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As últimas eleiçons presidenciais no Brasil
dérom vitória ao ex-militar ultradireitista Jair
Bolsonaro, quem contava com o apoio das
elites deste país. Essa nova legislatuta abrirá
novos desaﬁos para a esquerda e os
movimentos sociais brasileiros.
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Mobilizaçons obreiras
contra o feche de Alcoa
A multinacional do alumínio anunciava o seu feche no passado
mês de outubro e 369 empregos diretos ficavam no ar na planta
da Corunha, junto com outros 317 da fábrica de Avilês nas Astúrias. O comité de empresa da Corunha, que considera viável a continuidade da fábrica, tem decidido nom participar nas negociaçons
enquanto a realidade de cada fatoria nom seja tratada em expedientes diferenciados.
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Ordem e progresso?

N

este mês quigemos que o
nosso olhar atravessasse o
oceano Atlântico e refletir na
vitória eleitoral de um ex-militar ultradiretista no Brasil. Para um projeto informativo como o nosso, esta decisom parte da responsabilidade de pararmos
a refletir sobre o que acontece no mundo
num momento em que os discursos da ultradireita estám a encontrar umha renovaçom que permite vitórias eleitorais como a
do Jair Bolsonaro no Brasil. Vitórias como
esta, e a presença em postos de poder executivo de representantes políticos como
Donald Trump, Matteo Salvini ou Viktor
Orban, alertam de que umha nova ultradireita está a conformar espaços de poder e
de decisom política. Umha vaga conservadora que vê nas pessoas migrantes, nas sexualidades nom
normativas, na decisom das mulheres sobre o seu corpo, na
dissidência política e em todo aquilo que quera abre fendas
no sistema umha ameaça para a ordem e o progresso do capitalismo e de estruturas de poder patriarcal, como é o caso
da família tradicional.
Olhar cara ao Brasil tem também nestes momentos algo
de olhar-se num espelho. Há elementos que permitírom o
ascenso das opçons políticas reacionárias que talvez nom
sejam desconhecidas nesta beira do Atlântico. A corrupçom
nos grandes partidos do sistema, o fracasso da socialdemo-

tereza sobreira

cracia em desenvolver umha agenda progressista, a dificuldade da esquerda para encabeçar grandes mobilizaçons sociais ou a judicializaçom da política, assim como o facto de
nom existir umha perseguiçom judicial para os crimes de
umha ditadura passada, som elementos que nom som de todo
alheios à nossa realidade. Para frear o ascenso da vaga conservadora é necessário dotar-nos de ferramentas de análise
que permitam umha boa compreensom do ecossistema político atual. Assim, torna imprescindível olharmos para o
mundo e agirmos para espantar trevas que já estivérom presentes no passado.

Comunicado do novo CSOA
O Aturuxo das Marias

B

oas! Somos um grupo de pessoas que vivem em Compostela, que queremos recuperar
espaços comuns, tecer e fortalecer
redes entre as pessoas dos bairros.

E

ncontramo-nos com umha cidade configurada pola especulaçom, a precariedade económica e o turismo insustentável, o
isolamento e a falta de apoio entre as
pessoas está na ordem do dia. Numerosas propriedades ficam abandonadas e alheias às necessidades da
gente. Perante este panorama consi-

deramos legítimo recuperar espaços
mortos e vazios para enché-los de
vida. É por isto que queremos construir um centro social okupado e autogestionado, onde todas as pessoas
decidimos e temos cousas que aportar. Um espaço de confiança e de segurança que nom é exclusivo da juventude, senom onde todas as
experiências tenhem espaço, sem
mais presentamos-vos com muita
alegria o CSOA Aturuxo das Marias
CSOA O Aturuxo das Marias /
Compostela

Consideramos
legítimo recuperar
espaços mortos e
vazios para enché-los
de vida
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As cousas claras: o fascismo mata

ascenso do fascismo na
Europa nom cessou nas
últimas décadas e o
berro de a por eles está a
baralhar a possibilidade de criar um
bloco europeu. O caso da Hungria,
que a Uniom Europeia ignorou, o caso
da Itália, que com tanta benevolência
trata, frente à dureza com que tratava
a proposta da esquerda grega, os casos
nos centros neurálgicos europeus ou
na própria Espanha som exemplos do
processo de fascistizaçom social.
O fascismo nom se pode ilegalizar,
dim, apesar de ser umha opçom que
quebra o quadro contratual das democracias liberais e, diretamente, a política, ao propor a violência. O paradoxo
democrático que Karl Popper expunha
e Noam Chomsky recolhia, polo qual
nom seria democrático excluir as posiçons fascistas, deixa de parecer honesto quando as democracias nom titubeiam à hora de arrastar à lama da
ilegalizaçom outras opçons que, de facto,
nom som tam agressivas para elas.
Além disso, conhecemos o passado.
Mas pode que as sociedades democráticas, como apontou Adorno,
nunca deixaram de fomentar os microfascismos, especialmente nos períodos de possível viragem cara à esquerda, deslocando, ao mesmo tempo,
todo o campo político cara à direita.
Será que além da enunciaçom oficial
existe algumha conivência pois, apesar
do repetido durante um século, o fascismo nom foi essencialmente apoiado
polas classes mais populares, senom
pola burguesia alta e média. Hoje, os
espanhóis votantes potenciais de Vox,
bem como os apoios de Bolsonaro no
Brasil partilham um perfil de classe
muito acomodada. No segundo caso
as estatísticas apontam que, além dos
ultraconservadores evangelistas, homens brancos de formaçom universitária com rendimentos que multiplicam de cinco a dez vezes o salário
mínimo som os que enroupam o Partido Social Liberal. Curioso nome, ex-
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Apesar do repetido
durante um século, o
fascismo nom foi
essencialmente
apoiado polas
classes populares,
senom pola
burguesia alta e
média

homo sacer | selwyn rodda

Pode que as
sociedades
democráticas, como
apontou Adorno,
nunca deixaram de
fomentar os
microfascismos,
especialmente nos
períodos de possível
viragem cara à
esquerda

cessivamente similar ao Partido Nacional Socialista: só muda o nacionalismo,
ligado ao Estado burguês e ainda inerente a ele nas formas centrípetas dos
neofascismos, por um (neo)liberalismo que recebe o nome de “nova direita” e que realmente quebra as bases
do liberalismo político.
A subida de Bolsonaro aumentou ao
liderar a campanha através das redes
sociais, por mor da –nom política–
agressom sofrida, o que proporciona
umha forma de proximidade, estratégia clássica do poder. Aliás, as redes
sociais ajudam a propagar fakes ou pósverdades, aspeto que se incrementou
nos últimos dias da campanha brasileira e, de facto, WhatsApp já limitou,

O ódio organizado
polos meios
brasileiros expande o
ódio ao Partido dos
Trabalhadores e a
toda a sua política
de cobertura social:
no estado selvagem
em que eles
acreditam e que eles
criam só existe a
guerra e nom há
espaço para a
empatia
devido a acontecimentos na Índia, o
limite de persoas por grupo. Por outro
lado, a filia cara ao Homo sacer, semelhante mas superior, mobiliza umha
erótica no que di respeito à figura do
pai que encarna o líder fascista, à vez
que guinda ódio e ressentimento cara
aos que nom som gente de bem. O grupo
de bem é o grupo que se mimetiza
com o líder e o líder representa a
ordem: o pensamento está ausente
porque se categoriza a partir da dicotomia dos “bons e os maus” e da lógica
“se o outro é o mau, eu som bom”.
O ódio organizado polos meios brasileiros expande o ódio ao Partido dos
(continua na página a seguir)
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Casado busca ‘dizer
as cousas claras’
e projetar
legitimamente o
ódio sobre grupos
sociais ‘caóticos’,
fora da ordem

homo sacer | selwyn rodda

(vem da página anterior)

Trabalhadores e a toda a sua política de
cobertura social: no estado selvagem
em que eles acreditam e que eles criam
só existe a guerra e nom há espaço para
a empatia. Os fenótipos seguem a ser
item do fascismo, mas algumhas persoas
sempre tivérom a sensaçom de viver
numha guerra racial. Além disso, a desigualdade –em forma de perigosidade– sustém o discurso do PSL, lançando mao do novo fator de
segregraçom racial, a aporofobia. E,
claro, organiza-se o ódio frente ao processo social LGTB e feminista: “as famílias estám confusas”, dim. Podemos
evocar a Clístenes, que fijo grandes esforços no assentamento da democracia,
tentando fazer dumha sociedade de famílias, umha sociedade de cidadans...
Evocamos a Wilhelm Reich, que analisou os efeitos políticos da repressom
sexual, acompanhada atualmente
dumha hiperestimulaçom sobrecodificada e mercantilizada. E trazemos também a Rita Moreira, que já apresentava
estes tiques no documentário Temporada
de caça (1988): as agressons a gays,

Os meios tenhem a
responsabilidade da
estetizaçom do
fascismo: nom só
assinalava este
processo Susan
Sontag no mundo
editorial dos setenta,
senom que
recentemente Salvini
foi capa do ‘XL
Semanal’

mesmo por parte de comandos organizados, nom som tam recentes, ainda
que se multiplicárom nos últimos dias
frente a qualquer dissidente.
Nos meios da alta burguesia qualquer cousa vale para apresentar umha
situaçom à beira do caos: inoculando
medo perante um jornalismo sensacionalista, mostrando umha realidade fragmentada e ameaçante, consegue-se ade-

som, pois a insegurança gera egoísmo
e dependência. A pirâmide de Maslow
apresenta a cousa clara. Frente à descomposiçom iminente procuram
àquele capaz de estruturar no caos um
cosmos, como o Logos, como a Lei
universal. De facto, os fascismos usárom tradicionalmente simbologia gnóstica, que mobilizava afetos à vez que
representava o arkhé, o fundamento da
ordem metafísica e política.
Os meios, portanto, tenhem a responsabilidade da estetizaçom do fascismo: nom só assinalava este processo
Susan Sontag no mundo editorial dos
setenta, senom que recentemente Salvini foi capa do XL Semanal. A imagem dumha masculinidade viral é feita
triunfar. Mas a legitimaçom nom provém exclusivamente dos mass media
que no caso espanhol, por exemplo,
nom falam de fascismo, mas de “gente
com bandeira espanhola com a qual se
enfrentam membros da esquerda radical”. A legitimaçom está a dar-se dentro da própria cena política e Casado
vê em Vox aspetos essenciais do PP.
Partilham inimigos: os externos e o interno, Catalunha. Ora bem, Abascal

ainda sabe mais de fascismo e começa
a elaborar a sua categoria de imigrantes, para estende-la por toda a cadeia
de oprimidos: os mais próximos culturalmente, os mais parecidos, som
menos maus... e assim eles até podem
odiar os de mais abaixo...
A deceçom política percebida nalguns discursos busca liberar-se da angústia que aprisiona as vidas e nom encontra outra linha de fugida mais que
a inquina a respeito daqueles que “se
safam”, como apontava Adorno: a inveja é a base dumha estrutura psíquica
fascista que foge das elaboraçons intelectuais, sendo unicamente capaz de reconhecer a denotaçom na linguagem.
Assim, Casado busca dizer as cousas claras
e projetar legitimamente o ódio sobre
grupos sociais caóticos, fora da ordem.
Isto é profundamente psicanalítico,
pois a essência e o motor do fascismo
é o inconsciente, aquilo que nom pode
ser verbalizado. Por tal cousa precisam
qualificar com violência linguística os
demais e os líderes fascistas sabem que
com cada barbaridade que emitem a intençom de voto aumenta.
Estamos perante um modelo que
nom quer tanto submeter-se como
render culto ao que legitime a exteriorizaçom da violência reprimida. Quer
o poder autoritário para os outros:
nom quer ser castigado, masoquista,
polo líder, quer ser abraçado por ele
enquanto, sádico, deseja o castigo para
o resto.

Rebeca Baceiredo é autora de Capitalismo e

fascismo. Psico-ontoloxía da escravitude (Eu-

seino? Editores).
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diREiTOS dOS PRESOS POLÍTiCOS GALEGOS/

luita contra a dispersom dos presos
independentistas chega às instituiçons
Que Voltem para a
Casa reuniu-se em
Madrid com
representantes de
Bildu, ERC, PNV, En
Mare e Compromís.
Antes já se reuniram
no parlamento
galego com BNG, En
Marea e PPdeG

parar relatórios informativos individualizados da trajetória e da situaçom
dos presos galegos para continuar com
o trabalho de denuncia.

N

redaçom
conselho@novas.gal

o mês de outubro a plataforma Que Voltem
para a Casa, em que se
organizam familiares e
amizades de presos independentistas,
reuniu-se com vários grupos parlamentares do Congresso dos Deputados para transladar a situaçom penitenciária destes presos. Dous fôrom os
pontos reivindicativos fundamentais:
o fim da dispersom por diversos cárceres espanhóis e a progressom do
grau penitenciário em que se encontram. Que Voltem reuniu-se assim
com representantes de Bildu, ERC,
PNV, En Marea e Compromís. “Saímos com boa sensaçom”, indica Cristina Rodríguez, de Que Voltem, quem
salienta que com estes movimentos
“está a socializar-se a situaçom dos
presos independentistas em sectores

charo lopes

em que ainda esta reivindicaçom nom
chegara”. Assim como indica esta
porta-voz alguns dos representantes
políticos com que se reuniram desconheciam a situaçom dos presos independentistas galegos.
Já antes do verao, Que Voltem começara a se formular passar a reivindicaçom de um trato humanitário para
estes presos para a defesa dos direitos
destes presos ao campo da política institucional . Assim, propujo-se apresentar aos grupos do Parlamento galego
umha declaraçom institucional unânime a prol da fim da dispersom penitenciária. Nessa altura, chegaram apenas a reunir-se com os grupos de BNG
e En Marea, os quais mostraram o seu
apoio, e também com o do PP, nom
conseguindo ver-se com o PSdeG.

