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Tapachula, Chiapas, México. Na fron-
teira sul do México os migrantes sofrem 
as consequências de uma lei não escrita 
que envolve autoridades locais e federais, 
crime organizado e até cidadãos “paisanos” 
que encontram nos cidadãos migrantes 
uma fonte de todo tipo de proveito.

“Quero ir para os Estados Unidos”

Na Casa do Migrante, em Tapachula, per-
tencente à Rede Casa do Migrante Scala-
brini, hospedam-se dezenas de migrantes 
que encontram aí um teto e um abrigo 
em sua viagem rumo ao norte. Reuni-
dos na rua em frente Às instalações do 
albergue, hondurenhos e salvadorenhos, 
sobretudo, esperam para dar continuidade 
à sua rota. 

“Sou Francisco, de Honduras, e estou aqui 
porque quero ir aos Estados Unidos”. Conta 
que foi assaltado e que lhe roubaram todo 
seu dinheiro para a passagem e agora “ando 
me virando para seguir”. Os assaltantes, 
explica, estavam vestidos de civil e lhe rou-
baram todos seus pertences quando estava 
no trem. “Com facões fi zeram com que 
descêssemos do trem e nos roubaram tudo. 
Quem tentava resistir apanhava. 

“Não olhe para traz”

Adolfo, precedente de Honduras, acaba de 
chegar à cidade. “Tenho 30 anos”, apre-
senta-se. No dia anterior à sua chegada, 
denuncia, foi assaltado em Tecún Umán. 
Em 1997, coube-lhe presenciar uma ‘ação’: 
um garoto levava à sua irmã e a menina 
não quis deixar que pegassem nela e tinha 
um cara com a escopeta, assim – simula ter 
uma arma e a aponta para o ar – e disparou 
nela. Matou-a. O irmão interveio e tam-
bém a ele o mataram. Isso aconteceu pouco 
antes de chegarmos aqui em Arriaga, Chia-
pas”. Continua: “‘Que ninguém olhe para 
traz’, gritaram para nós. E ninguém olhou. 
Os onze que íamos seguimos adiante, pois 
o trem estava para sair rumo ao norte”. 

Roger Medina comenta: “A polícia migra-
tória (mexicana) é um pouco sacana 
porque nos mandam de volta. Se alguém 
passa para o outro lado eles mandam de 
volta. O bom é que não te pedem muito 
dinheiro”. Entretanto, denuncia, “a polí-
cia municipal por outro lado te pede, e 
muito. Quando me pararam, a outra vez, 
deram-me uma dura para que lhes desse 
dinheiro”. Complementa com um último 
comentário: “Não é certo que uma pessoa 
tenha que viver assim, aqui tudo é na base 
da trapaça”. 

Se nunca foi pobre

Luis, de El Salvador, de 32 anos, diz: “Não 
é porque me sinta melhor do outro lado, 
acredito que qualquer um de nós gostaria 
de viver bem junto à sua família, em sua 
terra, mas isso é algo que não temos a 
oportunidade de fazer”. Luis olha fi xa-
mente nos meus olhos e afi rma tachativo: 
“Se você nunca foi pobre, nunca vai saber 
o que nós temos sofrido”.

O migrante aborda também a política do 
presidente estadunidense Barack Obama. 
Comenta que, desde que ele tomou o 
poder, a nova administração nos Estados 
Unidos em 2009 aumentou as deportações 
e “diminuíram as possibilidades para nós”. 
Acerca da esperada reforma migratória, 
comenta: “Se fazem essa reforma, é para 
benefi ciar os que já estão lá, não para nós 
que ainda estamos deste lado”.

Segundo Luis, o duro é aqui no México, 
não lá nos Estados Unidos. “Se tudo fosse 
aberto, como diz o Livre Comércio (Tra-
tado de Livre Comércio da América do 
Norte – Naft a), poderíamos ir e vir, sem 
problema. Mas não, aqui no México há 
muitas barreiras”.

Aparência física guatemalteca

A campanha política e midiática que 
surgiu ao redor da lei SB1070 do Arizona 
foi intensa e ampla nos últimos meses. 
Mesmo assim, não se pronunciou uma 
palavra sobre outros casos de detenção 
de cidadãos mexicanos pela aparência. É 
o que ocorreu com caso denunciado ano 
passado através da queixa AJ/22/2009, 
promovida pelo Centro de Direi-
tos Humanos Frei Matias Córdova 
(CDHFMC) e dirigida à Comissão Nacio-
nal de Direitos Humanos com a data de 
16 de julho. Na ocasião, o CDHFMC 
pediu à CNDH que investigue os casos 
de três cidadãos mexicanos detidos por 
agentes do Instituto Nacional de Migra-
ção (INM) que ingressaram na estação 
migratória de Tapachula.
 
