que estava "ganhando a vida honestamente", Eisenhower 
admitiu abertamente: "Desde o início de minha administração tenho baixado 
instruções para colhêr, por todos os meios possíveis", o que os Estados Unidos 
julgavam ser "informações necessárias ... " tsses dois documentários, o ato 
criminoso do avião U-2 e a desavergonhada confissão de Eisenhower apontam 
para uma só conclusão: a natureza agressiva do imperialismo não se· modificou. 
Na China temos um provérbio: "É mais fácil mudar rios e montanhas do que 
mudar o caráter de um homem." Isso hoje se aplica perfeitamente ao impe
rialismo americano. 

d Batalha de Sangkumryung e as novas produções Ilha Heróica e dguia.r do 
Mar figuram entre os bons filmes de longa metragem mostrados durante essas 
exibições cinematográficas. d Batalha de Sangkumryung trata da mais feroz 
e mais diflcil batalha da guerra da Coréia, a batalha de fama mundial que lan
çou o terror entre os agressores americanos. dguia.r do Afar e Ilha Heróica 
apresentam a luta do Exército de Libertação Chinês contra o imperialismo 
americano junto ao litoral sudeste da China. tsses filmes apresentando com
bates em diferentes ocasiões e em diferentes localidades têm um aspecto em 
comum - revelam de maneira cabal a natureza agressiva do imperialismo ame
ricano e glorificam os heróis que o combatem, confirmando a confiança do 
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nosso povo na vit6ria final contra o inimigo e registrando os grandes êxitos 
já alcançados. 

O imperialismo americano é absolutamente mau. Sangkumryung é um 
monte com uma área inferior a quatro quilômetros quadrados, e no entanto 
os agressores americanos atiravam aôbre êle uma média diária de mais 
de 300.000 granadas. O filme mostra não s6 a fanfarrice do inimigo, mas tam
bém a verdadeira natureza dêsse aparentemente poderoso tigre de papel. Es
trategicamente, devertamos desprezar �se inimigo, mas tàticamente levá-lo 
a sério. Revela o filme nitidamente que as armas não são o fator decisivo que 
determina a vit6ria ou a derrota na guerra; o fator decisivo é o homem que 
segura o fuzil e a natureza da guerra em que está empenhado. Embora os agres
sores estivessem equipados com armas modernas, pudessem obliterar setores 
inteiros da encosta e às vêzes cortar os suprimentos e qualquer outro con
tato dos nossos combatentes nos túneis, nossas her6icas tropas resistiram du
rante vinte e quatro dias quase sem alimentos e água até que alcançaram a 
vit6ria final. Sua tremenda fôrça provinha da consciência de que estavam 
lutando por uma causa j usta. O bombardeio dos imperialistas americanos 
não conseguiu abalar a resolução dêsses homens armados de patriotismo e in
temacionalismo. É por isso que os agressores, depois de sofrerem pesados gol
pes um atrás de outro em Sangkumryung, foram forçados a negociar e assinar 
um cessar-fogo. E isso evidencia outra importante lição: a melhor maneira 
de tratar um agressor é revidar o golpe violentamente. Nossos filmes ilustram 
gràficamente essa verdade salientada pelo Presidente Mao: "O imperialismo 
e todos os reacionários são tigres de papel." 

Os feitos heróicos praticados nessa justa guerra foram tantos que se torna 
impossível enumerá-los, e inúmeros heróis apareceram. Em ./1 batalha de San
,qkumryung, o Capitão Chung-fa, o Instrutor Político Mcng Teh-kuei e o ob
servador Yang Teh-tsai demonstram ilimitada lealdade ao seu pafs, ao povo 
e à causa da paz, e o inquebrantável heroísmo dos combatentes proletários 
i nternacionalistas. Meng Teh-kuei é cegado na batalha, mas mesmo assim 
conduz os poucos homens que restam para defender a posição, repelindo mui
tos ataques furiosos do inimigo. A última coisa com que se preocupa é a su.a 
prÓpria segurança ou confarto; seu único pensamento é como melhor defender 
a posição. Semelhantemente, no momento crucial em que lançamos um gran
de contra-ataque, o jovem observador Yang Teh-tsai vê que o fogo inimigo 
está detendo o avanço dos seus camaradas. Sem hesitar @le se precipita e com 
seu prÓprio corpo bloqueia a metralhadora inimiga para silenciar o seu fogo, 
dando sua jovem vida pela vitória na batalha. As nobres qualidades de ho
mens como êsses ilustram a natureza justa da guerra dos Voluntários Chine
ses contra a agressão americana e em auxmo da Coréia. Somente combaten
tes proletários guiados pelo Marxismo-Leninismo e pelo pensamento de Mao 
Tse-tung, inspirados pelo grande espírito de patriotismo e internacionalismo, 
e dedicados corpo e alma à causa da justiça, podem desenvolver tal heroísmo 
e tão belas qualidades morais. 

