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Resumo Abstract
Este é urn texto militante. Tern
como objetivo divulgar uma carta
que trata da detencáo de Augusto
Pinochet por crimes contra a
humanidade cometidos em quase
duas decadas de ditadura fascista
em Chile. Ele tambem é urn texto
revolucionSrio, pois trata da
defesa da dignidade humana, da
etica das relacOes sociais, da luta
por verdade e justica, quesitos
todos indispensaveis para quern,
como eu, acredita na
emancipacâo humana e na
construcâo de uma sociedade de
homens livres. Enfim, socialista.

This is an engaged text that aims
at spreading some light Pinochet's
arrest because of his crimes
against humanity in almost two
decades of an authoriraty
govemement in Chile. The text
also goes in favor of human
dignity, of ethics in social
relationships and of fight for truth
andjustice. These are all
indispensible items for those like
me that believe in the
development of a society where
all men are free. Therefore, a
socialist society.
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Motrivhalcia
Campinas, abril de 1999.
Caros colegas do Conselho
Editorial:
Encaminho-lhes esta carta
atendendo a solicitacao de urn
colega professor chileno para que
fosse amplamente divulgada entre
todos os trabalhadores latinoamericanos. 1 Ela tern como
objetivo resgatar parte de nossa
histOria, sim, daquela histOria que
dificil de contar, pois partidos
politicos burgueses e ideolOgicos
nao se animam a faze-lo: a histOria
das atrocidades a que foi
submetido o povo do Chile, a partir
de 11 de setembro de 1973,
quando o general Augusto
Pinochet Ugarte, atraves de urn
golpe de estado, dep6s o governo
democratic° e popular do
presidente Salvador Allende,
instaurando uma das mais
criminosas ditaduras fascistas
conhecidas ate entao na histOria
da America Latina e da
humanidade.
Como todos sabemos, Augusto
Pinochet encontra-se detido na
Inglaterra desde o dia 15 de outubro
de 1998, pois a justica da Espanha
solicitou ao governo de Tony Blair
ordem de prisào para a extradicao
e posterior julgamento de Pinochet

por crimes contra a humanidade,
cometidos durante o seu regime
ditatorial no Chile (1973-1990).
Desde entao, sucederam-se duas
decisties consecutivas e moralistas
da Camara dos Lordes, que se
posicionou a favor da extradicao e
reduziu o julgamento do selvagem
assassino somente aqueles crimes
de tortura cometidos depois de
1988.
Sabemos que o processo pelos
crimes, depois dessa data, nao fara
esquecer todas as atrocidades
cometidas pelo feroz assassino
durante quase duas decadas; afinal
os povos da America Latina tem
mernOria. Tampouco nos

enganaremos corn a decisao
tomada pelos governos da
Inglaterra e da Espanha que,
embora permitam urn acerto de
contas corn o passado, nao deixam
de ser oportunistas. Lembremos
que a Inglaterra sustentou a
maquina de guerra de Pinochet em
todos os anos do seu governo; em
contrapartida, o Chile contribuiu
corn toda a sua infra-estrutura e
logistica na derrota dos argentinos
na Guerra das Malvinas, em 1982.
Lembremos tambern que a
Espanha, junto corn a Inglaterra, faz
parte da OTAN, que hoje rein suas
forcas para a manutencao de uma
guerra covarde contra o povo da
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lugoslavia. Como esses paises nao
se animam a enfrentar de forma
direta a seu inimigo — o servio
Slobodam Milosevic e seu exercito
acham mais facil jogar
racista
bombas do ceu sem se importar
corn a morte de inocentes e corn
os danos causados a populacao
civil. Assim sendo, a marca
distintiva desses governos é a
contradicao, inerente aos regimes
de economia capitalista.

Colegas, confio na sensibilidade de voces. Acredito que voces,
como nOs, se somarao ao enorme
grupo de educadores e de
estudantes da America Latina que
se esforcam por transmitir esta
carta de mao ern mao, por fax, via
e-mail e por outros tantos meios.
E a possibilidade de nos valermos
da revista para difundi-la junto a
todos os colegas associados seria
uma boa ideia.

Caros colegas, talvez vocès se
questionem se esta carta tern a ver
corn a educacao. E eu !hes
respondo: tern a ver corn muito
mais do que isso. Tern a ver corn a
defesa da dignidade humana,
corn a defesa da etica nas
relacties sociais; tern a ver corn a
luta pela democracia, por
verdade e justica. Sem tudo isso
nap poderfamos fazer pesquisa,
ensinar nas escolas, produzir e
transmitir conhecimento nas
universidades, nao poderfamos
educar para o presente nem para
o futuro. 0 resgate da dignidade
humana nestes tempos é uma das
tantas tarefas que caracterizam
aqueles que, como nOs, acreditam
na emancipacao humana e no
desenvolvimento de uma
sociedade de homens livres e mais
justa.

Assim sendo, finalizo corn as
palavras proferidas por Salvador
Allende, no seu Ultimo discurso
dirigido para o povo chileno, no
Palacio do Governo, momentos
antes de ser assassinado
covardemente pelos militares
golpistas: "... Sepan ustedes, que
mucho mas temprano que tarde,
se abrirén las grandes alamedas
por donde pase el hombre libre
para construir una sociedad y un
futuro mejor "2
Viva Allende! Viva o
socialismo! Venceremos!
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1 Prof. Dr. Mario Bernales Lillo.
Depto. Lenguas, Literatura y
Comunicaci6n — Laboratorio de
Fonetica Forense. Clniversidad de
la Frontera. Casilla 54-D — Telefono
45-325000 — Fax: 45-325950.
Temuco-Chile.
2 "... Saibam voc8s, que muito mais
cedo do que tarde, se abrirdo as
grandes alamedas por onde
passara o homem livre, para
construir uma sociedade e urn
futuro melhor..."
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