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A luta pelos direitos humanos na America Latina: 
alguns problemas sobre sua percep9äo na Europa 

Wilhelm Kempf 

Ern meus trabalhos de pesquisa e docencia, para a constituic;äo de uma 
base de compreensäo transcultura!, me vi sempre confrontado com a dificul
dade que se apresenta aos europeus quando se trata do fato de reconhecer a 
imensa injustic;a que se comete contra os habitantes da maioria dos paises da 
America Latina submetidos e mantidos no subdesenvolvimento, ou quando se 
trata do fato de compreender sua luta pelos direitos humanos e por se libertar 
dessas condic;öes, sem que essa luta seja interpretada simplesmente corno mais 
uma manifestac;äo do combate mundia! Leste-Oeste. 

Estas dificuldades de compreensäo näo se produzem por casualidade, mas 
säo induzidas de forma sistematica pela forma em que os meios de comunica
c;äo nos fazem chegar as informac;öes (Kempf), maneira que serve a um calculo 
politico evidente, corno 0 ex-subsecretario do Ministerio de Relac;öes Exterio
res dos Estados Unidos da America do Norte, Elliot Abrams (Gottwald et al. , 
1988, s. 20), reconheceu: "Com respeito cl situac;äo dos direitos humanos, na 
Nicaragua sob 0 governo de Somoza ou atualmente em EI Salvador, näo deve
mos pensar täo somente na situac;äo interna, mas sim temos que pensar de que 
maneira 0 pais em questäo esta adaptado ao sisterna de relac;öes Leste-Oeste" . 

Mas as dificuldades para a criac;äo de uma base de compreensäo transcul
tural as quais me referi näo sao tao somente 0 produto de uma politica para 
a qual os direitos politicos e sociais dos latino-americanos säo indiferentes e 
a questäo dos direitos humanos e lembrada somente no momento em que estes 
podem ser utilizados corno arma no conflito Leste-Oeste. Estas dificuldades 
säo de carater mais fundamental e profundo e comec;am a se-Io ja no momento 
mesmo em que tratamos de compreender a resistencia contra a opressäo e a 
explorac;äo na America Latina, mas nos orientando com base em nosso nivel 
de vida e tratando de faze-Ia concordar com nossas ideias sobre a paz e a har
monia sociais. 

Desse modo, para nos europeus, resulta dificil comprender aquela frase 
que Che Guevara escreveu a seus filhos em sua carta de despedida, e na qual 
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Ihes pede: "Sobretudo, sejam sempre capazes de sentir no mais fundo qual
quer injustic;a cometida contra qualquer um em qualquer parte do mundo. E 
a qualidade mais linda de um revoluciomirio" (Guevara, 1985; p. 392); pois 
este sentimento profundo frente a qualquer injustic;a, sobre 0 qual ehe escre
ve, näo se refere somente a uma indignac;äo moral, nem täo pouco a uma 'cons
ternac;äo' (coisa muito em moda em nosso pais e que vemos corno uma amos
tra da capacidade de se emocionar), mas que, sobretudo, nos propöe ter a ca
pacidade de diferendar entre justic;a e injustic;a, näo as colocando de forma 
puramente abstrata, uma frente aoutra corno polos contnirios, mas sim a par
tir de seu conteudo soda!. 

Ern minha exposic;äo, referir-me-ei a algumas das barreiras psicol6gicas 
e ideologicas contras as quais devem se impor na Europa uma consciencia da 
situac;äo social na qual se encontra a maior parte da populac;äo da maioria dos 
paises latino-americanos. 

A superac;äo de tais barreiras na Europa näo somente e necessaria para 
compreender corretamente a situac;äo de explorac;äo, a repressäo e 0 uso da vio
lencia organizada a que a maior parte do sub-continente latino-americano esta 
exposta, mas tambem, e sobretudo, para poder se confrontar com a resistencia 
oferecida e se solidarizar com ela. Näo somente enquanto tal resistencia seja 
de natureza defensiva, ou seja, uma simples autodefesa das vftimas contra a 
injustic;a e a ditadura, mas tambem quando a resistencia tome formas revolu
cionarias e chegue a conquistar um novo regime para a sociedade. Quer dizer, 
quando comece a eliminar as raizes da injustic;a e a criar estruturas democrati
cas de participac;äo que ate entäo foram negadas amaioria da populac;äo e que, 
naturalmente, näo se apresentaräo sob a forma de democracia parlamentar que 
nos conhecemos e que tambem näo seräo feitas para poder satisfazer nossos 
ideais ou para servir de campo de projec;äo para as nossas necessidades. 