Castigo às famílias
Para a plataforma Que Voltem, a dispersom penitenciária profunda no cas-

tigo à pessoa presa, fazendo que este
castigo atinja também às famílias e
amizades que tenhem que se deslocarem centos de quilómetros para poder
ter umha visita de quarenta minutos
no fim de semana. “E também está o
desgaste emocional para o próprio
preso”, acrescenta Rodríguez, “quem
nom tem forma de saber como vai a
viagem até ver-se nos locutórios”.
Assim, a plataforma lembra o direito
das pessoas presas a cumprir a condena perto do seu lugar de origem.
Também denunciam a que se esteja
a manter o primeiro grau em regime
FIES -de especial seguimento-, o que
implica umha permanência de vinte
horas na cela e limitaçons nas comunicaçons e nas visitas entre outras medidas excecionais. Segundo denuncia
Que Voltem, estas medidas deveriam
ter sido revisadas trimestralmente.
Após esta campanha no espaço do
institucional, Que Voltem está a pre-

lidia Senra visitou os presos indenpendentistas
A euro-deputada Lidia Senra visitou
nos últimos meses aos presos independentistas que se encontram em diversos cárceres esparegidos pola geografia
espanhola. A última delas foi a Hadriám Mosquera, preso em Mansilla
de las Mulas (Leom). Anteriormente
visitara Maria Osório -já em liberdade, Roberto Rodríguez Fialhega -no cárcere de Dueñas (Palência), Eduardo
Vigo -em Ocaña I (Toledo) e Carlos
Calvo Varela e Raúl Agulleiro Cartoy
-ambos os dous no cárcere de Villabona (Astúrias).
Nas redes sociais Senra denunciava
que a dispersom penitenciária “é crueldade pura e é nom respeitar os direitos
humanos que temos todas as pessoas”.
A eurodeputada acrescentava que “isto
non é algo que diga eu simplesmente,
senom que é umha questom que defende a UE e que aprovou o Parlamento Europeu, que condena este tipo
de práticas que realizam alguns Estados como o espanhol”.
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Alcoa: trabalho com alto
consumo de eletricidade
No dia 17 de outubro a multinacional
Alcoa anunciava a
sua intençom de fechar as fábricas da Corunha e Avilês, nas Astúrias, deixando em funcionamento apenas a de Sam Cibrao. isto suporia o despedimento de

redaçom
conselho@novas.gal

A

luita dos trabalhadores de
Alcoa da Corunha, fábrica
que a multinacional pretende fechar junto com a
de Avilês, está a pressionar o governo
estatal e as administraçons para procurar umha soluçom política a este conflito laboral. Ainda que as mensagens
que chegam da classe política som de
apoio, os dias passam e ainda nom
acaba de encontrar-se umha soluçom
para a continuidade dos postos de trabalho da multinacional do alumínio.
Com o anúncio do procedimento de
despedimento coletivo, que a empresa
justifica em “problemas estruturais
produtivos e tecnológicos, como a sua
menor capacidade de produçom,

369 trabalhadores na planta da Corunha e de 317 na
de Avilês. desde entom, estes trabalhadores iniciárom mobilizaçons, apontando que o funcionamento
das factorias é viável e procurando compromisso de
representantes políticos para encontrar umha soluçom para os seus postos de trabalho.

umha tecnologia menos eficiente e
elevados custos fixos”, tem-se aberto
um prazo de consultas de trinta
dias –prazo marcado pola legislaçom
vigente– em que se consultaria com
representantes de trabalhadores o procedimento de despedimento e um
plano social.
Porém, por parte de representantes
sindicais realizárom-se movimentos
que mostram desacordo com esta negociaçom. Assim, o comité de empresa
da Corunha tem decidido nom participar destas mesas de negociaçom, entendendo que a realidade de a cada
factoria teria que abordar-se com dous
expedientes diferenciados.
A luita por paralisar este procedi-

O estado estivo a
compensar Alcoa
polo seu alto
consumo elétrico.
Nos últimos anos
o mecanismo para
fazê-lo eram
as pojas de
interrompibilidade

galiza contrainfo

mento tem mesmo umha pata europeia. Neste mês de novembro, o comité de empresa europeu de Alcoa,
integrado no Eurofórum, apresentava
umha demanda para paralisar este
processo de despedimento. A vista judicial celebrou-se em Rotterdam, mas
ainda se aguarda a sentença do
mesmo, que pode chegar depois de
que se feche o processo negociador
aberto pola multinacional. Entre os argumentos desta demanda encontra-se
que Alcoa teria que ter comunicado ao
comité de empresa europeu com
quinze dias de antelaçom o início do
processo de despedimento e feche das
factorias da Corunha e de Avilês.

Interrompibilidade
“Acho que Alcoa tem a decisom tomada, outra cousa é que apareça algo
que lhes faga cambiar de ideia”,
expom Julio Moskowich, membro do
comité de Alcoa pola central nacionalista CIG. Este sindicalista pom o foco
no altos preços da eletricidade e alerta
de que ainda que chegasse umha nova
empresa às factorias este problema
continuaria. Assim, Moskowich acha
necessário estabelecer “umha tarifa
que seja estável e previssível, e que
tenha um preço competitivo”.

acontece
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“Em países em que
os custos
energéticos som mui
baixos ou nulos é
mui rendível produzir
alumínio mas aqui
com o custe elétrico
tam elevado que há
dá umhas perdas
impressionantes”

Até o de agora, o estado estivo a
compensar Alcoa polo seu alto consumo elétrico. Nos últimos anos o mecanismo para fazê-lo eram as pojas de
interrompibilidade. A interrompiblidade é entendida como um serviço
que as empresas com um consumo
elétrico grande e linear emprestam ao
estar dispostas a desconetar-se da rede
num momento determinado, quando
assim o solicite a operadora –Red
Eléctrica Española– para evitar problemas de abastecimento. E este serviço é remunerado polo estado. Até
2012 esta remuneraçom foi direta,
mas por temor a umha sançom por
parte da Uniom Europeia, desde
entom instalou-se o sistema de pojas.
“É um sistema absurdo e perverso”,
afirma Moskowich. Segundo explica
este sindicalista, nestas pojas, que se
realizam à baixa, é necessário que haja
menos oferta do que demanda para
que as empresas podam competir.
Assim, neste procedimento vem-se beneficiadas empresas que nom precisariam de altas compensaçons económicas para manter a sua atividade, como
seria o caso de Alcoa. A poja baseiase em blocos de consumo elétrico, “e
a que sempre fica fora é Alcoa”,
expom Moskowich, “porque no seu
conjunto precisa quatro blocos para
Sam Cibrao, um para Avilês e outro
para a Corunha, mas só lhe restam disponíveis os três últimos que ficam
para o final”. O sindicalista indica
também o irracional que é o feito de
que cada empresa, polo mesmo serviço, esteja a receber umha quanti-

Mobilizaçom na cidade da Corunha contra o feche da empresa.
cig

dade de dinheiro público diferente.
Ademais desta reduçom na compensaçom através de dinheiro público há
que acrescentar o aumento do preço
da eletricidade. “O preço da energia
supom quase um 40% do custo total
de produçom. A indústria de alumínio, de toda a indústria pesada que há
no mundo, é a que mais energia elétrica consome. Entom, o preço que há
atualmente no estado espanhol é proibitivo”, afirma Moskowich, quem estima que do 2012 até agora o gasto de

consumo elétrico anual incrementouse em 40 milhons de euros.
“Em países em que os custos energéticos som mui baixos ou nulos é
mui rendível produzir alumínio mas
aqui com o custe elétrico tam elevado
que há dá umhas perdas impressionantes”, afirma o sindicalista e compara
esta situaçom com outros países onde
Alcoa tem factorias como Noruega, Islândia ou mesmo a megafactoria
aberta pola multinacional em Arábia
Saudita há quatro anos.

Porém, nom há que esquecer que a
atividade nas fábricas galegas e espanholas foi umha fonte de lucros para a
multinacional. Em 1998, Alcoa faziase com o grupo Inespal por perto de
400 milhons de dólares. Aos dous
anos, o estado compensou-na com 200
milhons de euros pola adaptaçom à legislaçom ambiental e ademais até 2012
contou com um preço de eletricidade
reduzido. “Quando levavam sete anos
já recuperárom todo o dinheiro”,
expóm Moskowich.

CIG apresenta proposta para
umha tarifa industrial estável

P

or outra banda, a central nacionalista CIG
vem de formular umha proposta de tarifa
industrial estável à que se podam acolher
as empresas electrointensivas, como pode
ser o caso das fatorias de Alcoa, reconhecendo o seu
estatus de grandes consumidoras de energia e baixo
o cumprimento de umha série de requisitos.
Na sua proposta, a central sindical formula liberar
as indústrias electrointensivas do pagamento das por-

tagens que nom tenham umha relaçom direta com o
funcionamento do sistema elétrico, passando o custo
destas portagens ao cargo dos orçamentos gerais do
estado espanhol. Para compensar esta rebaixa, a CIG
defende que as indústrias beneficiárias tenham a obriga de realizar investimentos que permitam manter e
ampliar a empregabilidade direta. Nos seus convénios,
estas empresas teriam também que atualizar as suas
condiçons laborais como mínimo com o IPC anual.
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Brasil, mostra
tua cara

A

RAquEL bELLO VázquEz

vitória de Jair Bolsonaro
nas eleições de 2018 é a
culminação de um processo iniciado em 2014
com a apertada vitória da Presidenta
Dilma, questionada mesmo antes da
sua posse por forças da direita. No período 2014-2016 o golpe contra o Partido dos Trabalhadores e a presidenta
foram disfarçados de movimento anticorrupção, agitado pela operação Lava
Jato, dirigida pelo juiz federal Sérgio
Moro. O resultado foi um impeachment
em que os deputados anunciavam o
voto favorável à destituição com louvores à ditadura militar, à família tradicional e a Deus. O presidente eleito
materializa esses discursos, razão principal para o apoio recebido por parte
de 57 milhões que votaram nele e
mais 40 milhões que se abstiveram ou
anularam o voto.
As populações mais vulneráveis (negros, indígenas, pobres, mulheres,
LGBT) vivem com medo o novo cenário, pois as posições fascistas de Bolsonaro sustentam um clima de violência
que já se percebe nas ruas, e as suas
propostas apontam para o militarismo,
a repressão nas escolas, a desarticulação
da rede pública de saúde e educação ou
a legitimação da brutalidade policial.
Para entender como se chegou a esta
situação num país que vende uma imagem de cordialidade, as chaves são várias e complexas. A principal questão
de fundo é o racismo que estrutura a
sociedade brasileira desde a sua origem
colonial, encoberto por ideias de democracia racial e miscigenação, embora esta
seja, em boa medida, o produto da violação sistemática das mulheres negras e
indígenas.
O Brasil é fundado sobre o extermínio dos povos indígenas e sobre a exploração capitalista de população negra
escravizada, maioritária apesar de intentos ‘higienistas’ de branqueamento
desde os inícios do século XIX: mão de

obra branca, de origem europeia, importada massivamente, recebia lotes de
terra gratuitos ao mesmo tempo que os
negros, recém libertos depois da abolição da escravatura em 1888, eram impedidos de possuir terra. O racismo estrutural e estruturante traduz-se, por
extensão, no ódio ao pobre, pois numa
alta percentagem pobre e negro são categorias que se sobrepõem.
Os anos de governo do PT (8 de
Lula e 6 de Dilma) caraterizaram-se
por políticas sociais de transferência
de renda: as chamadas bolsas, ou subsídios públicos, a mais importante das
quais é a ‘bolsa família’, que garante
uma renda mínima, vinculada à frequência continuada à escola e à manutenção das vacinas das crianças em dia,
e que garantiu comida na mesa e escolaridade básica para um número
muito importante de pessoas; as ações
afirmativas em forma de cotas para estudantes procedentes da escola pública, de baixa renda, negros e indígenas, que permitiram que estas
populações acedessem pela primeira
vez à universidade pública; o investimento (ainda insuficiente) em um sistema público de saúde; a facilidade de
crédito para aquisição de bens básicos;
políticas de acesso a moradia (‘Minha
casa, minha vida’), e o reconhecimento e proteção para as empregadas
domésticas, tendo o Brasil uma das
maiores forças de trabalho deste tipo
no mundo, composta maioritariamente por mulheres negras em situação de exploração extrema.
As políticas sociais criaram ressentimento entre a classe média-média alta
e a população branca, que cristalizou
num ‘antipetismo’ visceral que interessadamente coloca o foco na corrupção
como mal maior para o desviar do
problema da desigualdade social, apelando a uma meritocracia impossível
para um 80% da população que ganha
menos de 2 salários mínimos (uns

Manifestante num protesto contra o assassinato de Marielle Franco.
fábio vieira

As populações mais
vulneráveis (negros,
indígenas, pobres,
mulheres, LGBT)
vivem com medo o
novo cenário, pois as
posições fascistas de
Bolsonaro sustentam
um clima de
violência que já se
percebe nas ruas

1600 reais/ 400 euros), que frequenta
uma escola pública com professoras
mal pagas (arredor de 1400 reais/ 350
euros) e com cargas horárias intermináveis. Lula, preso por um delito de
corrupção que não foi provado, incarna o que esses setores brancos de
classe média mais abominam: um
homem de baixa escolaridade, de origem pobre e nordestina que chegou
ao poder. Os estados do Sul e do Sudeste, mais ricos e industrializados,
são os que mais votam na direita e nos
que existe um maior preconceito em
relação aos estados do Norte e do
Nordeste, mais pobres e com maioria
de população negra.
O sucesso das igrejas pentecostais
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O sucesso das
igrejas pentecostais
ajudou a congregar
sentimentos
conservadores nas
periferias urbanas,
ocupando um
espaço abandonado
tanto pelas
instituições públicas
como pelos partidos
da esquerda

Bolsonaro soube
servir-se das redes
sociais utilizando
financiamento ilegal
de campanha
procedente de
empresários para a
distribuição em
massa de notícias
falsas através de
grupos de whatsapp
e robôs

ajudou a congregar sentimentos
conservadores nas periferias urbanas,
ocupando um espaço abandonado
tanto pelas instituições públicas como
pelos partidos da esquerda: atendimento a jovens adictos às drogas, difusão de um certo “empreendedorismo”
e uma terapia psico-social para pessoas
em situações de carência, promovendo
ao mesmo tempo uma agenda marcada
pela hostilidade à diversidade sexual e
de gênero.
Desde a destituição de Dilma, a direita, sem um candidato claro entre os
partidos tradicionais, aliou-se à mídia
(especialmente à Rede Globo) e à judicatura para legitimar discursos extremistas pensando erroneamente que

O Brasil é fundado
sobre o extermínio
dos povos indígenas
e sobre a exploração
capitalista de
população negra
escravizada,
maioritária apesar de
intentos ‘higienistas’
de branqueamento
desde os inícios do
século XIX

iriam poder controlá-los, mas Bolsonaro soube servir-se das redes sociais
utilizando financiamento ilegal de
campanha procedente de empresários
para a distribuição em massa de notícias falsas através de grupos de whatsapp e robôs. Esta foi a principal estratégia de um candidato que não
tinha praticamente tempo de TV e
que se negou a participar de debates
com o seu oponente, o Prof. Fernando Haddad.
Entretanto, o discurso anticorrupção que apontava o dedo a uma macela supostamente intrínseca ao PT
desmorona-se: o juiz Moro vazou áudios da investigação em momentos
eleitorais chave e retirou Lula, o can-

didato preferido em todas as pesquisas, da corrida eleitoral, o que lhe
valeu como recompensa o ministério
de Justiça e Segurança, e vários encausados por corrupção foram já apontados como ministros.
O interesse da grande elite em eleger Bolsonaro, apesar do alto preço
que será pago em vidas humanas, encontra-se na privatização do petróleo
brasileiro que será cedido para exploração por empresas estrangeiras, e no
fim da precária proteção da Amazônia
e dos povos da floresta em favor de
um modelo de capitalismo selvagem
que, como o escritor Luís Ruffato lembrou em 2013, no Brasil não é uma
metáfora.