De acardo com uma boa tradição na literatura e na arte chinesas, nossos 
filmes não retratam a crueldade da guerra de um modo realista, nem mostram 
os sofrimentos de indivíduos de uma forma sentimental, n� tampouco usam 
cenas pessimistas, melancólicas, provocadoras de lágrimas. E claro que a ques
tão fundamental ê a natureza da guerra. Uma guerra justa contra a agressão 
ajuda a salvaguardar a paz mundial. Se a lguns homens morrem ou são feri
dos na guerra, isso acontece para a felicidade de milhões. A batalha de Sang
kumryung faz uso do heroísmo dos Voluntários para inspirar outros e forta
lecer n�les a vontade de lutar. Na cruel batalha de Sangkumryung, embora 
faltasse alimento e água nos túneis. os homens cantavam, de sua pátria, de 
paz e da justiça de sua causa . Rodeados pelo inimigo, podiam ainda alegre
mente pegar esquilos e contar piadas. Da mesma forma em /lha Heróica, por 
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mais feroz que estivesse o bombardeio inimigo, os homens e mulheres na ci
dade subterrAnea da Ilha de Lótus viviam e trabalhavam como de costume, 
discutindo a comuna popular e o casamento dos jovens. Em Águia.r do Alar, 
não obstante ter a canhoneira afundado e os homens estarem boiando sem 
que houvesse terra à vista, não se deixaram cair no desalento nem sentiram 
desespêro. Falavam confiantemente em encontrar uma nova embarcação e 
sair para outras batalhas. �sse otimismo revolucionário é comum na China 
de hoje; e exprimir �sse nobre espfrito através dos filmes é a grande e gloriosa 
tarefa daqueles que como nós trabalham na indústria cinematográfica. 

A 17 e 19 de junho, enquanto o Exército Chin� de Libertação na frente 
de Fukien usava milhares de canhões para bombardear Quemoy, ainda ocupada 
por Chiang Kai-shek e pelos imperialistas americanos, para "saudar" e "dar 
as despedidas" ao "deus da peste" Eisenhower que veio ao nosso território ele 
Formosa para disseminar desastres e perturbações, arti�>tas chineses usavam 
com afinco milhares de pinc6is para apoiar a luta dos povos do mundo contra 
o imperialismo americano. Em muitas cidades da China realizaram-se exposi
ções, e a União dos Artistas Chineses em Pequim também realizou uma expo
sição de arte na "Semana de Propaganda de Oposição à Agressão Imperialista 
Americana, pela Resoluta Libertação de Formosa e Salvaguarda da Paz Mun
dial". Nessa exposição viam-se ca1•icaturas políticns, cartazes, pinturas a óleo 
e pinturas em estilo tradicional, recentemente feitas. 

Essa exposição recebeu entusiástico apoio dos caricaturistas, cartazistas, 
pintores a óleo e a tinta, aquarelistas e gravadores chineses, bem como dos 
corpos docente e discente das escolas de arte na capital. Caricaturistas famo
sos como Mi Ku e Fang Cheng, os populares artistas gravadores Ku Yuan, 
Li Hua e Wu Pi-tuan, e Wang Shu-hui, um pintor no estilo tradicional, es
tavam entre os que contribuíram com obras para a exposição. Muitos dêles 
trabalharam noite e dia na produção de boas obras exaltando as vitórias elo 
povo e desferindo golpes nas tramas dos provocadores de guerra. 