Fermina Rodriguez Velasco, coordena-
dora do CDHFMC, descreve a fronteira 
sul do México como um fi ltro que busca 
criar uma divisão entre “o migrante bom 
e o migrante mau”. Rodriguez Velasco 
aponta alguns obstáculos para o trabalho 
do CDHFMC, cujas atividades se focam 
em atender aos cidadãos migrantes.

Finalmente, ela identifi ca as diferenças 
entre a fronteira sul e a norte do México. 
“Os casos de violação de direitos huma-
nos que acontecem nesta fronteira são 
pouco conhecidos. Aqui se morre como 
no norte, só que aqui enterram as víti-
mas em valas comuns. Morrem na mão 
de assaltantes, na mão dos criminosos e 
ninguém diz nada”.

Na fronteira sul Violência contra 
os migrantes no México “Aqui morrem como no norte, só que aqui 

são enterrados na fossa comum e ninguém fala nada”. Edição do texto de Matteo Dean
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A atualidade na Índia

O governo da Índia, que foi um dos líde-
res do Movimento de Países Não Alinha-
dos durante a Guerra Fria, optou agora 
por estar completamente alinhado.

Em 1990 adota o mercado livre. Desde 
então, ajustes estruturais, privatização e 
enormes projetos de infraestrutura pro-
vocaram o deslocamento de centenas de 
milhares de pessoas. A grande maioria 
destas pessoas pertence a comunida-
des indígenas tribais ou a castas Dalit 
(intocáveis).

Ainda que a população rural esteja sendo 
deslocada de suas terras em um ritmo 
sem precedentes, ao chegar às cidades, 
incorporando a massa de trabalhadores 
– praticamente escravos – que constroem 
as novas e resplandecentes cidades, 
quando terminam seu trabalho, aca-
bam sendo expulsas delas. Temos uma 
população de 800 milhões de pessoas 
que vivem com menos de meio dólar 
por dia.

O movimento Naxalita, os Dalit 
e Adivasi da Índia rural

Quem olha um mapa da Índia, vai ver 
que nos bosques a grande riqueza mine-
ral e os grupos indígenas estão amonto-
ados uns em cima dos outros. Por volta 
de 2005, o governo aprovou centenas de 
Memorandos de Entendimento (MOU’s 
da sigla em inglês) com corporações pri-
vadas para realizar projetos massivos de 
mineração e infraestrutura.

Estes tentaram começar a trabalhar, 
mas se depararam com uma resistência  
muito, muito forte – uma biodiversi-
dade de resistências – que abarca desde 
militantes gandhianos, socialistas e 
indígenas, até uma clássica luta maoísta 
armada. O governo marcou a todos 
como maoístas e o primeiro-ministro 
os chamou – as pessoas mais pobres do 
mundo – de a maior ameaça à segurança 
interna da Índia.

O movimento Naxalita começou num 
distrito da parte oeste de Bengala cha-
mado Naxabari, em 1967. O partido se 
chamava Partido Comunista da Índia 
(Marxista-Lenista) (CPI [ML], da sigla 
em inglês). Encontraram repressão 
militar e policial, por meio da qual o 
partido foi praticamente aniquilado 
fi sicamente.

Agora, de repente, a fortaleza do bosque 
onde tinham se restabelecido resultou ser 
o novo grande achado das corporações, 
e os Naxalitas estão sendo chamados 
de «a grande ameaça para a segurança 
interna».

Os movimentos e lutas indígenas estão 
se incrementando em todo o mundo, 
especialmente na América Latina. Eles 
estão questionando fortemente os gover-
nos e as corporações e estão defendendo 
uma nova visão da existência humana: 
«sumak kawsay» (viver bem, em que-
chua) que harmoniza o homem e a 
natureza, rejeitando os princípios do 
capitalismo.

Estes movimentos são nossa única 
esperança. Enquanto os movimentos 
de resistência comunista, incluindo as 
guerras de guerrilhas, podem ter algo a 
nos ensinar sobre a resistência, eu não 
acredito que tenham a visão ou a ima-
ginação para nos mostrar um modo de 
vida sustentável.