Raquel Bello Vázquez é professora na UniRitter de Porto Alegre e investigadora da Rede
GALABRA.

O título deste artigo está tirado de umha mú-

sica da banda Cazuza.
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O ASCENSO dE bOLSONARO /

Brasil culmina a tragédia

Com a vitória do indescritível Jair bolsonaro na segunda
volta das eleições presidenciais o passado 28 de oumaria rodinho
conselho@novas.gal

O

dia 31 de agosto de
2016 consumava-se o
processo de destituição
de Dilma Rousseff (PT)
através dum golpe disfarçado de impeachment e a nomeação de Michel
Temer como presidente. Ao longo
desse ano, nas sucessivas votações parlamentares que afastaram a presidenta
do poder abundaram os juramentos
com os quais alguns deputados favoráveis ao impeachment exibiram a sua ideologia ultra-conservadora. Um dos sims

tubro, o país completava uma viragem à ultra-direita
que, embora só possa ser explicada desde complexas razões históricas e políticas, viu-se notavelmente intensificada e acelerada nos últimos anos.

mais execráveis foi proferido “pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas
Forças Armadas, pelo Brasil acima de
tudo e por Deus acima de tudo”.
Quem homenageava assim a Brilhante Ustra, um dos responsáveis da
sangrenta repressão que caraterizou o
período da ditadura (1964-1985) era
o naquela altura deputado Bolsonaro.
O presidente eleito reivindica com
frequência a figura deste torturador e

Bolsonaro reivindica
e idolatra o coronel
Ustra, um dos
maiores torturadores
da ditadura

marcelo sayão

o seu próprio filho, o deputado
Eduardo Bolsonaro, e alguns dos seus
seguidores mesmo luziram camisetas
com o lema ‘Ustra vive’ ao longo da
campanha eleitoral. A mensagem é
clara e estarrecedora: uma reivindicação desavergonhada da ditadura militar e da sua brutal violência. Este é o
terrível cenário que os movimentos
sociais defrontam com a chegada de
Bolsonaro à presidência.

Assassinato de Marielle Franco
Este clima de violência atingiu um dos
seus máximos o passado 14 de março
com o assassinato de Marielle Franco,
um dos acontecimentos que marcaram
o período de governo de Michel
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Temer. Franco recebeu vários disparos quando saia de um debate no centro de Rio de Janeiro. Faleceram ela e
o condutor do carro no que viajava. Vereadora pelo PSOL, encarnava a luta
pelos direitos das populações mais
ameaçadas pela extrema direita no Brasil: mulheres, negros, LGBT, pobres.
Franco foi executada numa cidade militarizada: o passado mês de fevereiro,
o presidente Temer entregava ao exército o controlo de Rio de Janeiro até a
fim do ano, uma medida inédita desde
a chegada da democracia ao país.
Logo do assassinato, da política institucional sucederam-se as esperáveis reações de condenação, com uma exceção:
Jair Bolsonaro manteve-se em silêncio,
enquanto desde a sua equipa o desculpavam e explicavam aos médios que a
opinião do naquela altura candidato poderia resultar “polémica demais”.
Mas se o assassinato de Marielle
Franco reflete a extrema gravidade do
clima de ódio e violência que vive o
país, a massiva resposta de indignação
e mobilização suscitada pela sua morte
pode servir para esboçar a construção
de uma resistência que hoje se apresenta como –literalmente– vital. A potente figura de Franco e a brutalidade
da sua morte provocaram uma resposta plural frente à ameaça fascista
que remete às mobilizações de junho
de 2013, quando diferentes movimentos sociais convergiram em multitudinários protestos. Se a chegada de Bolsonaro ao governo antecipa um
período de violência contra os coletivos mais vulneráveis da população
brasileira, a aliança e a soma de forças
fazem-se imprescindíveis para fazer
frente a um inimigo poderosíssimo.

Repressão aos movimentos
Antes da segunda volta das eleições,
Bolsonaro já avançou que a repressão
dos movimentos sociais ia ser um elemento central no seu governo. “Bandidos do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra], bandidos
do MTST [Movimento dos Trabalhadores Sem Teto], as ações de vocês
serão tipificadas como terrorismo.
Vocês não levarão mais o terror ao
campo ou às cidades. Ou vocês se enquadram e se submetem às leis ou vão
fazer companhia ao cachaceiro [‘o bê-

O assassinato de
Marielle Franco o
passado mês de
março é uma mostra
do clima de extrema
violência que vive o
país
A aliança de forças
dos coletivos mais
vulneráveis
resultarão
imprescindíveis para
resistir frente à
ultra-direita

O governo de Temer
caraterizou-se por
fortes cortes de
gasto público e
numerosos
escândalos de
corrupção

Protestos no passado mês de março contra o
assassinato de Marielle Franco.
josé lucena

bedo’, em referência a Lula da
Silva] lá em Curitiba”, ameaçou num
discurso em São Paulo. A tipificação
dos movimentos sociais como terrorismo poderia chegar mesmo antes da
toma de posse de Bolsonaro, através
da modificação, já iniciada, da lei antiterrorista vigente.
Nesse discurso não só foram ameaçados com o cárcere os ativistas, também alguns dos seus rivais políticos:
“E seu Lula da Silva, se você estava
esperando o Haddad ser presidente
para soltar o decreto de indulto, eu
vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia. E brevemente você
terá Lindbergh Farias [senador do PT]
para jogar dominó no xadrez.
Aguarde, o Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não,
será para ficar alguns anos ao teu
lado”, exclamou.

Poder juduciário e política
Esta visão da justiça ao serviço da direita não parece uma simples bravata.
O poder judiciário tem atuado como
uma força decisiva nos últimos tempos
no Brasil. Se um duvidoso processo de
impeachment foi o mecanismo empre-

gado para apartar a Dilma Rousseff da
presidência, o encarceramento de Lula
da Silva foi terminante na vitória eleitoral de Bolsonaro. As sondagens prévias à sua inabilitação assinalavam ao
ex-presidente como vencedor das eleições por diante de Bolsonaro.
Retirado Lula da luta pela presidência, Fernando Haddad não conseguiu
mobilizar os seus votantes. O principal
instrutor do caso Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, é uma figura fundamental
para entender os convulsos últimos
anos da política institucional brasileira.
Logo das eleições, Moro aceitou o
convite de Bolsonaro para ser o seu
ministro de Justiça.
Bolsonaro tomará posse do seu
cargo o 1 de janeiro. Remata um período de governo de Michel Temer caracterizado por uns fortes cortes no
gasto público e numerosos escândalos
de corrupção que levaram à grande
parte da população brasileira a um
fundo desencantamento. É preciso
analisar como a ultra-direita conseguiu
tirar proveito desse contexto, mas sem
perder de vista o urgente: resistir e
derrotar todo aquilo que Bolsonaro
representa.
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Bolsonaro navega nas redes sociais
enquanto ameaça liberdade de imprensa

A campanha eleitoral no brasil deixou
alguns aspetos que
provavelmente serám já elementos a ter em conta
em qualquer processo semelhante. Especialmente,
tivo umha ampla repercusom nas redes sociais, onde
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

A

nível mediático, o atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro construiu-se durante a
campanha a imagem de um
homem que iria limpar um sistema corrupto. Em palavras do cientista político
Maurício Santoro, professor do Departamento de Relações Internacionais da
Universidade do Estado de Rio de Janeiro, “Bolsonaro segue o roteiro estabelecido por Trump em apresentar-se
como um outsider, e coloca a mídia
como parte da elite brasileira que ele

se divulgava informaçom e propaganda das candidaturas, sendo este um campo do qual a equipa de bolsonaro soubo tirar partido. Perante isto, várias iniciativas ligadas a profissionais da informaçom estivérom
presentes para analisar essas informaçons e desvendar manipulaçons.

supostamente combate. Os seus apoiadores vibram com os ataques à imprensa e com frequência agridem jornalistas física ou verbalmente”. Um
exemplo desta situaçom podem ser as
diversas agressons a jornalistas recolhidas pola Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) na noite
de 28 de outubro, durante a cobertura
da vitória eleitoral do candidato do
Partido Social Liberal (PSL).
Porém, Santoro também indica que
os grandes meios de comunicaçom do

“Bolsonaro segue
o roteiro
estabelecido
por Trump em
apresentar-se
como um ‘outsider’
e coloca a mídia
como parte da
elite brasileira"

Brasil nom se vem isentos de responsabilidade à hora de ter favorecido nos
últimos anos a ascensom da figura do
ex-militar Jair Bolsonaro, que leva
quase trinta anos com assento na Câmara dos Deputados federal. “Podemos argumentar que a mídia brasileira
foi mais dura na crítica à esquerda do
que em expor problemas semelhantes
de corrupção em partidos conservadores”, expom Santoro, “de certa forma
contribuindo para o acirramento das
tensões ideológicas no Brasil. Por muitos anos a imprensa tratou Bolsonaro
como uma espécie de bobo da corte,
uma curiosidade que servia para mostrar o quanto a política brasileira podia
ser estranha. Ele não foi percebido ou
denunciado como ameaça ao longo da
maior parte de sua carreira”.

no foco

novembro de 2018 novas 13

BRASIl / REDES SOCIAIS E MÍDIA
Este cientista político indica também que o tratamento arredor do atual
presidente do Brasil tem sido diferente
entre a mídia brasileira e as delegaçons
neste país de meios de comunicaçom
internacionais. “A imprensa estrangeira
foi muito mais crítica de Bolsonaro,
vendo-o como um risco para a democracia. A mídia brasileira sequer o classifica como extremista, preferindo
considerá-lo como um conservador
comum”, reflete Santoro.
Assim, algumhas ameaças já fôrom
declaradas para os meios que nom partilhem o projeto conservador do ex-militar. “Bolsonaro deu sinais de que irá
cortar verbas de propaganda governamental para a imprensa crítica de seu
governo. Isso pode representar uma
grave ameaça financeira em tempos de
crise econômica e perda de assinantes
e leitores”, expom Santoro. Ademais
“Bolsonaro usa a expressão ‘fake news’
para desqualificar críticas e denúncias
contra ele, sobretudo acusações de crimes eleitorais. Sua campanha utilizou
com frequência ‘fake news’ contra os
adversários, em especial manipulações
envolvendo temas ligados á sexualidade”, acrescenta este professor.

disparos massivos
Um dos meios que estivo no foco do
Bolsonaro foi a Folha de São Paulo, especialmente depois da publicaçom da
reportagem da jornalista Patricia Campos Mello, publicada em 18 de outubro, ‘Empresários bancam campanha
contra o PT pelo WhatsApp’. Após a
publicaçom desta reportagem, Abraji
tem denunciado que a jornalista recebeu ameaças polas redes sociais. Neste
trabalho jornalístico, denuncia-se que
vários empresários afins a Bolsonaro
estavam a comprar serviços de “disparos em massa” usando a base de dados
da candidatura ou bases fornecidas
por agências de estratégia digital. A
ilegalidade desta açom residiria em
dous aspetos: um é que se trataria de
doaçons de campanha nom declaradas, outro que, segundo aponta a jornalista, a legislaçom eleitoral nom permitiria a compra de bases de dados a
terceiros, podendo só ser utilizadas as
criadas pola candidatura. Segundo indica a reportagem, umha das táticas
utilizadas por parte do empresariado

Reportagem da
‘Folha de São Paulo’
denunciou que
empressários afins a
Bolsonaro estavam a
mercar disparos em
massa polas redes
sociais ilegalmente
Durante a campanha
eleitoral fôrom
aparecendo
iniciativas para a
verificaçom ou
desmentido de
informaçons de
duvidosa veracidade
"Haverá muitos
órgãos de mídia que
optarão por apoiar
Bolsonaro para
extrair concessões
ou ao menos evitar
prejuízos”

afim a Bolsonaro foi o de valer-se de
números de telefone estrangeiros com
a finalidade de evitar as restriçons do
aplicativo de mensagens instantâneas.
Segundo outra informaçom aparecida na Folha de São Paulo a 13 de novembro, diversas plataformas de redes
sociais foram interpeladas para revelar
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
se houvo contrataçons para impulsionamento de conteúdos em favor de
Bolsonaro. Segundo esta notícia, apenas Facebook e Twitter teriam respondido que nom houvo contrataçons em
nome do PSL ou Bolsonaro – o qual
nom responde às denuncias da investigaçom jornalística publicada–.