O guache "Presidente Mao Tse-tung com os Povos da Ásia, África e Améri
ca Latina" dos gravadores Wu Pi-tuan e Chin Shang-yi tem acentuada clare
za e f6rça, e transmite compreensiva e profundamente o apoio e a simpatia 
do povo chinês por todos os povos oprimidos. t o mesmo tema que aparece 
no grande quadro em estilo tradicional "A Justa Voz do Povo Chinês", um 
trabalho coletivo dos ,'\!unos segundanistas do Departamento de Pintura Tra
dicional do Instituto Central de Belas-Artes. Apresenta êsse quadro uma imensa 
massa humana numa grande manifestação realizada na Praça Tien An Men 
em apoio à luta do povo japonês. Embora os artistas tenham feito uso da si
metria e do equilíbrio da arte chinesa tradicional, êsse quadro sugere grandes 
fôrças mobilizadas e desencadeadas. O uso do vermelho como c(}r predomi
nante dá ainda mais fôrça à atmosfera combativa. Diversos artistas escolhe
ram como tema nos!lo bombardeio de Quemoy para "saudar" o "deus da peste" 
Eisenhower. Alguns usaram tintas a óleo para representar o heróico Exército 
Popular de Libertação, outros fi:r..eram caricaturas e cartazes para retratar a 
fuga em pAnico de Eisenhower. Todos expressavam a resolução do povo chi
nês para a libertação de Formosa. 

A posição ridicula e deplorável dos imperialistas americanos nessa tor
menta antiimperialista dos povos asiáticos foi outro tema escolhido por muitos 
artistas. Muitas caricaturas provocavam o riso pelo tirar das máscaras dos 
feios rostos de Eisenhower, do seu secretário de imprensa Hagerty e de Kishi 
quando diante do excitado povo japonês. "Uma Viagem Muito Proveitosa", 
de Tsao Chen-feng, é uma bela caricatura, acentuadamente sarcástica e hu
morística, que mostra Eisenhower esbofeteado nas duus faces pelo povo da 
Ásia. A caricatura de Chiang Fan, "Reação em Cadeia", retrata pedaços que
brados da estátua de Syngman Rhee, demolida pelo povo sul-coreano, voando 
em várias direções e atingindo os imperialistas americanos. 
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Os artistas chineses não se limitaram apenas às lutas dos povos da Ásia: 
muitos deram igual atenção às lutas dos povos africanos e latino-americanos. 
Os alunos do terceiro ano do Departamento de Artes Gráficas do Instituto 
Central de Belas-Artes produziram uma série de gravuras com o título "Povos 
do Mundo, Uni-Vos! Abaixo o lmp�rialismo Americano!" Representam de modo 
vigoroso os povos despertados da Africa, a luta armada dos argelinos, a fúria 
com que o povo da América Latina expulsou os invasores estadunidenses, e 
os seiscentos e cinqüenta milhões de chineses apoiando resolutamente a j usta 
luta dos povos de outras terras. 

Considerável interêsse foi despertado nessa exposição por cartazes mos
trando como chineses e coreanos lutaram heroicamente lado a lado contra o 
imperialismo americano e expressando apoio pela luta do povo vietnamita. 
Vários dêsses cartazes, produzidos durante a Guerra para Resistir à Agres
são Americana e Ajudar a Coréia, lembravam aquêles dias e fortaleciam a 
resolução do nosso povo na luta contra o imperialismo americano. 

Os caricaturistas, com penas tão afiadas como bisturis, não pouparam os 
modernos revisionistas que tentam inocentar o imperialismo americano. As 
caricaturas "Embelezando o Exterior", de Mi Ku, e "Bons Serviços", de Fang 

· Cheng, são desmascaramentos causticantes do revisionismo moderno, tendo 
sido muito elogiados. A subse1•viência servil e bajuladora do revisionismo mo
derno aos seus patrões imperialistas estava aí claramente representada por 
êsses caricaturistas. 

Mais uma vez a tradição combativa dos artistas chineses e sua determina
ção de defender a paz m undial ficaram nitidamente demonstradas por essa 
exposição. Artistas chineses deram sua contribuição no longo período de lutas 
antiirnpcrialistas do passado, c agora que uma grande frente unida de ílm· 
bito m undial se formou contra o imperialismo, os artistas chineses se lançam 
nessa luta com ainda maior entusiasmo. Como disse o Presidente Mao, os dias 
do imperialismo estão contados. Até que o caixão dos impe1·ialistas americanos 
finalmente se feche, enquanto o laço se aperta em t&rno de seus pescoços, con
tinuaremos incessantemente a desferir golpes contra êles, c essa exposição ê 
um dêsses possantes golpes. 
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