As mulheres nos movimentos da Índia

Quase todos os movimentos de resistên-
cia na Índia têm mulheres à frente. Isso 
é uma das coisas mais maravilhosas que 
tem este lugar. Inclusive o grupo base 
do Exército de Libertação das Pessoas 
(PLGA, da sigla em inglês), tem cerca de 
45% de mulheres em suas fi leiras.

O futuro do movimento

O governo indiano fez promessas a cor-
porações e aqui «criar um bom clima 
para os investidores» não significa 
outra coisa senão uma guerra contra os 
pobres. A Índia – que se vende como 
a maior democracia do mundo – está 
colonizando suas regiões mais pobres. 
No entanto, essas regiões se recusam a 
serem colonizadas. 

Durante cinco anos as pessoas mais 
pobres do mundo foram preparadas 
para, de uma maneira ou de outra, recu-
sar as mais poderosas corporações. Pode 
ser que as pessoas deste país, com toda 
sua sabedoria e fl exibilidade, ganhem. Se 
for assim, farão história. Talvez ensinem 
ao mundo uma nova forma de fazer as 
coisas. Cada vez mais, a briga deve estar 
na base local, militante e impossível de 
cooptar. 

No site www.desinformemonos.org se 

pode ler o texto completo. Além disso, é 

possível ler a versão original em inglês 

da entrevista e baixar a versão em PDF 

do ensaio «Caminhando com os cama-

radas» traduzido para o Desinformémo-

nos por Carolina Sandoval.

Os movimentos indígenas são nossa única esperança:

Arundhati Roy Edição da entrevista realizada por Vittorio Sergi 
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Cisjordânia. Meu nome é Yasser, tenho 
28 anos. Nasci em Kuwait, em 1991 vim 
para Cisjordânia com todos meus irmãos. 
Agora vivo no povoado de Al Khass, no 
leste de Beit Sahour.

Nos anos 60, quando meu pai estava no 
Kuwait enviava dinheiro para meu avô 
construir nossa pequena casa. Antes do ano 
2002, quando os israelenses começaram 
a construir o muro dava para ir do meu 
povoado a Jerusalém em dez minutos. Agora 
somos rodeados pelo muro por três lados. 

Meu pai não sabia ler nem escrever, de 
modo que nos pressionou para que estu-
dássemos. No ano 2000 decidi que queria 
estudar. Aconselhado pelo meu irmão vol-
tei aos estudos. Fui aceito na Universidade 
de Al-Quds em Abu Dis, em 2001. Minha 
primeira aula começou no dia primeiro de 
setembro, quando começou a segunda Inti-
fada. Era realmente pior do que a guerra, 
especialmente nas cidades palestinas. 

A universidade fi cava longe da minha casa. 
Visitava minha família uma vez por mês. 
Era perigoso, íamos caminhando e fi cáva-
mos apenas um dia. Na viagem de volta para 
a universidade um soldado parou o coletivo 
e disse: “Hoje nenhum de vocês cruzará”. Eu 
tinha prova. Todos os outros carros passa-
vam. Enquanto caminhava vi um coletivo 
com um assento vago e subi. Na barreira 
outro soldado nos parou, recolheu nossos 
documentos, olhou o meu sem problema. 

O primeiro soldado me viu, parou a gente 
e disse: “Já lhe disse que hoje não passará”. 
Arrancou meus documentos, me disse para 
descer, chamou dois soldados e lhes ordenou 
que me batessem. Um deles me pergun-
tou: “para onde vai?”, “para a universidade”, 
disse. Batia nas minhas costas com o cano 
do seu revolver toda vez que lhe respondia. 
Logo bateu no meu rosto. Quando viram o 
sangue no meu rosto pararam. Fui embora e 
um taxisista me disse: “Cuidado, estão espe-

rando por você”. Estavam a alguns metros 
para me baterem, ou dispararem em mim, 
não sei. Decidi voltar para casa. 

A vida é assim aqui. Tentam controlar sua 
vida e às vezes controlam. Mas na realidade 
são pequenos demais para controlá-la. Não 
são nada. 

Em 2005 me graduei em Ciências Políti-
cas. Trabalhei como voluntário em várias 
ONGs, inclusive no Centro de Informa-
ção Alternativa, organização de ativismo 
palestino-israelita de meios de comunicação 
progressistas, onde trabalho atualmente. 

A vida cotidiana? Vou ao escritório às 8 
horas da manhã e fi co até às 5 ou 6 horas 
da tarde. Bebo muito café. Quando você 
fi ca mais de seis ou sete horas na frente do 
computador, você lê as notícias, trabalha um 
pouco, começa a pensar sobre a vida. 