A batalha das redes sociais
“A falta de controle e regulação nas
novas mídias levou à disseminação de
fake news, discursos de ódio e ao aumento da polarização ideológica”,
acredita o professor Santoro.
Durante a campanha eleitoral fôrom
aparecendo iniciativas para a verificaçom ou desmentido de informaçons
de duvidosa veracidade que foram difundidas através de redes sociais.
Umha delas foi o projeto Comprova,
em que participou o Abraji e diversas
profissionais de meios de comunicaçom brasileiros. O projeto encerrou
umha vez rematada a corrida eleitoral.
No seu balanço, Comprova indica que
checárom 146 histórias durante os três

meses de vida da iniciativa. A imensa
maioria mostrárom-se falsas, enganosas ou descontextualizadas e apenas
nove verdadeiras.
Algumhas das mensagens pró-Bolsonaro que foram analisadas visavam
apresentar o candidato do PT, Fernando Haddad, como umha ameaça
para a composiçom tradicional da família. Umha das ‘fake news’ que tivo
mais repercusom, e que foi analisada
polo Comprova em finais do mês de
setembro, é a que afirmava que o PT
teria distribuído mamadeiras com
umha borracha em forma de pénis nos
infantários dentro do programa Escola
sem Homofobia. Nem existiram tais
mamadeiras nem o material de tal programa, que fora suspenso em 2011 e
qualificado polos setores conservadores como ‘kit gay’, chegou a ser distribuído polas escolas.
Assim, o futuro da liberdade de expressom e de imprensa vê-se ameaçado. “Provavelmente teremos a piora
das condições de trabalho para a imprensa, com agressões e intimidação,
mas não formas explícitas de censura.
E haverá muitos órgãos de mídia que
optarão por apoiar Bolsonaro para extrair concessões ou ao menos evitar
prejuízos”, atreve-se a aventurar o professor Santoro, da Universidade do
Rio de Janeiro, um estado que se tem
convertido em bastiom das forças conservadoras.
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R

aúl Zibechi é um jornalista e investigador uruguaio que, nos seus anos
de carreira, tem posto o foco sobre os movimentos sociais
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

americanos. Com ele abrimos umha comunicaçom transoceânica
para conhecer qual é o significado da vitória de Jair Bolsonaro nas
eleiçons do Brasil no conjunto da América Latina e no atual momento do ciclo mobilizador dos movimentos sociais.

“A despolitizaçom,
completada por
umha integraçom
através do consumo,
facilitou a chegada
de Bolsonaro
ao governo”

Raul Zibechi
escritor

“Todas as direitas do mundo
partilham a adoraçom ao macho
branco e autossuficiente”

Em ‘Brasil Potencia’ refletias
sobre a aliança existente entre
as elites sindicais e instituiçons
como as Forças Armadas ou a
burguesia. Continuou este processo nos últimos anos de
Dilma? Achas que os governos
do PT pudérom debilitar os movimentos de resistência de cara

a enfrentar o atual auge da extrema-direita?
Sobre esse livro teria hoje muitas cousas para reescrever, ainda que para
mim segue a ser válido como um intento de compreender a configuraçom
de um país tam complexo como é o
Brasil. Penso que nom se trata de
umha aliança senom de umha con-

fluência, que agora segue em pé, mas
que se distanciou notavelmente.
Porém, o principal problema nom é
esse, senom as mudanças acontecidas
depois das mobilizaçons de junho de
2013, que foi um verdadeiro estalido
social que o PT e a esquerda nom pudérom compreender nem fôrom capazes de pôr-se à cabeça desse movi-

mento. Estamos a falar de 20 milhons
de persoas a ocuparem as ruas em 350
cidades durante um mês, sobretodo jovens que rejeitavam a desigualdade
crescente e questionavam as elites políticas. Esta energia nom desapareceu,
senom que perante o vazio foi canalizada polas direitas, porque a esquerda
social que impulsou essas luitas nom
tinha capacidade para as conduzir.
Com certeza, o PT contribuiu à despolitizaçom, sobretodo com as suas
políticas sociais assistenciais e nom
transformadoras, e cooptando movimentos. A despolitizaçom, completada por umha integraçom através do
consumo, facilitou a chegada de Bolsonaro ao governo.
En que momento estám atualmente
estes
movimentos?
Quais som os que se apresentam com umha maior energia?
Lamento dizer que os movimentos
que conhecemos no Brasil cumprírom
um ciclo histórico e que hoje estám à
defensiva, com o risco de se converterem em testemunhais. Ou se reinventam ou nom poderám jogar um papel
destacado no futuro. Nesse sentido, o
MST está a processar um interessante
debate interno sobre feminismo e
LGBT que pode achegar-lhe umha necessária renovaçom.
Por outro lado, há um potente movimento de mulheres negras e de habitantes das favelas, que seguem a ser
mui discriminadas e perseguidas,
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como demonstra o assassinato de
Marielle Franco. Com a repressom
que aí vem, penso que todos os movimentos o irám passar mui mal, ainda
que deve dizer-se que isto já está a
acontecer. O governo do Bolsonaro
será umha prova de fogo para todos os
movimentos, mas também para o setor
de esquerda da sociedade.
Nos últimos anos, umha série
de governos considerados progressistas fôrom caindo. Neste
contexto, que significa a vitória
de Bolsonaro no conjunto da
América Latina?
Completa-se a viragem à direita e consolida-se o fim do ciclo progressista. O
mais grave é que o candidato do PT
perde perante um tipo vergonhoso
como Bolsonaro, e isso nom é qualquer cousa. A minha impressom é que
as novas direitas, muito mais militantes que as velhas, chegárom para ficar
um bom tempo. Som governo em
quase todos os países, e podem se-lo
nas próximas eleiçons no Uruguai e
na Bolívia, embora em ambos casos o
tenhem mui difícil.
Do meu ponto de vista, o mais importante que mostra Bolsonaro é a
existência de umha potente direita social, militarista e evangélica, que pretende retrotrair as relaçons sociais ao
século XIX, usando o anti-feminismo
e o racismo como bandeiras que contam com um amplo respaldo social.
Reverter isto nom será simples, e requererá muita organizaçom e muita
militância, concreta, local, cara a cara.
Quais som as semelhanças e diferenças que se apreciam entre
Bolsonaro e Trump ou outros líderes da extrema-direita ao
nível global?
Nunca podemos trasladar umha realidade a outra. O particular no caso do
Brasil é a simpatia com os militares e
todo o que isso comporta, como a admiraçom das hierarquias, da violência
contra os que dissentem, do desprezo
ao diferente. No Brasil esse diferente
é o 53% da populaçom negra, o que
coloca as cousas num lugar mui complexo. Quero dizer que é um caso diferente à extrema-direita espanholista
que defende a unidade de Espanha ou

“Empregar o adjetivo
‘fascista’ impede
analisar a realidade
atual”
“As ultradireitas de
hoje na América
Latina respondem a
umha lógica de
controlo das maiorias
pobres marginadas
polo modelo
extrativo”
à alemá e a francesa que estám contra
os imigrantes que som umha pequena
percentagem da populaçom.
Outra especificidade do Brasil é que
a ditadura militar (1964-1985) é sentida por umha parcela grande da sociedade como um período muito positivo em muitos sentidos, mas
sobretodo no económico.
O que acho que todas as direitas do
mundo partilham é a adoraçom ao
macho alfa, ao varom, branco, autossuficiente que rejeita os direitos das
mulheres.

É acaso o Brasil um lugar em que
existem condicionantes especiais para este ressurgir da extrema-direita e a sua violência?
Acho que o particular do Brasil é
umha tripla herança: a escravatura, o
coronelismo ou caudilhismo e a ditadura. A escravatura só foi abolida em
finais do século XIX, meio século
mais tarde que em outros países, mas
permaneceu nas relaçons sociais, até o
ponto que hoje os negros som os pobres, as empregadas domésticas que
som mal tratadas polas suas patroas e
ocupam os piores postos de trabalho.
O coronelismo foi um tipo de caudilhismo que substituiu o controlo social que exercia o império e a monarquia, ancorado nos municípios onde
eram comprados os votos com favores
ou com ameaças. E a ditadura que foi
também mui longa agravou as duas
tendências anteriores, levando o Brasil
a ser um dos dez países mais desiguais
do mundo.
Achas adequado o adjetivo ‘fascista’ para referir-se a Bolsonaro
e à extrema-direita brasileira?
Nom, acho que confunde e despolitiza porque impede analisar a realidade atual, que é mui diferente à dos
anos 30 do século passado. Naqueles
anos a classe dominante procurava tra-

var o impulso revolucionário operário,
num clima de forte competência dalgumhas naçons emergentes para encontrar um lugar no reparto imperialista do mundo. As ultradireitas de
hoje na América Latina respondem a
umha lógica de controlo das maiorias
pobres marginadas polo modelo extrativo, quer dizer, dos monocultivos, da
minaria a céu aberto e das grandes
obras de infraestrutura.
Quais fôrom os motivos para que
um importante setor da populaçom brasileira aceitasse a intervençom de membros das Forças
Armadas na política do país?
Que nunca houvo umha rutura com a
ditadura, porque a diferença de países
como o Uruguai, a Argentina ou a
China nunca houvo um Nunca Más,
julgamentos e castigos aos violadores
dos direitos humanos. Até mesmo a esquerda nunca se empenhou em fazer
conhecer à populaçom essas violaçons.
A isso há que somar-lhe o clima de
insegurança e violência nas ruas do
Brasil, que cresce de maneira exponencial: em 2017 houvo 63 mil mortes violentas, o dobro das que havia
nos 90. Esse clima de insegurança
afeta sobretodo os pobres, quer dizer
os jovens negros, mas a direita tem-se
aproveitado do clima existente.
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hiSTóRiA dO TRATAdO dE uNiOM dE 1707 /

O matrimonio entre Inglaterra e
Escócia nunca funcionou

N

o passado 6 de outubro
tivo lugar em Edimburgo a considerada
como a marcha mais importante da história em favor da independência da Escócia, com umhas
100.000 pessoas a percorrerem as suas
ruas. A manifestaçom decorreu na véspera da conferência do Scottish National
Party e surgiu como umha medida de
pressom aos seus líderes para estabelecer os tempos dum segundo referendo pola independência. Após a
consulta do Brexit em 2016, a primeira
ministra escocesa Nicola Sturgeon
anunciou a tentativa de celebrar esse
segundo referendo, já que a maior
parte de escoceses tinham votado em
favor de manter-se no seio da Uniom

Manifestaçom independentista
na Escócia

GLEN CLARk

Europeia. Com o Partido Conservador
na sua própria guerra interna polas
condiçons do Brexit, o povo escocês
está-se a impacientar e procura umha
data para o seu ansiado divórcio.
Umha data para pôr fim a um matrimónio onde, como em quase todos os
contos antigos, os interesses económicos primárom sobre os sentimentais.
Umha duradoura relaçom pola qual
ninguém dava a mínima antes de se
concretizar.

tratado de Uniom de 1707
A fatal uniom aconteceu no primeiro
de maio de 1707, dia em que o Tratado de Uniom dos parlamentos ingleses e escoceses entrou em vigor. Se
bem que nom surpreendeu muitos,

No passado 6 de
outubro tivo lugar
em Edimburgo a
considerada umha
histórica marcha
em favor da
independência da
Escócia, com umhas
100.000 pessoas a
percorrerem as
suas ruas

sim que o fijo a velocidade com que
aconteceu. Naquela altura as coroas
escocesas e inglesas já estavam unidas.
Na sequência da morte de Isabel I de
Inglaterra, Jaime VI de Escócia virou
também Jaime I de Inglaterra. A
uniom como um só estado soberano
semelhava inevitável -houvera três
tentativas anteriores, 1606, 1667 e
1669- mas as reticências escocesas e
inglesas impedírom-no.
No início do século XVIII o trono
britânico tinha sido ocupado pola rainha Ana que fora educada num estrito
protestantismo. O pai dela, Jaime II
de Inglaterra e VII da Escócia fora deposto na Revoluçom Gloriosa e exilara-se em França. Convertido mais
tarde ao catolicismo tivo umha se-
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gunda esposa, María de Módena, e
o filho de ambos, Jaime Francisco
Eduardo Estuardo, educado na fé católica, era a esperança dos jacobitas
para ocuparem o trono. Reconhecido
como rei por Espanha, França, os Estado Pontifícios e Módena, representou umha importante ameaça para a
meia-irmá, a rainha Ana.
Ela foi a grande instigadora da
uniom entre os dous países. Se algumha das suas dezassete gravidezes
tivesse chegado à idade adulta talvez
os parlamentos nom teriam resolvido
a Uniom. Só umha criatura sobreviveu
à infância, tendo falecido aos onze
anos. A maior preocupaçom da rainha
Ana era que um protestante a sucedesse. A uniom completa, com um
parlamento partilhado sob o mesmo
monarca era a única situaçom viável
para impedir a Escócia de escolher um
rei ou rainha.

