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Grande Entrevista

  Por: Joana Pereira 
  Leite, Dirce Costa e 
  Fernando Veloso

Sobre o genocídio há 
um debate que continua 
a ser actual: o que provo-
cou o genocídio, terá sido 
o atentado contra o avião 
do antigo presidente hutu?

Há duas teses: a primeira, 
que foram os extremistas 
hutus do lado presidencial, 
que achavam o presiden-
te demasiado brando para 
poder assinar acordos de 
poder com os rebeldes da 
Frente Patriótica Ruandesa.

A outra tese, desenvol-
vida sobretudo em França, 
convoca  uma certa espe-
cialização universitária, um 
activismo jornalístico, o 
uso da justiça para montar 
inquéritos judiciais e con-
denar, ou seja, esta segunda 
tese, acusa a FPR.  Esta está 
prestes a desfazer-se, porque 
houve anti-inquéritos que 
mostram muito bem que a 
questão é mais complicada. 
Em consequência a  França 
fica numa posição difícil.

Em suma, o Ruanda des-
liza para o genocídio, com 
umm milhão de mortos, 
em três meses, ou seja 300 
000 por mês, 10 000 por 
dia. Poderíamos continu-
ar o macabro cálculo até 
determinar quantos por 
hora. É um terrível choque.

Por que razão ainda pen-
samos no genocídio no 
Ruanda: é o primeiro a ser 
cometido ao ar livre, de dia 
e de noite e com câmaras 
de todas as grandes tele-
visões do mundo a filmar. 
Até nas Antilhas encontrei 
quem tivesse seguido tais 
imagens. Imagens sem dis-
curso explicativo. Quando 
se vêem, estamos perante a 
selvajaria. Há alguns anos, 
um colega do CNRS disse-

-me, acho que em 1997, du-
rante um curso de Verão, na 
Martinica, em Fort de Fran-
ce: “Sabes, uma tia minha, 
quando viu as imagens da 
carnificina do Ruanda dis-
se: ‘Ainda bem que os bran-
cos nos vieram buscar’”.

Ou seja, uma descenden-
te de escravos que acha que 
os brancos fizeram bem em 
vir buscá-los a África. Vê-
-se como o mesmo acon-
tecimento pode ser inter-
pretado diferentemente.

É o que lembramos mas, 
de facto, é um enorme es-
cândalo ver um genocídio 
filmado por câmaras te te-
levisão do mundo inteiro. 
E toda a comunidade inter-
nacional sem o poder parar. 
Pesa muito na consciência 
da comunidade internacio-
nal e há ‘mea culpa’ mais 
sinceros, enquanto outros 
nada reconhecem. O deba-
te prossegue. Agora é um 
trabalho de historiadores. 

Mas, para regressar à His-
tória política que envolve 
o país e os seus habitan-
tes, é a FPR que pára o ge-
nocídio no dia 4 de Julho 
de 1994. O velho exército 
desagrega-se e põe-se em 
fuga para o Zaire, levando 
como reféns alguns milhões 
de habitantes. Mas uma 
questão subsiste: como acei-
taram eles ser feitos reféns?

Refira-se que no Ruanda 
aconteceu o único genocí-
dio do séc. XX, em que to-
dos são envolvidos: velhos, 
homens, mulheres, crianças 
e mesmo pessoas a quem 
não havia nada a apontar, 
mas que, pelo simples fac-
to de estarem no meio dos 
assassinos, têm medo. É 
um pânico generalizado, é 
o nunca visto, é uma sin-
gularidade deste genocídio.

Mas,  no fundo, quem os 

faz reféns espera receber 
como moeda de troca que a 
FPR fique no vazio e a co-
munidade internacional se 
levante dizendo que não é 
possível governar um país 

vazio, que é necessário rene-
gociar. Na realidade nada se 
passa por acaso, e uma vez 
mais se constata que o go-
verno e o seu exército, res-
ponsáveis pelo genocídio, 

se deixam  enganar pelas 
promessas de ajuda externa 
para reconquistar o poder.

Eis, um pouco, o esta-
do em que estava o Ru-
anda no final de 1994.