Às vezes me pergunto se isso é realidade. 
Tem dias que sinto que ainda tenho opor-
tunidade para realizar meus sonhos. Outros 
dias sinto que elas estão se reduzindo. Viajei 
três vezes para a Itália. Depois de duas sema-
nas já estava com vontade de voltar para cá. 
Não sei porque. Mas quando vi como era a 
vida no exterior pensei: esta é a vida. 

Meu sonho é fazer mestrado. Na verdade 
não chega a ser um sonho, é uma vontade 
normal, mas quando se espera cinco anos 
para fazer alguma coisa e não consegue, 
ela se converte em um sonho. Quero 
estudar no exterior e depois voltar para 
Palestina, minha vida está aqui. 

Se você vem aqui para ver o muro, pode 
vir, mas o muro nunca lhe dirá o signi-
fi cado de nossa vida. É preciso ver como 
as pessoas vivem. Ver isso te ajudará a 
entender aqueles palestinos que não se 
interessam pelas manifestações porque 
vivem isso há mais de 60 anos e a situação 
continua igual. 

Houveram muitas iniciativas e nada acon-
teceu. Então as pessoas dizem: “chega, já 
tenho 40 anos e quero me focar na minha 
vida e comprar um carro antes que eu 
morra”. É muito importante entender às 
pessoas que fazem isso. Ao mesmo tempo, 
tem pessoas que passam a vida toda na 
prisão e depois disso seguem lutando. 

Quando ocupam sua mente passa todo 
o tempo pensando na maneira como 
os israelenses tratam aos palestinos: no 
seu visto, no que passará nos bloqueios, 
esquecendo-se de sua própria vida. Assim 
conseguem ocupar sua mente. Os israe-
lenses triunfam porque no fi m das contas 
passamos toda a vida pensando na ocupa-
ção e quando acabará e como construire-
mos a vida depois que isso terminar. 
 
É preciso trabalhar em duas linhas 
paralelas: a ocupação e a vida. Com essa 
mão resistirei e com a outra viverei. Do 
contrário, serei ocupado. Se quiser espe-
rar até que alguém lhe dê a liberdade de 
presente, ninguém virá. No que realmente 
acredito é que a ocupação durará para 
sempre, morrerei e meus fi lhos conti-
nuarão vivendo sob ela. Mas o que faço é 
o oposto: sigo tentando, sigo lutando. 

Yasser: o muro nunca te dirá 
o signifi cado de nossa vida 

Tentam controlar sua vida e às vezes o fazem. Mas na realidade, são pequenos demais para controlá-la. 

Edição do depoimento recolhido por Robin Myers 
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São Paulo, Brasil. Geografi camente dis-
tantes, mas com realidades sociais pareci-
das, as periferias mexicanas e brasileiras 
são rotas de passagem para o tráfi co inter-
nacional e também abrigam o varejo do 
comércio de drogas ilícitas. Com isso, 
suas populações vivem em meio ao fogo 
cruzado e são vítimas da chamada guerra 
às drogas. 

Os corridistas, no México, e os MCs (que 
fazem as letras de funk e rap), no Brasil, 
retratam o cotidiano dessa realidade que 
as páginas dos grandes jornais insistem 
em encobrir. Músicas de grande sucesso 
entre os jovens das periferias, os ritmos 
são perseguidos em seus países. Parte da 
cultura dos de baixo, estabelecem um 
contraponto perigoso ao discurso ofi cial 
sobre os episódios da guerra às drogas. 

“A mídia e o poder público criminalizam 
o funk”, conta a antropóloga Adriana 
Facina, que apoia a Associação dos Pro-
fi ssionais e Amigos do Funk, a ApaFunk. 
Presidida pelo Mc Leonardo. 

Já sobre o título de “narcocorridos”, dado 
aos corridos que tratam sobre a questão 
do tráfi co, Andres Contreras, “El Juglar 
de los Caminos”, corridista mexicano 
famoso por acompanhar e narrar feitos 
dos zapatistas e de outros movimentos 
sociais do país, comenta: “não duvido que 
tenha sido batizado assim pelas gravado-
ras. Fazem essa distinção com o objetivo 
de vender mais”.

A mídia criminaliza

Depois de uma série de episódios violen-
tos protagonizados nas praias da zona sul 
do Rio por jovens de periferia, em 1992, o 
funk levou a pior. As brigas entre grupos 
de diferentes favelas se tornaram brigas de 
funkeiros, aos olhos da polícia e da mídia, 
e os bailes passaram progressivamente a 
ser criminalizados. 