O projeto colonial escocês
Por outro lado, a situaçom no norte da
Ilha continuava convulsa. Escócia estava a sofrer as consequências dos seus
excessos no Mar das Caraíbas. Pretendia mostrar estar madura para conseguir falar em pé de igualdade com as
grandes potências. Queria o seu espaço no tabuleiro político, mas, naquela altura, se nom se possuía umha
colónia, era pouco provável ser aceite
a entrar no jogo. O projeto Darién semelhava a empresa perfeita para ganhar presença e o que era mais importante, encher os cofres do Estado.
O projeto Darién consistia no estabelecimento dumha colónia no Istmo
do Panamá que receberia o nome de
Caledónia. A ambiciosa empresa visava umha ligaçom por terra entre os
oceanos Atlântico e Pacífico que favoreceria o comércio com Oriente e para
isso criaria a Companhia da Escócia,
que concorreria com outras como a

A uniom completa,
com um parlamento
partilhado sob o
mesmo monarc
era a única situaçom
viável para impedir a
Escócia de escolher
um rei ou rainha

Companhia Britânica das Índias
Orientais inglesa. Para esse fim fazia
falta muito dinheiro. Fôrom angariadas cerca de 400.000 libras, tendo envolvido investidores de todos os níveis
sociais e representado, para termos
umha ideia, 20% do dinheiro circulante no País.
A primeira expediçom saiu do porto
de Leith em 1698 com uns 1200 colonos a bordo. Ao chegar erigiram um
forte e um atalaia e à sua volta construírom as cabanas do assentamento
principal, Nova Edimburgo. A introduçom da agricultura nas novas terras
estivo cheia de complicaçons e o comércio com os índios nom avançava
dado que nom pareciam prestar muita
atençom para os pentes e demais objetos do dia a dia que lhes podiam oferecer. Doenças tropicais como a malária ou a febre dizimárom os colonos,
tendo a taxa de mortandade subido
para 10 mortes por dia. Só tivérom sucesso com a caça de tartarugas gigantes, mas havia cada vez menos gente
disponível para realizar tam sacrifi-

Pintura da rainha Ana da Gram bretanha em 1705
michael dahl

cado exercício. Por outro lado, o rei
Guilherme III de Inglaterra tinha ordenado às colónias inglesas e holandesas nom fornecer alimentos aos escoceses visto que essas terras eram
reclamadas polos espanhóis e provocar a sua ira poderia ter consequências

no velho continente. As autoridades
só poderiam recompensar os colonos
com álcool e as contínuas bebedeiras
contribuírom para acelerar as mortes
dos homens já enfraquecidos pola disenteria e a fome. A primeira tentativa
de estabelecer umha colónia faliu
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aos oito meses. As mortes continuárom mesmo na viagem de volta, tendo
chegado à Escócia apenas 300 nos
1200 que partiram.

O fracasso do darién
Os sobreviventes nom chegárom a
tempo para impedir que umha segunda
expediçom partisse da Escócia em
1699. Pouco mais de um milhar de pessoas atravessárom o oceano na procura
de um assentamento com cabanas vazias e sepulturas cheias. Para além das
enfermidades e a fome, os espanhóis
andavam por perto e prontos para lutar.
Nom foi até a chegada de Alexander
Campbell de Fonab, responsável pola
organizaçom da defesa, que os colonos
escoceses mudárom o seu ânimo. Conseguírom expulsar os espanhóis dumha
paliçada, mas finalmente fôrom sitiados
durante um mês. Os colonos acabárom
por firmar a rendiçom e abandonar definitivamente a colónia a fim de se evitar um mal maior.
O fracasso desmoralizou umha significativa percentagem da populaçom,
particularmente famílias das terras baixas que tinham ficado arruinadas. Culpou-se ao rei por nom ter intervindo,
ao que o monarca respondeu que, sentindo-o polas vítimas, se tinha recusado a intervir porque umha ajuda por
parte da coroa teria levado a entrar em
guerra com os espanhóis. Tam tensas
estavam as cousas que três marinheiros dum mercante inglês fôrom enforcados em Edimburgo acusados de pirataria como partícipes do bloqueio
sofrido polos escoceses.
A Escócia ficou totalmente empobrecida, ao fracasso do projeto Darién
juntou-se umha época de más colheitas
em boa parte da Europa. 200.000 pessoas teriam acabado na mendicidade.

tensas relaçons
No plano político, as relaçons entre a
Escócia e a Inglaterra nom estavam na
sua melhor forma. A Inglaterra aprovou em 1701 a Act of Settlement em que
se estabelecia que na sucessom na
coroa só seria permitida a subida ao
trono de monarcas protestantes, o que
cortava o passo à Casa dos Estuardos,
de confessom católica. Isto incomodou o Parlamento Escocês, pois vários
reis Estuardo tinham sido da Escócia

antes de o ser também da Inglaterra.
Como resposta, o Parlamento escocês
aprovou a Act of Security em que se estabelecia que em caso da morte da rainha Ana os três parlamentos nomeariam um rei protestante dos
descendentes dos monarcas escoceses
a nom ser que se reunissem certas
condiçons económicas, políticas e religiosas. A reaçom nom se fijo esperar
muito e os ingleses contra-atacárom
com a Alien Act de 1705, através da
qual limitavam o comércio e a livre
circulaçom entre os dois países até que
se derrogasse a Act of Security. Naquela
época o comércio com a Inglaterra era
fundamental para a Escócia.
No início de 1706 a irritaçom escocesa por causa da Alien Act só tinha
vindo a aumentar dado que a lei os
tornava estrangeiros na Inglaterra e limitava o comércio de que tanta gente
dependia. A situaçom económica nom
deixava Escócia numa boa posiçom de
negociaçom e do Sul chegavam cantos
de sereia a apostar na uniom política
como a melhor soluçom. Os escoceses,
reticentes, mesmo ponderárom outra
uniom, neste caso com a República de
Holanda. Finalmente chegou-se à conclusom de que a única forma de combater a Alien Act era entrar em negociaçons sobre a uniom com os ingleses, já
que pensavam que se se falasse em
uniom total nom seria possível o
acordo entre os dous Parlamentos.

A negociaçom do tratado
Sessenta e dois comissários –trinta e
um de cada país– seriam os responsáveis pola negociaçom do Tratado.
Neste momento é quando chega a primeira traiçom. O representante mais
importante da Escócia, o Duque de
Hamilton, a pesar de ser anti-unionista
era um fervente monárquico e propujo
que fosse a rainha Ana quem nomeasse os comissários. A proposta foi
aprovada por quatro votos e a rainha
aproveitou para designar unionistas.
Atualmente, sabemos que os comissários se reuniram em segredo por
medo à reaçom. Em abril de 1707 reuniram-se oficialmente. O tratado negociou-se em menos dum mês. Os ricos
vírom na uniom a única forma de preservar os seus privilégios e os mais relutantes mudárom de ideia com a

Após o fracasso do
seu projeto colonial,
a Escócia ficou
totalmente
empobrecida. A isto
juntou-se umha
época de más
colheitas em boa
parte da Europa
Os ricos vírom na
uniom com Inglaterra
a única forma de
preservar os seus
privilégios

ajuda dos subornos que chegárom do
Sul. “Vendidos e comprados polo ouro
inglês, vaia umha banda de pícaros
numha naçom”, assim foi como descreveu a traiçom ao povo Robert Burns,
poeta nacional escocês. A uniom consumou-se de costas ao povo, entre 80%
e 90% por cento era contra ela. Sabemos qual a reaçom do povo, em larga
medida, polos escritos que deixou um
jovem Daniel Defoe que nesse momento trabalhava como espia e agitador a favor da uniom em Edimburgo,
alguns anos mais tarde viraria mundialmente famoso por escrever Robinson
Crusoe. Defoe escreveria “a gentalha escocesa é a pior cousa que há, em cada
um a favor há 99 em contra”.
O 1 de maio a cidade de Edimburgo
erguia-se numha manhã cinzenta com
a uniom consumada e os sinos da catedral a tocarem umha velha música:
Como posso estar tam triste no dia do
meu casamento?
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Os ingleses
ganhavam com a
uniom o controlo
político de um país
que nunca puderam
subjugar
Um ano depois da
uniom o sentimento
contra ela era tal que
os jacobitas
planeárom umha
tentativa de
recuperar o trono

Mapa da Escócia de 1714 do
geografo herman Moll.

Após a uniom
Os ingleses ganhavam com a uniom o
controlo político de um país que
nunca puderam subjugar. Tiravam-lhe
um aliado ao inimigo francês e a preocupaçom de serem atacados pola retaguarda, amais de um bom número de
soldados escoceses e acima de tudo,
asseguravam que os próximos monarcas fossem protestantes.
Por outro lado, a Escócia mantivo a
educaçom pública e a lei escocesa,
ainda que esta última podia ser alterada. Recebeu o chamado Equivalente,

398.000 libras para reparar os danos
que ocasionou a ruína da Companhia
da Escócia e os impostos mais altos que
teriam que pagar. Esse dinheiro serviria também para pagar os custos decorrentes da equiparaçom monetária e dos
pesos e medidas. 60% desse Equivalente devia servir para pagar as despesas da Companhia da Escócia, mas realmente isto foi letra morta visto que
somente as pessoas mais poderosas
afins à uniom é que recebêrom a totalidade do dinheiro prometido. Isto ocasionou enormes revoltas por todo o

Com o passar dos
anos, até os
unionistas se
apercebérom de
que nom fora umha
uniom entre
iguais senom umha
entrega total da
independência de
Escócia por parte
de políticos falsos
e corruptos

país que fôrom reprimidas por tropas
enviadas polo Privy Council, com boatos
relacionados a umha possível invasom
do país pola Royal Navy incluídos.
Um só Parlamento decidiria por
todos. No início do século XVIII a representaçom era calculada com base na
riqueza, nom pola populaçom sendo
que a Inglaterra era cerca de trinta
vezes mais rica do que a Escócia, ainda
que a sua populaçom só era cinco vezes
a escocesa. Os ingleses propugérom que
os escoceses tiveram 38 assentos na
nova câmara, mas devido às objeçons
escocesas finalmente escolhérom 45 mais um que a Cornualha. A representaçom mantivo-se muito desigual: 513
assentos ingleses para 45 escoceses.
Um ano depois da uniom o sentimento contra ela era tal que os jacobitas planeárom umha tentativa de recuperar o trono. O rei Luís XIV de
Francia acolheu os Estuardo, 20 barcos estavam prontos para levar Jaime
VIII da Escócia VIII e III da Inglaterra mais 5.000 soldados para a Escócia, onde mais 25.000 esperavam preparados para a guerra, mas a Royal
Navy foi quem de interceptar a frota.
Quem sabe como seria a história europeia moderna de nom ter sido assim.
Com o passar dos anos, até os unionistas se apercebérom de que nom
fora umha uniom entre iguais senom
umha entrega total da independência
de Escócia por parte de políticos falsos
e corruptos. A marcha do passado 6 de
outubro serve para mostrar ao mundo
que os escoceses estám dispostos a
aprender dos erros dos seus antepassados. Deixar para trás aquilo que vendérom com sendo umha aliança de casamento, quando foi, antes bem, umha
cadeia. Umha cadeia de ouro.

Glen Clark é sociólogo galego-escocês.
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N

os dias 6 e 7 de outubro
tinha lugar no Ferrol o
primeiro congresso da
Rede para o Decrescimento Eo-Návia-Galiza-Berço, um evento
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

com o que culminavam meses de trabalho para a adaptaçom do
ideário decrescentista à realidade galega. Falamos com Miguel
Anxo Abraira, membro da Rede, para conhecer as conclusons do
congresso e a atualidade do movimento decrescentista.

Miguel Anxo
Abraira
da Rede para o
Decrescimento

“É difícil que o capitalismo, pola
sua necessidade de acumular,
poda assumir o decrescimento”

Quais fôrom as conclusons principais do congresso?
A principal foi a necessidade de criar
umha organizaçom e depois falou-se
na necessidade de um modelo educativo distinto, de um modelo de saúde
pública que nom esteja ao serviço das
grandes farmacêuticas, de reconfigurar
o transporte e a energia... Entendemos
que vai haver umha mudança de paradigma importante e imos cara umha
sociedade que nom vai poder dispor
de tanta energia. Também defendemos criar modelos organizativos baseados na autogestom e impulsar medidas concretas que visualizem a
alternativa que permita umha socie-

dade mais justa e igualitária.
Debatemos sobre ecofeminismo e
entendemos que os seus valores tenhem que estar presentes de jeito transversal em todo aquilo que desenhemos.

Organizar-se nestes três territórios está ligado ao conceito
de biorregiom. Poderias explicar-nos isto e quais som as caraterísticas da biorregiom em
que se situa a Galiza?
A Rede constitui-se para bioregiom por
várias razons. A principal é que as soluçons numha idade pós-fossilística vám
ter a ver com as condiçons ambientais,
climáticas e de recursos que se deam

nos territórios, que som condiçons que
muitas vezes definem os aspetos culturais e sociais. A biorregiom Eo Návia –
Galiza -Berço tem umhas caraterísticas
ambientais e de recursos similares e as
opçons vam ser similares para os três territórios, sobretodo se estamos a articular-nos numha mesma organizaçom.
Também havia aspetos culturais que
convidavam a tentar constituir umha
organizaçom comum nestes territórios,
e houve umha boa aceitaçom.
Nesta biorregiom também teria
cabida o norte de Portugal?
Com Portugal, o que figemos, e dado
que eles estám também impulsando a