Entretanto, justamente no momento de chegar a este ponto, fracassam cons
tantemente as tentativas de compreensäo por parte dos europeus. 0 latino
americano Gabriel Garcia Marquez chamou ja a atenc;äo sobre alguns dos mo
tivos que originam este fracasso. Ern seu diseurso, ao receber 0 Premio Nobel 
de Literatura em 1982, eie ataca 0 eurocentrismo de nossa maneira de ver as 
coisas e sustenta que a interpretac;äo da realidade latino-americano com ajuda 
de esquemas alheios somente contribui para que a America Latina seja cada 
vez menos conhecida, menos livre e mais isolada (Garcia Marquez, 1982). Para 
Garcia Marquez 0 problema consiste em que, nesta parte do mundo, 0 talento 
racional, extasiado na contemplac;äo de sua propria cultura, näo encontrou ainda 
um metodo eficaz para interpretar a realidade latino-americana, ja que insiste 
em medi-Ia com a mesma medida com que eies mesmos se medern, sem pensar 
que as feridas e danos da historia e da vida näo säo iguais para todos. 

Este esquema de interpretac;äo da realidade latino-americana criticado por 
Garcia Marquez, torna-se ainda mais agudo quanta mais nos esforc;amos para 
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conseguir uma suposta objetividade cientifica. A resistencia coletiva contra a 
repressäo e 0 uso da violencia organizada da forma que hoje a conhecemos em 
paises corno Chile, Guatemala ou EI Salvador, somente pode ser compreendi
da considerando sua rela~äo com a propria cultura, sociedade e situa~äo con
creta atual. 0 mesmo evalido tambem para os projetos revoluciomirios de pai
ses corno Cuba e Nicaragua. Mas, precisamente, 0 ideal europeu burgues de 
'objetividade' exige corno condi~äo a abstraräo do contexto no qual os sujei
tos atuam. 

Da mesma maneira, as categorias descritivas esquematicas das que faz uso 
a ciencia näo podem nos mostrar descri~öes de a~öes diferentes do contexto. 
Elas meramente colocam as a~öes descritas em um contexto näo compreendido 
cabalmente e que, em geral, e diferente daquele no qual efetivamente se reali
zaram as a~öes (Schwemmer, 1987). Ate aqui, este e, sem duvida, um proble
ma geral do metodo de compreensäo das a~öes. Mas, quando se trata da cria
~äo de uma base de compreensäo transcu/tura/, 0 problema acarreta conseqüen
cias mais graves, pois, enquanto na cria~äo de uma base de compreensäo intra
cu/tura/ se pode contar com 0 fato das categorias esquematicas colocarem as 
maneiras de atuar e a sua compreensäo no contexto cultural normal, usual (e 
corno tal, com conteudo real); no caso da cria~äo de uma base de compreensäo 
transcu/tura/ näo acontece 0 mesmo, pois, por exemplo, 0 que num pais euro
peu desenvolvido pode constituir uma simples questäo de reforma moderada, 
em um pais latino-americano possivelmente pode aparecer corno um aconteci
mento revolucionario que pöe em jogo as condi~öes de domina~äo, 0 sistema. 

Entre as condi~öes que dificultam 0 processo da possivel cria~äo de uma 
base de compreensäo transcultural entre os membros de uma sociedade indus
trial europeia altamente desenvolvida corno a Republica Federal da Alemanha 
e os atores de um processo de revolu~äo social num pais latino-americano sub
desenvolvido, devem ser mencionadas, em primeiro lugar, as diferen~as s6cio
econömicas de tais sociedades, consideradas sob varios pontos de vista: 

1) A diferen~a de condi~öes s6cio-econömicas entre os paises industriali
zados e os subdesenvolvidos e de tal magnitude, que aos que pertencem a um 
pais europeu industrializado lhes falta qualquer padräo para medir, e assim po
der julgar os exitos sociais revolucionarios em um pais do Terceiro Mundo; pa
ra nos, por exemplo, toma-se quase inimaginavel entender 0 que significam 
conquistas corno 0 abastecimento de produtos alimenticios basicos e a alfabe
tiza~äo para a popula~äo de um pais do Terceiro Mundo que ate pouco tempo 
tivesse sido mantida na miseria e ignorancia. 