Então pode-se imaginar o caos 
em 1995, 96, 97, o caos total face 
à inexistência de qualquer es-
trutura administrativa que fun-
cionasse. Já não havia hospital 
que funcionasse, nem institui-
ções, nem aparelho de Estado, 
nada. Tudo era  para reconstruir. 

Uma vez que a principal 
questão era a de reconstruir 
uma nação, tive a sorte de ser 
um observador assíduo deste 
processo de reconstrução nacio-
nal. Quando digo observador é 
porque tive a oportunidade de 
visitar várias vezes ao ano o Ru-
anda, três ou quatro vezes por 
ano e, assim, observava o que 

se passava no país, em todas as 
situações, a todos os níveis ou 
seja, a população, a administra-
ção, os negócios, a economia, 
a política. Assim, foi-me dado 
ver como se organizaram, mui-
to paciente e dolorosamente, os 
mecanismos da reconstrução.

Um dos mecanismos de re-
construção era, não sem di-
ficuldade, o de reconquistar 
um mínimo de recursos para a 
administração, para a pôr em 
funcionamento... O que não se 
faz em dois ou três dias, me-
ses, semanas, etc. Demora a 
‘pôr de pé’.  Requer aquisição 
de conhecimentos, de compe-

tências, mas também de empe-
nhamento. Tal vai-se atingindo 
a pouco e pouco. Foi preciso re-
organizar a economia, nem que 
fosse para alimentar os sobrevi-
ventes. Note-se que o Ruanda 
não funcionou muito, ou pelo 
menos durante muito tempo, 
com ajuda alimentar das ONG 
e de instituições humanitárias.

Os quadros ruandeses em-
penharam-se logo em reno-
var rapidamente a agricultura, 
elemento e pilar essencial da 
economia ruandesa. É uma eco-
nomia de substância. E o mais 

Ruanda: Onde aconteceu o único genocídio do século XX

O que provocou o genocídio, terá sido 
o atentado contra o avião do antigo 
presidente hutu?

“Já não havia nada, nem aparelho 
de Estado”

(Continua na página seguinte)
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De uma forma bastante no-
tável, o Ruanda teve a preocu-
pação e a coragem de se co-
locar questões fundamentais: 
iremos deixar esta população de 
seis milhões, refém do antigo 
exército? E a resposta foi: não.

Vamos repatriá-los, nem que 
seja pela violência. Foi assim que 
o Ruanda bombardeou campos de 
refugiados controlados pelo antigo 
governo e pelo antigo exército, para 
deixar entrar milhões de ruande-
ses, muitos dos quais ‘genocidas’.

 
Canal:  Morreram muitas 

pessoas?

Prof. Kagabo: Não se 
sabe, não se pode calcular.

E não se bombardeou os cam-
pos, bombardeou-se os estados-
-maiores do exército do governo 
de 1996. Essa foi a primeira me-
dida, no início da reconstrução 
nacional, para repatriar milhões 
de ruandeses. Claro que isto foi 
denunciado como uma agressão, 
mas o Ruanda desafiou a comu-
nidade internacional que nada 
tinha feito, e assumiu as suas 
responsabilidades: tratava-se de 
ruandeses, e, como tal, a deci-
são foi de  repatriá-los para casa.

Segunda grande medida: en-
tre estes repatriados havia uns 
quantos ‘genocidas’ e um grande 
número de criminosos. Os que 
foram identificados, foram pre-
sos. As prisões ficam ‘a deitar 
por fora’ de presos. E o que se 
fez com eles? Não se tratou  de 
os matar, mas de fazer aplicar 
uma justiça, mas qual justiça?

De acordo com as estimati-
vas da época, inclusive as das 
ONGs, a execução da justiça por 
tribunais clássicos seria um  tra-
balho para duzentos anos!  E 
poderia o país passar  dois sé-
culos envolvido em tal  tarefa?

Em 1995, assisti a uma pri-
meira conferência internacional 
cujo principal objectivo foi não 
tanto explicar o que se tinha pas-
sado, mas sobretudo o de abor-
dar a questão principal: o que 
deve ser feito e como será feito?