“As soluçons numha
idade pós-fossilística
vam ter a ver com as
condiçons ambientais,
climáticas e de
recursos que se deam
nos territórios”

rede para o decrescimento de Portugal, foi aprofundar nas relaçons. Mas
entendemos que a existência de dous
estados torna difícil a existência de
umha só organizaçom, e ademais a
permeabilidade que existe entre o
norte de Portugal e a Galiza, ainda
que seja importante, nom é o suficientemente sólida. Assim, acordamos
aprofundar nas relaçons e eles estivérom convidados a participar ativamente no congresso de outubro.
A pegada ecológica da Galiza é
superior à do Estado, a que se
deve isto e que significa isto a
nível global?
A pegada ecológica reflete o impacto
que a atividade feita na Galiza tem
sobre o território. Tendo em conta
que aqui estám as térmicas, que nom
fornecem de energia elétrica ao território galego em exclusiva, a pegada
ecológica é mui alta, maior que a do
Estado. Essas empresas existem,
geram uns postos de trabalho na Galiza e isso agranda a pegada ecológica
da sociedade galega.
Que reflexons há desde o Decrescimento quando estouram
conflitos laborais como o atual
com os postos de trabalho da
Alcoa?
A reflexom que fazemos é primeiro
compreender o mau trago polo que
estám a passar os trabalhadores. O
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feito de ficar fora do sistema, nom
haver alternativas e haver umha profunda crise de trabalho fai que se veja
o futuro com verdadeiro pessimismo.
Entendemos que defendam com unlhas e dentes os postos de trabalho.
Dito isto, há que dizer que o que está
a fazer a Alcoa é conseguir que a sociedade no seu conjunto forneça de
eletricidade a umha empresa abaixo
do custo de produçom, mais de 30%
da eletricidade que se produz na Galiza, incluindo as térmicas e as renováveis, consome-a Alcoa. Os mil milhons de euros que recebeu Alcoa nos
últimos anos deixam ver claramente
que esses postos de trabalho nom som
pagos pola empresa mas pola sociedade. Entendemos que esta situaçom
é insustentável e que é um claro exemplo da crise energética mundial. No
momento em que os recursos energéticos cada vez som mais escassos as
pessoas tenhem que trabalhar mais
para aceder à mesma unidade energética. Ao encarecer-se a energia, as
grandes empresas devoradoras entram
em crise. E este é a mudança de paradigma. A mudança de paradigma na
revoluçom industrial consistiu em que
se passou de umha sociedade rural e
agrária para umha sociedade industrial, neste momento o que está a iniciar a sua decadência é a sociedade industrial e começa por aquelas
empresas que som altamente dependentes de energia. Entom, solidarizamo-nos com os trabalhadores de
Alcoa, e dizemos que existe alternativa, que é o decrescimento, que há
jeitos de viver sem apostar exclusivamente por postos de trabalho em multinacionais e que se pode viver de recursos territoriais e galegos.
O decrescimento é umha proposta dirigida só para o ocidente industrial?
É umha alternativa para todo o planeta. O que sucede é que o capitalismo
está pondo em perigo a supervivência
da humanidade, principalmente pola
incerteza climática. O decrescimento é
umha alternativa global, outra cousa é
que tem que tomar um cariz distinto
dependendo da sociedade em que se
faga o discurso. Nom é o mesmo defender o decrescimento no centro do

participantes no primeiro congresso de decrescimento em Ferrol

“Já nom é possível
reconduzir o
capitalismo e
estamos condenados
a um colapso que se
está dar nalguns
setores sociais”

ocidente opulento, como podem ser os
EUA, que defendê-lo na periferia do
centro, como é a Galiza, como defendê-lo na África, onde é preciso que
as pessoas tenham direito aos seus recursos, a poder viver no seu território.
Há que estar dispostos a decrescer no
ocidente opulento para que eles
podam medrar. Também é diferente o
discurso a transmitir a pessoas que
vivem em situaçons de pobreza em
ocidente, pois o capitalismo cria injustiças nom só norte-sul mas também
dentro dos próprios territórios. Para
que todo o mundo poda aceder a uns
mínimos há que optar pola partilha e
nom polo crescimento.

Considerades o perigo de que
parte do ideário decrescentista
poda ser apropriado polo estado ou o sistema capitalista?
O sistema capitalista já está assumindo
parte do ideário. Mas o decrescentismo tem muitos eixos, e o da reduçom nom entra dentro do modelo capitalista. O capitalismo para continuar
existindo precisa continuar acumulando riqueza, continuar espoliando
territórios e recursos, eliminar culturas
que considera minoritárias, ou contar
com valores heteropatriarcais que
nom tenham em conta a vida e que
tenham em conta única e exclusivamente a dominaçom. É difícil que o
capitalismo poda assumir mesmo a palavra decrescimento, pois baseia-se na
necessidade de acumular.
Teria sentido a proposta decrescentista se nom existisse essa
ameaça de colapso energético?
O decrescimento nasceu como umha
opçom de vida individual e coletiva
polo que deve apostar a sociedade
opulenta do norte. O que se passa é
que nestes momentos, e polo menos
no congresso de Ferrol ficou claro, já
nom é possível reconduzir o capitalismo e estamos condenados a um colapso que já se está dar nalguns setores
sociais. Agora nom é umha opçom,

mas a única alternativa que temos as
classes trabalhadoras para que o
grande capital nom instale políticas
neo-fascistas. Isso é um perigo que há.
Entendemos que o decrescimento é a
ideologia e as propostas que pretendem fazer umha emenda total ao capitalismo e que pretendem que haja
umha sociedade sem escravos.
Algumhas iniciativas concretas
a desenvolver por parte do decrescentismo galego?
Da Rede estamos a consolidar os grupos locais de trabalho e a seguinte medida acordada é fazer umha proposta
para criar um parque de vivendas
abandonadas, para que quem nom
poda aceder à propriedade chegue a
acordo com pessoas com propriedades
abandonadas, que estas vivendas
podam ser habitadas em troca de
umha reparaçom e que seja umha cessom a longo prazo. Poderia estar a administraçom como garante, mas tampouco seria obrigatório para estes
acordos. Logo há medidas mais genéricas: criar umha medicina científica
que nom esteja ao serviço do capital,
apostar em projetos educativos alternativos e, sobretodo, insistirmos muito
no tema da autogestom: precisamos de
uns movimentos sociais autogeridos
cada vez mais fortes.
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Estas críticas e
propostas têm sido
não só naturalmente
rejeitadas pela direita
política, como
também por largos
sectores da esquerda

alejandro rozados

Redes decrescentistas para a
sustentabilidade e a justiça
ambiental e social

O

paradigma económico
dominante que tem ditado as orientações políticas um pouco por
todo o mundo está a revelar-se incapaz de lidar com a confluência de crises ambiental, social e económica que
vivemos. Pelo menos, no sentido de
conseguir conferir, de forma equitativa, níveis razoáveis de qualidade de
vida à generalidade das populações,
sem comprometer o bem-estar das gerações futuras e a sustentabilidade dos
ecossistemas de que dependemos. Os
dados e as conclusões de recentes relatórios e estudos internacionais não
deixam margem para dúvidas: a prossecução do business as usual e dos actuais
padrões de vida dos países ditos desenvolvidos é incompatível, quer com
a manutenção das condições ambientais propícias à vida humana (e à de
muitos outros seres vivos), quer com
a capacidade biofísica do planeta para
gerar a energia e os recursos necessários. Como muitos autores vêm afirmando, a probabilidade de ocorrência

áLVARO FONSECA

de colapsos ambientais e/ou sociais
será cada vez maior. O que é ainda
possível fazer para evitar estes eventuais cenários traumáticos e para promover uma transição eco-social (de
que fala amiúde Carlos Taibo)?
Os promotores das perspectivas decrescentistas, oriundos do meio académico europeu das ciências sociais e
políticas, denunciam e criticam há vários anos os modelos económicos baseados no crescimento permanente da
produção e do consumo, na mercadorização radical, na externalização dos
impactos ambientais e na distribuição
injusta dos impactos sociais. Põem
também em causa os mitos neocoloniais e ‘ocidentocéntricos’ do desenvolvimento e do progresso tecnocientífico, e propõem a relocalização das
actividades económicas e a redução
dos níveis de produção e consumo de
bens e serviços nos países e territórios
com pegadas ambientais e sociais excessivas. Os decrescentistas defendem
que a resultante redução de bens materiais e de conforto será acompa-

O que é ainda
possível fazer para
evitar estes eventuais
cenários traumáticos
e para promover uma
transição eco-social?
Os decrescentistas
põem em causa os
mitos neocoloniais e
‘ocidentocéntricos’ do
desenvolvimento e do
progresso
tecnocientífico

nhada dum aumento dos níveis de satisfação emocional e psicológica, individual e colectiva, bem como do aumento dos bens relacionais e
conviviais. Estas críticas e propostas
têm sido não só naturalmente rejeitadas pela direita política, como também
por largos sectores da esquerda que
não concebem a prosperidade social
dissociada do crescimento, do produtivismo e do extractivismo. Acresce
que os grandes meios de comunicação
têm ignorado estas mesmas ideias, o
que leva a que sejam desconhecidas da
maioria dos cidadãos.
As redes decrescentistas –movimentos de cidadãos auto-organizados e
auto-gestionados, como o que surgiu
na Galiza e está a surgir em Portugal–
emergem como possibilidade real de
inverter aquela situação. Os principais
papeis que estas redes podem desempenhar são: divulgar e clarificar as propostas decrescentistas no espaço público
(publicações,
encontros,
debates); denunciar as políticas públicas baseadas em falsas soluções ou em
soluções insuficientes ou incoerentes;
divulgar, potenciar e ligar projectos e
práticas que promovam o decrescimento; promover hábitos e práticas
que não alimentem ‘o sistema’ e que
sejam coerentes com as premissas do
decrescimento. Os decrescentistas
estão cientes do desafio que será implementar a verdadeira revolução cultural que permitirá descolonizar o
imaginário e desintoxicar as mentes e
as narrativas dominantes – estou convicto de que as redes decrescentistas
terão um papel central neste processo,
que já está em andamento.
Álvaro Fonseca é pensador e activista eco-so-

cial, membro dum projecto de rede para o decrescimento em Portugal.
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A resistência
das tecedoras

C

om o documentário ‘Tecido resistente’, Marina
Chiavegatto achega-se à história da fábrica ‘Hilados y Tejidos Vilasantar’ através dos relatos das
suas trabalhadoras. Esta indústria dava trabalho a
mais de trescentas mulheres do rural na comarca das Marinhas
na primeira metade do século passado. O acesso à gestom do
dinheiro que ganhavam cambiou a sua mentalidade e o devir
da sua vila, Présaras. O documentário de Chiavegatto fala do
empoderamento das mulheres, numha época em que este conceito nem existia, e tira do esquecimento umha das muitas revoluçons silenciosas da Galiza em que as protagonistas tenhem
rosto de mulher. página 28
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lara Barros
Alfaro
historiadora

“As comunidades de montes som
imprescindíveis no governo do território”

ena barbazán

Lara barros Alfaro é historiadora de formaçom, e natural
de Mondariz. Assim que terminou o seu trabalho final de curso sobre os montes vicinais
da Groba, em Oia, começou o seu projeto, Mulime. Mulime di
respeito a tudo o que se apanhava no monte para fazer o estrume, para fertilizar a terra. A ideia deste projeto é "apanhar
a memória para fertilizar as comunidades, a sua identidade".
raquel cecilia pérez
raquelceciliaperez@novas.gal

Como bota a andar Mulime?
Num momento de mudança na minha vida, através
de umha colega que estava a fazer a tese, aconteceume vir a ter a possibilidade de trabalhar numha comunidade de montes. Os seus membros mantinham
um conflito com outra paróquia, e procuravam alguém que figesse umha investigaçom histórica e documental, sobre as delimitaçons dos seus terrenos.
Há comunidades que precisam de definir o seu te-

rritório, mas também recuperarem
o seu acervo documental, aquilo
que dá molde à sua história.

Achas que esta necessidade
tenha a ver com umha rutura da memória geracional
dos montes?
Há muitas comunidades distintas, mas, por vezes,
acontece, sim. A agência fundamental das comunidades de montes em mao comum tem a ver com a
sua existência imemorial. E a essência legal destas
comunidades é o direito consuetudinário; do uso e
do costume. Este direito foi sempre registado através da memória oral e da transmissom oral. Eu
tenho topado documentaçom em que se explica
que, quando se realizava um deslinde e se punham

os marcos, iam ao ato vizinhos e vizinhas, e levavam
crianças de doze anos como jeito de firmar as memórias vindouras. Parece-me um exemplo do que
estamos a falar. Em certo momento, essa transmissom geracional quebra-se. E, efetivamente, nessa rutura ocorre umha perda de memória, umha perda
de referência dos topónimos, de onde se situam. Por
vezes, acontece que na documentaçom histórica se
fai referência a um topónimo que a gente nom consegue localizar. Dá-se umha perda. Assim, o labor
de recuperaçom da história do monte é interessante
que surja acompanhado doutro de recuperaçom da
microtoponímia. É um trabalho urgente, cada vez
que morre umha pessoa idosa morrem topónimos
com ela. E essa é umha forma fundamental de nos
identificarmos e de nos relacionarmos com o território.
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“Aquilo que ajuda a
definir as comunidades
vicinais é a memória
oral"
Nessa vertente histórica do teu trabalho, que organizaçons sociais encontraste por trás dos montes comunais?
Existe um sistema de governança que está pouco estudado, porque há pouca documentaçom, esse sistema som os concelhos de aldeia, os concelhos abertos. Grupos de gente que habitavam umha zona.
Podiam organizar-se por aldeias, lugares, paróquias,
ou mesmo conjunto de paróquias. A voz do concelho
debatia sobre o que era comum e coletivo. Na altura,
quase tudo era coletivo, a rega, a sementeira... e a organizaçom do uso e aproveitamento dos montes comunais. Era umha instituiçom que tinha peso. A
pouca documentaçom que existe fala de como estabelecia ordenanças. Tinha capacidade legislativa e
executiva. Dela saíam cargos, pessoas responsáveis
pola sua implementaçom. Existia ainda um sistema
judicial, com sistemas de controlo, de vigilância e de
sançom. Era um governo de todos e todas as vizinhas.
Temos figuras do século XX, que daí provêm, e que
lembramos. Por exemplo, a figura dos alcaides pedâneos, os alcaides de bairro ou de aldeia. Também o
sistema de justiça próprio, a justiça rústica, que se
fazia entre iguais. Umha espécie de sistema de mediaçom. Algumhas pessoas da contorna, de sítios vizinhos, também labregas, facilitavam que em caso de
conflito se figessem concórdias. Na documentaçom
escrita aparece com o nome de hombres buenos.
Como mudam estas figuras com o tempo?
Atualmente, aquilo que resta de tudo isso, som os
montes vicinais em mao comum. umha comunidade
que habita um território concreto e que é soberana
nesse território. Daí a sua potencialidade para poder
governarmo-nos doutras maneiras. Mais coletivas,
mais baseadas na colaboraçom, na mediaçom.
Que nos podem ensinar estas experiências
sobre o aproveitamento sustentável do
monte?
Som umha ferramenta de gestom do território coletiva, com vocaçom democrática e assemblear. Em
teoria, polo menos. Som umha ferramenta de gestom do território que abrange muitos hectares na

ena barbazán

“O sentido de
comunidade está ferido"
“O monte era o eixo do
território, para fertilizar
a terra, para a lenha...”

