REQUERIMENTO Nº

/2006

Requer VOTO DE APLAUSO ao
jornalista e historiador HUGO STUDART
pelo lançamento do livro “A Lei da Selva”,
mais uma contribuição para a história da
guerrilha do Araguaia.

REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais do Senado, VOTO
DE APLAUSO ao jornalista e historiador HUGO STUDART, pelo
lançamento, ontem, dia 21, em Brasília, do livro “A Lei da Selva”,
mais uma excelente contribuição para se entender o que de fato
ocorreu na guerrilha do Araguaia.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja levado ao
conhecimento do homenageado.
JUSTIFICATIVA
Formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília - UnB,
com Mestrado em História pela mesma Universidade, e editor em
Brasília da revista Istoé Dinheiro, passou oito anos colhendo informações
em quartéis e com antigos guerrilheiros sobre o que de fato ocorreu na
guerrilha do Araguaia. Teve acesso a documentos nunca antes
revelados, tanto no meio militar quanto nas hostes do PC do B. Ouviu
mais de um terço dos oficiais envolvidos naquela luta. “Além de
informações inéditas” – assinala Ivan Martins, em resenha que fez do
livro – muitas delas chocantes, o livro reconstitui os momentos cruciais
da luta e apresenta uma visão nunca antes exposta da visão dos
militares do conflito. É a versão deles ‘da guerra’, a maior mobilização
militar da história brasileira no pós-guerra.” Ainda nessa mesma
resenha, Ivan Martins diz que “32 anos depois, à medida em que se
abrem os baús da história e a memória dos protagonistas, vai ficando
claro que aquilo que ocorreu na Amazônia, entre 1972 e 1974, foi, ao

mesmo tempo, muito menor e muito pior do que se imaginava.” Eram
69 guerrilheiros de um lado e quatro mil militares de outro. “Não foi
na verdade uma guerra, foi uma caçada”, nota Ivan Martins. Por ter
levantado criteriosamente os dados sobre esse acontecimento,
marcando sua estréia como historiador, Hugo Studart torna-se
merecedor desta homenagem.
Sala das Sessões, de março de 2006.
Senador ARTHUR VIRGÍLIO
Líder do PSDB