Quanto aos “narcocorridistas”, também 
são acusados pela grande mídia de gerar 
violência. “A mídia difunde muito essa 
versão como uma maneira de dissimular a 
verdade, que é que a violência e tudo isso 
é gerada pelo desemprego, a corrupção do 
governo e a falta de oportunidades”, diz 
Andres Contreras.

As leis condenam 

Além da ocupação e militarização de 
territórios e das campanhas midiáticas, 
outro mecanismo também é usado para 
controlar as ações e limitar a voz dos de 
baixo: as leis. No Brasil, no ano 2000, foi 
sancionada no estado do Rio de Janeiro 
uma lei que regulamentaria os bailes 
funks, mas na verdade os inviabilizava. 
Ela determinou que qualquer baile funk 
deveria ser acompanhado pela polícia 
militar; tornou obrigatórios os detectores 
de metais e proibiu a execução de músicas 
de apologia ao crime.

Em 2008, a lei foi revogada e substituída 
por outra que acrescentou as festas rave 
na regulamentação. Outra exigência foi 
adicionada: qualquer baile funk ou festa 
rave deveria ter contrato com empresa de 
segurança particular autorizada pela Polí-
cia Federal. “Essa lei segregou ainda mais 
o movimento”, diz Mc Leonardo. Os bailes 
funk foram ainda mais marginalizados. 

A lei foi revogada em 2009 e o funk foi 
reconhecido ofi cialmente como mani-
festação cultural. Mas nesse mesmo ano 
o estado do Rio de Janeiro adotou uma 
política de ocupação e militarização das 
favelas que atingiu os bailes funk. “Uma 
das medidas adotadas quando a polícia 
ocupa uma comunidade é proibir o baile 
funk. Mesmo com a lei ao seu favor, o 
funk continua criminalizado”, protesta 
Adriana Facina. 

No México o cenário não é muito dife-
rente, grande parte de seu território está 
ocupado por bases militares. O poder 
público e as associações de radialistas 
tentam proibir as composições que tratam 
desse universo, os narcocorridos. 

“Alguns estados como Sinaloa o proíbem”, 
conta Andres Contreras. Nos últimos 
anos, cerca de 70 estações de rádio foram 
multadas ou fechadas pelo governo por 
reproduzir os “corridos proibidos”. 

Detido mais de 50 vezes por cantar corri-
dos politizados (o que evidencia a falta de 
liberdade no México), Contreras concluí: 
“A proibição do narcocorrido é uma vio-
lação à liberdade de expressão, e não é 
por eliminá-lo que os narcotrafi cantes 
vão desaparecer”. 

Funk e corrido: a criminalização da cultura 
dos de baixo Unidos por uma dura realidade, os ninguéns do Brasil e do México 

tentam cantar sua história, mas são silenciados.
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O reconhecido líder social boliviano – que 
prefere ser defi nido como “ex-dirigente 
sindical e ativista social” – explica nesta 
entrevista sua postura crítica ao governo 
de Evo Morales, as contradições e perigos 
que enxerga na Bolívia atual e as perspec-
tivas do sindicalismo e do movimento 
autônomo.

A fragmentação do movimento: “Está 
com a gente ou está contra”

No governo boliviano há um discurso 
e uma prática totalmente divergentes. 
Fomenta-se o individualismo e se pena-
liza a tomada de decisões comunitárias. 
Os movimentos sociais estão quase em 
sua totalidade subordinados ao governo. 
Está em vigência o lema “está com a gente 
ou está contra”. “Evo é um caudilho e 
aqui não há nenhuma horizontalidade 
do poder”.

Creio que o povo que está nos apare-
lhos do Estado tem medo do poder que 
vem debaixo. Aconteceu que, quando 
nos mobilizamos, se assustaram, porque 
viram que foi a base social que se manifes-
tou, a base social de todo o processo que 
levou Morales à presidência, essa mesma 
base que se mobilizou primeiro quando 
houve a Guerra da Água.

A política trabalhista na Bolívia

O projeto de reforma do código do tra-
balho na Bolívia, apresentado em 1º de 
maio de 2009, traz grandes cargas para os 
trabalhadores. Há novas regras: qualquer 
medida tomada pelo sindicato deve ter 
uma maioria de dois terços, além disso, 
se propõe que em caso de greve os tra-
balhadores que não estejam de acordo e 
queiram trabalhar podem fazê-lo.