2) Bem-estar, alto-padräo de vida e previsäo social chegaram a ser para 
o europeu ocidental coisas absolutamente norrnais, das quais nem sequer se lem
bra em sua vida cotidiana ja que se subeentende que existem, e diante das quais 
nem sequer dispöe de uma medida para medir ou comparar. 
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o significado que tem os processos de revolu<;äo social para todos aqueles 
que os vivem ou säG atores deles, somente pode ser entendido atraves de seus 
proprios requisitos e condir;öes de vida. 0 mesmo tarnbem e vaIido para os mo
vimentos de resistencia corno no Chile, Guatemala ou EI Salvador. 

Para compreender 0 agir, a maneira de atuar dos latino-americanos sera 
sempre valido que consideremos seus proprios requisitos e condic;öes histori
cas, sociais e culturais, com 0 qual, na criar;äo de uma base de compreensäo 
transcultural, teremos realmente aberta a possibilidade de nos introduzirmos 
em toda sua dimensäo nas verdadeiras regras socioculturais pelas quais se re
gern as sociedades latino-americanas. 

Entretanto, nossa forma de compreensäo tera necessariamente outra qua
lidade que a do proprio latino-americano, posto que ela näo e prätica mas sim 
teorica, ja que pode ser produzida somente mediante esforr;os teoricos, 0 que, 
seja dito de passagern, evalido tambem para os cientistas sociais europeus que 
permanecem durante longo tempo na America Latina realizando trabalhos de 
campo. 

Ern todo caso, 0 escritor alemäo-federal Hans Magnus Enzensberger tira 
conclusöes erröneas quando propöe que logicamente se poderia levantar a exi
gencia de que cada comunidade ou sociedade somente pode ser descrita ou jul
gada segundo seus pr6prios requisitos e condir;öes. 0 que e mais facil de dizer 
que de realizar, pois um relativismo täo conseqüente suporia a existencia de 
um observador que estivesse em condir;öes de deixar em casa sua pr6pria baga
gern cultural (Enzensberger, 1982). Um relativismo assim entendido tambem 
näo conseguiria fazer avanr;ar nem um so passo a criar;äo de uma base de com
preensäo transcultural, pois, ainda que alguns europeus pudessern se transfor
mar em latino-americanos, para a compreensäo da verdadeira realidade latino
americana por parte dos europeus, näo se teria feito nada. 

Pelo contrario, para chegar a este processo de aprofundar na compreen
säo especifica, ternos que propor a desigualdade entre nossas bases sociocultu
rais ja que a tentativa de entender a realidade latino-americana a partir de seus 
pr6prios requisitos e condic;öes, significa para nos europeus a criariio consciente 
do contexto em que essa realidade possa ser entendida. Por isto, a compreen
säo da situar;äo latino-americana que formamos de nenhuma maneira pode ser 
uma simples copia; sua validade tera que ser creditada mais corno um servir;o 
de tradur;äo transcultural e corno tal somente pode ser apresentado em um de
bate intercultural no qual os atuais e diferentes requisitos para compreender 
ambas as sociedades, tanto a latino-americana corno a europeia, deveräo ser 
tema de um debate igualitario, com os mesmos direitos. 

Somente quando estivermos dispostos arealizar tal debate, a nos, euro
peus, sera aberta a possibilidade para reconhecer aquilo sobre 0 que Garcfa Mar
quez chamou a atenc;äo com tanta insistencia: que a imensa violencia e a imen
sa dor da historia latino-americana säo 0 resultado de centemirias e inumeni
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veis injustic;as e amarguras e näo uma conspirac;äo tramada a tres mH milhas 
de distancia (Garcia Marquez, 1982). 
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