Galiza. Há sobre duas mil oitocentas comunidades
reconhecidas a dia de hoje. Mais de setecentos mil
hectares de território. No que toca à governança do
território, as comunidades de montes som umha ferramenta imprescindível.
Quais som as dificuldades atuais na hora de
organizar montes em mao comum?
Na prática, o sentido de comunidade está ferido.
Cumpre é reconstrui-lo. Há comunidades em que a
junta diretiva é composta por três ou quatro pessoas,
que se juntam umha vez por ano e tomam todas as
decisons. Dantes, o monte era o eixo do território,
para fertilizar a terra, para a lenha... o monte era necessário. E umha responsabilidade sobre a sua sustentabilidade. Esta relaçom quebra-se, desaparece
com a reforma agrária. Hoje muitas comunidades de

montes empregam o território para a exploraçom
florestal. A mudança foi promovida a partir do
Corpo de Engenheiros de Montes e trunfa com o
Franquismo. Mais à frente conseguiu-se a devoluçom
da propriedade às comunidades de montes, mas o
modelo produtivo nom mudou. Já estava a ser implementado e, frequentemente, as comunidades de
montes nom contam com recursos ou força para
mudar o rumo. Estaria bem que nas comunidades se
abrisse esse debate: que uso produtivo lhe queremos
dar ao monte? Na Galiza temos muita falta de superfície agrária com muito monte eucaliptizado.
Gostava de que nos déssemos ao debate, porque há
muitos debates produtivos, mesmo que a Junta e outros poderes promovam apenas o florestal.
Há na atualidade distintas experiências,
como a do monte vicinal de Rois, onde se
plantárom castanheiros e se criam porcos
celtas. Vam surgindo novas iniciativas.
Sim, como dixem acima, há muitos tipos de comunidades. Nalgumas começa a entrar gente nova, há
relevo geracional. As mentalidades começam a
mudar. Também entram mulheres nas assembleias,
nas juntas diretivas... verificam-se mudanças também
nesse sentido, porque o mundo das comunidades de
montes era um mundo mui masculinizado. Esse é o
caminho. Temos umha ferramenta entre as maos
que é importantíssima em termos de soberania.
Pode-se fazer muita cousa a nível de base através
das comunidades de montes.

cultura

novas da galiza
novembro de 2018
página 26

c

Anxo Moure
escritor e
conta-contos

“queremos contar a história da
Galiza através da sua natureza”

Anxo Moure é um escritor,
conta-contos e ecopacifista
que leva décadas luitando
polo meio galego. Ademais, Anxo é umha dessas pessoas
carregadas de criatividade e energia, capaz de transformar
em algo mágico quase qualquer cousa sem deixar de reivindicar um mundo melhor para todas, sobretodo para as mais
novas. isto é o que nos contou desde a sua casa de Garabelos, perto de Chantada.
elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

Como começaste a te preocupar pola defesa do meio e o futuro da Galiza?
Acho que todo começou por criar-me com a minha
avó. Ela era cega, mas, contodo, cuidava da casa, dos
animais, de nós... De facto, de cativos nem sabíamos
que o era porque fazia todo ela própria. Assim, dela
acho que aprendim os valores da resiliência e da fortaleza para superar as cousas e desfrutar do que che
toque. E suponho que um pouco por ela som quem
som hoje, e fago o que fago.
No ano 89 foi quando começamos mais a sério
com o tema da defesa do monte galego. Nesse ano

houvo umha vaga de lumes mui
grande e para protestar criamos o
grupo ecologista Xevale. Com ele,
começamos a luitar pola defesa do
meio ambiente, e decatamo-nos de
que esta luita tinha que ir vinculada
à educaçom ambiental, a ensinar
sobre a importância do autóctone.

E aí foi quando começou este projeto.
Sim. Basicamente íamos polos colégios para denunciar a eucaliptizaçom e explicar às raparigas que era
a reciclagem. Eu acrescentava uns continhos para
fazê-lo mais entretido, e esses fôrom um pouco os
inícios. A mim começárom a reconhecer-me por
plantar carvalhos nas botas velhas como símbolo de
seguir caminhando e luitando, e polos meus contos
do Carvalho com Botas. Assim, o das escolas volveu-se
habitual. Hoje em dia, estou quase todos os dias contando contos pola Galiza, é do que vivo, contos que
invento para ensinar às nenas o tema de cuidar da

elena martín

terra, o câmbio climático, a imigraçom, a solidariedade... Som contos em galego e sempre tenhem
umha base de conhecimento da nossa terra. Estamos
fartas de histórias de hipopótamos, girafas... e nom
de espécies de aqui. Na escola da minha filha, por
exemplo, falam do Japom, da China... mas pensam
que o rio que passa polo nosso povo é o Nilo, porque é o rio que mais conhecem, e isso nom pode
ser. Queremos contar a história da Galiza através da
sua natureza.

“Buscamos que as
pessoas poidam voltar
a estar em contato
com o mundo natural”
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Mas, para além de conta-contos também
te dedicas a outros projetos. Poderias-nos
falar dalgum?
Temos a Ciclobiblioteca, o Apalpador, a Tenda das
Palabras, a Titiricleta... O projeto sobre as barcas do
Minho, que consiste em percorrer todos os concelhos do Minho contando-lhes contos às nenas e amosando-lhes os 12 tipos de barcas tradicionais... E
muitos outros projetos.
E como acabastes assentando-vos cá, em
Garabelos?
Eu queria salvar a casa da minha avó do abandono.
Arranjamo-la e plantamos no jardim 32 espécies de
árvores autóctones para criar estas aulas de educaçom ambiental. O centro do projeto, é a casa acima
das árvores, concretamente, no alto dum castinheiro
e dum carvalho, feita por companheiras carpinteiras.
Dentro dela pugemos umha biblioteca e hoje em dia
é a única biblioteca do mundo localizada num lugar
assim. A ideia tivem-na porque o meu livro de cabeceira é O Barón Rampante de Italo Calvino, umha
história de realismo mágico sobre um rapaz que
subiu a umha árvore e nunca mais baixou. O que
fago desde o alto é explicar histórias sobre a nossa
natureza ou contar contos. Venhem colégios, ciclos
de formaçom... Por vezes, venhem escuitar e muitas
outras vem gente subir à árvore: pessoas adultas, associaçons de lactância, pares, gente comer, dormir...
Em total, já passárom 4000 pessoas por aqui. Se alguém quer subir só tem que ligar e, se estamos disponíveis, som bem-vindas.
E porque decidistes criar um projeto como
este de partilhar um espaço natural?
Para que a gente pudesse voltar estar em contacto
com o mundo natural, algo que hoje em dia parece
mais difícil do que nunca. As pessoas, sobretodo as
mais novas, começam a sofrer o chamado “défice de
natureza”. Na Alemanha estám-se a criar Bosque-escolas para paliar isto. No Japom, o Ministério da
Saúde criou um programa conhecido como Shinrin
Yoku, ou ‘banhos de bosque’, que está demonstrado
que melhora a saúde e aporta felicidade. Agora, até
a nossa casa da árvore, chega gente de todas as partes para aprender deste projeto e levá-lo às suas
zonas. A sociedade moderna passa mais de 90% do
dia debaixo de cimento e isto está a afetar negativamente a muitos níveis. Eu quero trazer as Bosqueescolas à Galiza porque acho que os bosques som
fábricas de oxigénio que lhe dam raízes ao povo.
Também cremos na importância da divulgaçom. Um
dos maiores problemas da sociedade é o desconhecimento que existe sobre a nossa terra. Quase nin-
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“Quero trazer as
Bosque-escolas à Galiza
porque acho que os
bosques som fábricas de
oxigénio que dam raízes
ao povo"

guém poderia nomear todas as árvores que temos
plantadas na sala de aulas da natureza, ou reconhecer os freixos, por exemplo. Conhecem melhor os
eucaliptos. E junto com isto, aprender as nossas lendas e seres mágicos, nem só os de fora.
E, para além disto, fala-se que tendes o
único cinema num palheiro de toda a Galiza?
O Cinema Palheiriso. Está no palheiro da casa da
minha avó. Todo está feito sem gastar nada, só com
trabalho voluntário e muita criatividade. Algumhas
das cadeiras restauradas do cinema tenhem mais de
60 anos e som as mesmas que usárom na altura as
avós das nenas que sentam agora. Temos projeçons,
criaçom de filmes, gente que vem apresentar as suas
curtas, poetas, grupos de música, de teatro... todo o
mundo que queira vir apresentar algo tem as portas
abertas. O festival Som Labrego foi aqui também. A
todo o mundo que vem chama-lhe muito a atençom,

tanto pola sonoridade, quanto pola recuperaçom
dum espaço que volta a ter vida. Recupera-se o palheiro como lugar de reuniom. Muitos estám-se a
perder e nós tentamos evitar isso.
E tendes conexom com as aldeias?
Isso é o melhor. Funciona o tema da relaçom com
a gente das aldeias, como se implicam com o projeto. Temos desde um grupo de pandeireteiras, até
umha mulher de 94 anos que nom perde umha só
atividade. A vizinhança adora. Há que ter em conta
que estas zonas estám mui despovoadas e qualquer
atividade que traga gente agradece-se muito.
És otimista?
A ver, eu som realista. Sim vejo muita ignorância
sobre o nosso, mas nom há que desesperar. Certo é
que a realidade é triste: a perda da língua, da paisagem, o desconhecimento... todo isso está a acontecer, porém, nós nom estamos a trabalhar para o capitalismo, que quer respostas a curto prazo. Nós
temos que pensar que estamos a trabalhar para as
geraçons do futuro. E insisto em que há que trabalhar com ilusom, sem render-se. No momento em
que alguém planta umha árvore, já se está a produzir um câmbio. Para mim, a frase mais bonita que
existe na literatura galega é a dum poema de Antom
Avilés de Taramancos, que dizia: “Decidimos plantar umha cerdeira nova, temos-lhe que dar essa alegria ao vento”. Pois, realmente, cada vez que plantamos umha árvore, estamos-lhe a dar umha alegria
ao futuro. É difícil, mas nós temos que gostar dos
retos formosos e intensos.

ronseis

novas da galiza
novembro de 2018
página 28

r

“Ter acesso ao dinheiro permitiu às
mulheres de Présaras gerir a sua vida”
maria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

Marina Chiavegatto chegou do brasil à Galiza
há dez anos. O nosso património musical tradicional surpreendeu-na de tal maneira que
um dos seus primeiros trabalhos no país foi
umha curtametragem sobre mulheres e música tradicional. Ao abrir esta porta, conheceu
a história da fábrica ‘hilados y Tejidos Vilasantar’ da boca das suas protagonistas, que dava
trabalho a mais de 300 mulheres do rural na
comarca das Marinhas na primeira metade do
século passado. O acesso à gestom do dinheiro que ganhavam mudou a sua mentalidade e o devir da sua vila, Présaras.
O documentário Tecido Resistente fala do empoderamento das mulheres, numha época em
que este conceito nem existia, e tira do esquecimento umha das muitas revoluçons silenciosas da Galiza em que as protagonistas tenhem
rosto de mulher.

Como descobres esta história?
A história chega a mim por casualidade, fai quatro
anos eu estava fazendo umha curta sobre mulheres
cantareiras em Présaras, alí conhecim duas mulheres
que cantavam na coral da vila e que som protagonistas de Tecido Resistente.
Elas falárom-me da fábrica, som mulheres com um
discurso mui bom e eu sabia que tarde ou cedo tinha
que fazer algo com a sua história, porque falava de
empoderamento feminino e de mulheres pioneiras
no rural galego. Mas tinha claro que necessitava dinheiro para fazê-lo e fazer umha cousa bem feita,
queria cuidar a fotografia, jogar com a imagem, ter
tempo, elaborar um bom guiom e para isto o dinheiro é fundamental.
Por isso, quando a Deputaçom da Corunha convocou o Prémio Luísa Vilalta de projetos culturais,
vim a oportunidade perfeita para financiar o meu
projeto.
Tecido Resitente é o título escolhido para
dar nome a este trabalho. Duas palavras
que falam de feminismo: tecer redes entre
as mulheres e resistir. Com o nome dás muitas pistas…

Marina
Chiavegatto
diretora de
`Tecido Resistente´

millan castro

Quigem jogar com estes dous conceitos que ti nomeias mas ademais vinculá-los à fábrica que era de
tecidos, o título é umha chiscadela à fábrica e ao
poder coletivo das mulheres. É a história dumha revoluçom silenciosa, da de centos de mulheres que
som donas do seu destino graças ao acesso à independência económica…

No documentário saem ideias vigentes hoje
em dia, como as duplas jornadas laborais das
mulheres. Foi Présaras umha vila avançada
na época de Hilados y tejidos de Vila Santar?
Depois da apresentaçom do documentário, há sempre um debate e sai muito esta ideia: era Présaras
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“As mulheres seguiam
trabalhando na casa,
como fazemos agora,
com duplas e triplas
jornadas laborais”

o mundo ideal, nom existia o machismo nesta
beirinha do país? A resposta é, evidentemente, que
nom. As mulheres seguiam trabalhando na casa,
como fazemos agora, com duplas e triplas jornadas
laborais… e, de facto, umha mulher comenta-o no
documentário, sendo consciente de que elas eram
um “choio”: levavam dinheiro a casa e também se
ocupavam dela…mas os homens faziam a comida,
encarregavam-se de levar as crianças à escola. O trabalho que existia em Présaras era na fábrica e aos
homens nom lhes quedou outra que se adaptar a
esta realidade. No documentário nom sai nengumha
voz masculina de maneira consciente porque queria
dar-lhes a elas todo o protagonismo, mas, enquanto
gravamos, muitos homens contárom-me que o normalizárom. Estamos falando da década dos cinquenta. Algo totalmente inusual.
A música também está mui presente. Porque lhe quigeste dar um papel quase protagonista?
No documentário há duas músicas, a tradicional e a
de ambiente, que é umha música contemporânea,
vanguardista, dum artista da Corunha.
No documentário, nom sai a fábrica, nom dim
conseguido fotografias dela… estivem um ano procurando-as e nom as encontrei. Dalgumha maneira
quigem suprir esta ausência de imagens da fábrica e
jogar muito com os contrastes, coma umha eterna
contradiçom. Acentuei o dramatismo com duas músicas opostas para que a espetadora entrevisse a evoluçom do Présaras de antes com o de agora. Dumha
vila rica passou-se a umha vila abandonada…

A indústria téxtil
em Vila Santar

fotograma de ‘Tecido resistente’

‘hilados y tejidos de Vilasantar’ foi umha fábrica têxtil que se assentou
em Présaras (Vila Santar) em 1882 da mao de José Núñez de la barca e
Luis Miranda.
Em 1905 ocupava a 300 trabalhadoras e mais de 20 obreiros (homens).
A fábrica trabalhava peças de linho e algodom que ﬁgérom que durante o
primeiro terço do século XiX o têxtil galego vivesse tempos de esplendor.
As mulheres começavam a trabalhar na fábrica aos 14 anos e percebiam um salário de 37 pesetas semanais.
O trabalho das mulheres fora da casa e o esplendor da industria téxtil
converteu Présaras numha vila conhecida com todos os serviços e as
melhores festas da comarca.
Após a guerra civil espanhola, a perda de poder adquisitivo e a entrada
no mercado de teias da França, bélgica, inglaterra e a entrada no mercado do algodom catalám, que rebentou preços, esta industria entra
em decadência. Em 1962 a fábrica sofre um incêndio e fecha.
A gestom da economia familiar por parte das mulheres mudou o modelo social da época.