Nesta conferência eram convi-
dados alemães, judeus, sul-africa-
nos, latinos, etíopes que também 

urgente era instituir um quadro 
de segurança, ou seja, garantir a 
polícia, a ordem e a segurança 
no interior do país, protegendo 
as populações sobreviventes. 

tinham conhecido crises, massa-
cres, crimes desta envergadura.

Portanto o Ruanda tinha a ex-
pectativa de receber conselhos 
dos mais experientes.  E é nessa 
altura que surge a ideia de que 
talvez fosse necessário recorrer a 
um mecanismo de resolução de 
conflitos que se inspirasse na tra-
dição. E foi assim que, progressi-
vamente, se inventou aquilo a que 
se chama as audições  “gacaca” 
(pronuncia-se “gatchacha”),  ou 
seja, sessões em que o indivíduo 
deve enfrentar a sua comunidade. 
É aí que iria responder pelos seus 
actos.  No sítio onde viveu, onde é 
conhecido, onde tem testemunhas 
de acusação e de defesa. Sendo 
dado como culpado e reconhecen-
do a sua culpa teria uma redução 
de pena. Portanto, em vez de punir 
uma série de acusados que os tri-
bunais clássicos nunca consegui-
riam julgar num prazo razoável, 
decidiu-se descentralizar e respon-
sabilizar as comunidades. Claro 
que foi necessário estabelecer ca-
tegorias de responsabilidades, e 
os grandes criminosos, os que, no 
exercício das suas funções, tinham 
sido empurrados pelas autorida-
des para o genocídio, esses se-
riam condenados pelos tribunais. 
Os que levaram as populações a 
cometer crimes, horrores contra 
a humanidade, foram  julgados 
pelos tribunais, mas os pequenos 
assassinos, os que eram crianças, 
os que tinham pilhado, esses fo-
ram julgados pelas suas comuni-
dades. Também havia responsá-
veis culpados de grandes crimes. 

Mas mesmo os que tinham sido 
julgados como grandes crimino-
sos poderiam beneficiar de uma 
redução da pena, mediante con-
fissão. Como concretizar esta re-
dução de pena? Não se lhes podia 
dizer: vá, voltem às vossas casas. 
Não, isso não era possível! Era 
necessário encontrar uma forma 
de reparar a pena e, assim, criou-
-se uma estrutura a que se chamou 
“trabalho de utilidade comunitá-
ria”. Por exemplo, os condenados 
a dez anos de prisão são presos 
durante cinco anos e fazem ‘tra-
balhos de utilidade comunitária’ 
durante mais cinco anos. Tais tra-
balhos serviram para reconstruir o 

Tudo isto foi feito, pacien-
te e dificilmente, também com 
adversidade, porque os que 
tinham sido fiéis ao anterior 
regime, como a França, não 

que tinha sido destruído durante 
o genocídio, ou seja, as infraes-
truturas, as escolas, os hospitais, 
as estradas. E, em certos casos, 
reconstruir casas para os sobrevi-
ventes cujos bens tinham sido des-
truídos e que tinham ficado sem 
nada.  Foi assim que o Ruanda in-
ventou uma justiça reconciliadora. 

Eis  alguns elementos de base 
sobre os quais se fundou a recons-
trução nacional.  Falo em elemen-
tos de base, porque são aqueles 
em que a maioria dos ruandeses, 
incluindo a franja de população 
com menos instrução, se podiam 
reconhecer e que compreendiam. 
Além disso, foi necessário imagi-
nar instituições em que todos se 
sentissem iguais.  Porque havia 
a consciência de que  um velho 
camponês,  que matou ou escapou 
ao genocídio, não compreendia o 
que era um Conselho de Estado, 
um parlamento, etc. Tratou-se de 
criar instituições diferentes das 
instituições clássicas que se en-
contram no mundo inteiro, em to-
dos os países, como a Assembleia 
Nacional, o Parlamento, a Admi-
nistração, os Serviços Públicos, 
os Hospitais, etc. Formaram-se 
assim  Comissões Ad Hoc, co-
missões de reconciliação nacional  
que  sustentaram que um Estado, 
enquanto tal, não podia apoiar a 
exploração do fosso entre os car-
rascos, os que apoiaram o genocí-
dio e as vítimas  que fugiram ou 

tinham desarmado. Prosse-
guiram uma guerra diplomá-
tica e de propaganda contra a 
FPR, motor desta reconstrução.