A música converteu-se na minha aliada para
ensinar à espetadora como a música tradicional,
umha riqueza oral e coletiva da nossa cultura,
pode perder-se para dar passo a outras músicas.
Fala-me da estreia, que acolhida está
a ter?
A estreia tinha que ser em Présaras, e figemo-la
na escola, véu toda a vila, de facto, tivemos que
projetá-la novamente porque houvo gente que
ficou fora.

Esta vila deu-me muitíssimo e estas mulheres
também, de facto, as mulheres protagonistas tenhem vindo comigo a mais projeçons para falar
depois quando há o debate. Já dim que falam
mui bem e tenhem umha memória prodigiosa.
Para mim é o mais importante porque o documentário é um exercício de recuperação da memória e elas lembram-se de muitíssimas cousas…
Quando projetamos o documentário, de que
mais gosto é de que se produz umha identificaçom por parte doutras mulheres e nos debates
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posteriores procuro incluir duas ideias: como
teria sido o rural galego com trabalho remunerado
para as mulheres? E nós, que estamos a fazer agora?
Que fica delas em nós?
De facto, em Tecido Resistente mostra-se
umha ideia chave: o acesso à gestom do dinheiro como facto fundamental para o empoderamento feminino. Que papel jogou este
na toma de consciência destas mulheres?
Sim, e quero que fique claro que nom é um canto
ao capitalismo. Ter acesso ao dinheiro, permitiu-lhes
a estas mulheres do rural galego governar a sua vida.
A Carmen é umha mulher pioneira que tomou a decisom de nom casar porque o seu moço chegou um
dia bébado e tivo claro que isso nom o queria para
ela. Saiu da norma social e ficou solteira coma escolha pessoal porque podia manter-se a si própria.
O homem de Julia Tojo tentou que deixasse o trabalho para ocupar-se da casa e dos filhos, ela deixou-lhe bem claro que se nom aceitava que trabalhasse, nom casariam.
Estas mulheres entenderam que o dinheiro davalhes poder. Poder de decisom para desenhar o seu
futuro dumha maneira mais livre.
A fábrica incendia-se em 1962. Elas lembram este momento com umha tristura
imensa. Mas, dalgumha maneira, algo germolara nelas. Todas conseguem seguir trabalhando. É esta a conclusom final?
Quando ‘Hilados y tejidos Vilasantar’ se incendia,
300 famílias ficam sem cobrar, pensa que muitas
destas mulheres trabalhavam ali desde os 14 ou 16
anos. Os homens emigram e mandam dinheiro para
a casa. Mas as mulheres conheciam o dinheiro como
independência e nom queriam renunciar a esta,
todas queriam seguir trabalhando e buscárom a maneira de fazê-lo. Repite-se muito esta frase: “Eu queria ter o meu, sem ter que pedir ao meu homem”.
Trabalhar na fábrica cambiara-lhes a mentalidade.
De facto, creio que naquela altura muitas mulheres também trabalhavam na Corunha na Fá-

fotograma de ‘Tecido resistente’

“Quando projetamos o
documentário, gosto de
que se produz umha
identificaçom por parte
doutras mulheres”.

“Quero que fique claro
que nom é um canto ao
capitalismo”
“As mulheres fazemonos mais fortes nas
luitas coletivas,
rompendo a
competitividade que
impuxo o patriarcado”

brica de Tabacos, mas o seu caso era diferente,
porque tenho entendido que elas davam-lhe todo
o que ganhavam o seu homem, portanto, nom
eram independentes.
Dos feminismos reivindica-se muito a recuperaçom de referentes com nome de mulher para as meninhas, em diferentes âmbitos. Mas quantas luitas coletivas
protagonizadas por mulheres temos neste
país que seria importante que as crianças
conhecessem?
Muitíssimas! Nom sei se está feito de maneira consciente ou nom. As mulheres, de facto, destacamos e
fazemo-nos mais fortes nas luitas coletivas. Rompendo essa competitividade que nos impujo o patriarcado e virando aliadas e mais fortes juntas.
Ocorrem-se-me, por exemplo, as conserveiras, marisqueiras...Mas é importantíssimo resgatar do esquecimento estas histórias.
Com este trabalho quigem fazer umha reflexom.
Que teria sido do nosso rural se tivesse havido mais
Présaras? Esta é a reflexom que me interessa.
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CeNtROSOCIAIS
COMPOStelA/
O PIChel

CASA de SAR

Santa Clara

CSOA AtURUxO
dAS MARIAS

Curros Enríquez

Cruzeiro do Gaio

vIGO/
A COvA dOS RAtOS
dIStRItO 09

Romil

FAISCA

Coia

A RevOltA dO BeRBÊS

Calvario

CSOA A QUINtA
dA CARMINhA

Rua Real

Rua do Carme

OUReNSe/
CSO A KASA NeGRA
A GAlleIRA

Perdigom

Praça Sam Cosme

PONte AReIAS/
CSA O FReSCO
Bairro da Ponte

RIBeIRA/
CSA O FeRvedOIRO
Rua Mendes Nunes

lUGO/
CS MAdIA levA
CS vAGAlUMe

Serra dos Ancares
Rua das Nóreas

A CORUNhA/
CS A COMUNA

CS GOMeS GAIOSO

Doutor Ferrant

AteNeO lIBeRtÁRIO
xOSé tARRIO

Marconi

Gil Vicente

FeRROl/
CS ARtÁBRIA

AteNeO FeRROlAN

Trav. Batalhons
Magdalena

NAROM/
CS A RevOltA de
tRASANCOS
Alcalde Quintanilla

AlhARIZ/
CSA CAMBAlhOtA
Caminho do Castelo

A GUARdA/
O FUSCAlhO
Frente a Atalaia

PONte d'eUMe/
lS dO COleCtIvO
teRRA
CSOA A CASA dA
eStACION

Boa Vista

Avda. Ferrol

BURelA/
CS xeBRA

O QUe
FAZeR?

POR UMhA CIdAde vIvA e INClUSIvA. A rede de coletivos Lugo sem Mordaças, organiza umha jornada com
palestras arredor do uso dos espaços públicos, os dispostivos de vigilância nas cidades assim como experiências de luita migrante e transfeminista. Esta jornada
conta com um comedor vegano –podendo anotar-se em
lugosenmordazas@riseup.net– e fechará-se com concertos de artistas de Lugo.
CASA SINDICAL, LUGO
SábAdO 1 dE dEzEMbRO A PARTiR dAS 11h

Leandro Curcuny

PONte vedRA/
lICeO MUtANte
Rosalia de Castro

CANGAS/
A tIRAdOURA
Reboredo

CAStROveRde/
A ChAveS dAS NOCeS
Sam Juliam de Pereiramá

SÁRRIA/
BURIl

Travessia da Rua Nova

FeStIvAl tReMe A teRRA. O coletivo Terra, de Pontedeume, organiza a 19ª ediçom deste festival, que nesta
ocasiom quer render homenagem às luitas operárias na
ria de Ferrol. A música correrá a cargo de bule, Tanxugueiras, bastards on Parade e The baboon Show. Às 19h,
na Casa da Cultura, haverá atuaçom de Pakolas para as
crianças.
APARCADOIRO DO IES FRAGAS DO EUME,
PONTEDEUME
SábAdO 8 dE dEzEMbRO.
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Maritxinha e
Belém tajes

O efémero

Vudú

E

Lara dopazo Ruibal

“As mulheres temos de chegar a ter
presença em todos os sectores da cena”
juampa ameneiros

Vudú som belém Tajes
(teclado e vozes) e Maritxinha (baixo e loops).
despois de dous anos misturando blues, funk, soul e musica tradicional galega dumha forma mui artística, o próximo dia 16 de dezembro estrearám o seu novo trabalho
no Garufa Club da Corunha.

alba moledo
conselho@novas.gal

Dous anos como dueto e já conseguistes,
entre outras cousas, um som bem caraterístico. Como chegades até aqui?
A verdade é que tivemos e estamos tendo muita
sorte. Neste curto caminho nom deixamos de cruzar-nos com pessoas que nos apoiam e gozam da
música que fazemos. Se estamos aqui é graças ao
apoio de todas essas pessoas.
Umha das cousas mais ricas da vossa música é a presença da tradiçom galega,
como em temas como 'Moreniña'. Até que
ponto diríades que isto é importante na
hora de definir-vos como artistas?
Nom é importante, é importantíssima a tradiçom
oral e musical que utilizamos em Vudú. Em parte
é umha aposta em que todas essas cantigas nom se
esqueçam, e também por dar-lhes umha vida diferente misturando-as com outro tipo de músicas e
ritmos mais atuais. Algumhas das cantigas que utilizamos em Vudú eram cantadas polas minhas
avoas (de Belém). Para mim é mui importante
manter vivas essas músicas em que eu me criei.

Em cada atuaçom encontramos um teclado,
um baixo e umha voz. Qual é o segredo
para conseguir tanto com tam pouco?
A verdade é que nom sabemos se conseguimos
tanto, mas obrigadas! As duas pensamos que menos
sempre é mais, essa é umha das premissas nas quais
baseamos este projeto. Quiçá a chave está em que
a formaçom nom é nada habitual e a musica tampouco, e já depois a magia do Vudú fai o resto.

Como músicas, fazedes parte
dessa minoria de mulheres no
cenário. Qual é a melhor arma
que devemos utilizar para reverter esta situaçom?
A melhor arma é provavelmente o
exemplo. É importante protestar, reivindicar e que chegue a mensagem de que precisamos mais mulheres na cena, mas é mais importante
nom tirar-nos pedras entre nós mesmas. Cremos que
devemos apoiar todo projeto feminino para que saia
adiante, já que é um dever de todas. Outra cousa que
nós especialmente reivindicamos é nom só a presença feminina no cenário como cantora, senom
como música e instrumentista, compositora, técnica
de som, iluminaçom... Temos de chegar a ter presença em todos os sectores da cena. Ainda resta
muito por andar neste sentido.
Pouco falta para a saída do vosso próximo
disco. Que vamos encontrar nele?
Aguarda-nos algumha surpresa?
A verdade é que no disco mudamos algumhas cousas que fazemos no direto habitual. Este disco soa
mais pop e contamos com umhas colaboraçons fantásticas: Wöyza, Nico Vieites (de Misterioso viaje
a Holanda), Adrián Seijas (Xoel López) ou Nata
Álvarez (Swingdigentes). Como surpresa há umha
versom de ‘Umha noite na eira do trigo’, que nom
deixará indiferente ninguém.

Cara a onde caminhará Vudú nos vindoiros
anos?
Isso nunca se sabe. Tivemos ocasiom de participar
no XV aniversário de Dakidarría e nom puidemos
evitar imaginar como seria chegar a cumprir quinze
anos de Vudú. Nom sabemos cara a onde caminhará, mas estamos encantadas de dar passos seguros, como este primeiro disco e, sobretodo, gozar
com o que fazemos.

stes dias chegou o frio. Na casa,
a passagem das estaçons converteu-se num motivo de assombro
desde o outono passado, com a
chegada dumha nova habitante: umha tartaruga de terra chamada Chispi e que passará connosco os próximos 80 ou 90 anos.
A mudança das estaçons converteu-se
em algo de que falar a cotio, além das
usuais notas sobre o tempo: os últimos
figos, as primeiras castanhas, o nível do
rio e a expetaçom de que Chispi entre na
sua caixa de folhas secas e nom saia até
regressar o calor.
Os ciclos da tartaruga e a sua rotina fascinam-me. Dos mais de cem anos que viverá, a metade serám de hibernaçom.
Quando está acordada, tem uns hábitos
que poderia observar durante horas sem
cansar: sai do seu acocho no meio-dia; dá
umhas voltas, apanha sol; come trevos,
maçá, tomate; volta a meter-se. Assim
cada dia, durante cinco ou seis meses. Depois, mais de meio ano de letargo.
Nos últimos dias de calor, Chispi estirava-se ao sol e entre a erva podia-se
mirar bem a sua pele enrugada, as unhas
grossas, os olhos inexpressivos e a mandíbula extraordinária. Mirando-a, passavame umha ideia pola cabeça, a ideia de que
as tartarugas som animais vestigiais, radicalmente distintas e anteriores a qualquer
outro ser do arredor.
Mas pensar que é um animal vestigial
seria dar-me demasiada importância como
humana. Porém, a realidade com que ela
me enfrenta é o efémero e vácuo da
minha própria existência. Morrerei, a estatística di que em 40 ou 50 anos. E daquela, depois de eu morrer, seguirá
Chispi ali, a dar voltas pola horta baixo o
sol, a aguardar tranquila o passo do
tempo. Metendo-se cada ano, com os primeiros frios, entre as folhas secas.
Ao que a sua lentitude me enfrenta,
junto com a indiferença que nos professa,
é que provavelmente faça ela mais polo
equilíbrio –da terra, da casa, de mim própria– , do que eu poda fazer nunca.