Eu vi como foram criadas 

que perderam membros das suas 
famílias, também orfãos; portan-
to foi necessário tomar em conta 
este tipo de problemática.  Como 
sempre, o Estado existe exacta-
mente para isso.  É um exemplo 
das instituições criadas. Claro que 
há um Ministério da Justiça, mas 
este ministério não funciona num 
contexto normal, ainda há injus-
tiças que se cometem. Portanto 
criou-se uma instituição chamada 
“ombudsman”, um árbitro, um 
mediador, mas que tem um poder 
que ultrapassa o de um árbitro: 
tem o poder de perseguir, ou seja, 
desde que um simples cidadão o 
procure para lhe expor um diferen-
do que tem com a Administração, 
ou para lhe comunicar que iden-
tificou os bens da sua a família,  
que foi massacrada, e que os quer 
recuperar, mas não lhos querem 
dar, então ele intervém. Conduz 
um inquérito, tem os meios para 
tal, tem o poder de decisão sem 
ir aos tribunais, e pode decidir 
que os bens devem ser restituídos.

Outro exemplo: o caso de al-
guém que procura  trabalho numa 
administração pública e é sus-
peito de ser  filho de um assassi-
no, por isso não lhe querem dar 
trabalho. Tal indivíduo dirige-se 
ao mediador que, após a realiza-
ção de um inquérito, pode con-
cluir pelo seu direito ao emprego. 

Este tipo de mecanismos faz 
parte do conjunto de estratégias  

escolas, o sistema escolar. 
Tive a oportunidade de ver a 
reconstrução da Universida-
de do Ruanda, onde dei aulas 
em 1997. Também foi o meu 

de reconstrução nacional, ou seja, 
a sua função é de restabelecer  con-
fiança a todas os níveis da nação.

Há uma série de programas 
como este, não falo de progamas 
memoriais, do tipo comemoração 
do genocídio, em que participam 
todos, e também não falo do pro-
grama de reconstrução do sistema 
educativo, que permite a todas as 
crianças, no Ruanda acederem à 
escolaridade completa,  o chama-
do “Programa de Nove Anos”.

O acesso à escolaridade gratuita 
é algo de novo no Ruanda, e acho 
que o Ruanda é o primeiro país 
africano a criar um sistema de en-
sino universal gratuito, acessível 
a todos. O projecto, agora, é de 
o estender até aos doze anos, ou 
seja, até ao fim do ensino secun-
dário (liceu). Ou seja, este sistema 
que permite a todas as crianças 
de aceder aos mesmos direitos 
é parte também do sistema de 
reconstrução nacional. O finan-
ciamento de tal sistema está con-
sagrado no orçamento do Estado.

Mas como podemos receber 
todas as crianças na escola? Pri-
meiro, é preciso construir escolas, 
para o que é preciso dinheiro. E, 
entre outros, é para isso que os tra-
balhos das telecomunidades ser-
viram. Mas a população também 
foi mobilizada, os que tinham um 
pouco de dinheiro contribuiram 
financeiramente, e os outros con-
tribuiram com o seu trabalho. Se 
não fazes a cobertura, sabes, pelo 
menos, levantar um tijolo, se não 
o souberes fabricar, sabes passá-lo 
ao pedreiro, ou seja, todos podem 
entrar, à sua maneira, no processo 
de reconstrução nacional. Assim a 
instrução não depende apenas de 
uma política governamental, é um 
compromisso massivo de todos.

Eis o que posso dizer so-
bre a reconstrução nacional.

(*) Maître de Conférences 
na Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris. Profes-
sor  convidado na Université de 
Kibungo e na Université Libre de 
Kigali. Senador no Ruanda entre 
Setembro 2009 e Setembro 2011. 

(Continua na próxima edi-
ção.../Canal de Moçambique)

contributo para esta recons-
trução, mas era sobretudo um 
observatório, um lugar a par-
tir do qual eu podia ver o que 
se passava e tentar analisá-lo.

“Iremos deixar esta população de seis milhões refém do antigo 
exército? E a resposta foi: não.”

(Continuação da página anterior)