Caso um dirigente sindical ou outro tra-
balhador procure impedir que se rompa 
a greve, e agrida a pessoa, seja verbal ou 
fi sicamente, a dita pessoa pode apresentar 
contra ele uma ação penal. Por outro lado, 

a proposta exclui todos os trabalhadores 
do setor público do direito à greve. Desta 
maneira, se ataca diretamente a unidade 
sindical, sua possibilidade de ação uni-
tária.

A comunidade e o sindicato

Nós temos raízes ancestrais em torno do 
conceito de comunidade. Esse sentir e 
atuar da comunidade está se perdendo e 
nós queremos recuperá-lo. Da nossa pers-
pectiva, o sindicato pode ser uma réplica 
urbana da comunidade, o que quer dizer 
que as decisões são tomadas coletivamente 
e por consenso, que deve haver uma rota-
tividade nas responsabilidades, que possa 
ser revogado o mandato, em fi m, tal como 
se faz nas comunidades andinas.

Discurso anticapitalista e prática incon-
sequente

Existem muitas contradições entre o dis-
curso anticapitalista e antiimperialista e as 
formas de desenvolvimento promovidas, 
que têm um alto conteúdo capitalista. O 
caso da mina San Cristóbal é exemplar, 
como o plano da IIRSA (Iniciativa de 
Integração da Infra-estrutura Regional 
Sul-americana). Quer dizer, o que não 
puderam fazer os da direita está fazendo 
este governo junto com Lula (presidente 
do Brasil).

O movimiento autônomo

É um momento muito difícil para o movi-
mento na Bolívia. Com este governo, vejo 
que é muito difícil haver qualquer espaço 
de autonomia. É paradoxal, pois este pro-
cesso foi impulsionado pelas autonomias, 
ninguém nos dizia o que tínhamos que 
fazer, havia uma deliberação coletiva entre 
nós e executávamos as coisas. Agora isso 
já não ocorre. Da autonomia passamos à 
subordinação absoluta.

Sou tão pessimista que não creio que o 
atual governo de Morales consiga sobre-
viver os cinco anos (de seu mandato). Vai 
acontecer uma espécie de desencanto no 
povo. Me dizia um velho lutador cam-

ponês: “Essas vitórias eleitorais do MAS 
(Movimento ao Socialismo, partido 
de Evo), essa imagem des esperança do 
governo, são o fruto do nosso esforço, mas 
tudo isso está se tornando uma festa para 
os ricos de sempre”. 

Perspectivas pessoais e coletivas

Ser indígena não é uma questão de rosto, 
de traços, de cor da pele, de vocabulário. 
É uma questão de atitude. O indígena é 
generoso e respeitoso com o povo, é trans-
parente. E este governo, ainda que se diga 
indígena, faz exatamente o contrário: é 
autoritário e deprecia os que não pensam 
como ele.

Tenho pensado muito sobre o que fazer 
neste contexto. Tenho conversado com 
meus companheiros e temos discutido o 
que teria que fazer agora Oscar Olivera, 
essa fi gura que ainda tem uma ampla base 
social. Optei por ir ao mais profundo dessa 
base social e buscar e estabelecer aí uma 
nova trincheira de luta que me permita 
submergir-me outra vez na vida cotidiana 
do povo, em suas preocupações e, dali, 
reconstruir um tecido social ante o pos-
sível precipício.

Leia o texto completo em 

www.desinformemonos.org

Oscar Olivera: a oposição em tempos 
de Evo Edição da entrevista realizada por Matteo Dean
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Os gringos chegaram à serra e fi zeram 
contato com Jaime Martínez, da fundação 
Comunalidad, pois queriam mapear o 
território de nossa região. Depois se rela-
cionaram com a União de Organizações 
da Serra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) e 
se aproximaram das comunidades do El 
Rincón Alto, uma região zapoteca, e nos 
convidaram para um curso de “Cartogra-
fi a participativa”.

Logo nos levaram para Yagavila, onde se 
reuniram com as autoridades de várias 
comunidades. Alí disseram ser geógrafos 
da Universidade de Kansas e que trabalha-
vam com a Universidade de San Luis 
Potosí no projeto México Indígena. Três 
estudantes mexicanos, entre eles um de 
antropologia, vinham com os gringos. 

Peter Herlihy explicou brevemente as 
“boas intenções” do projeto. 1. Que os 
povos indígenas tivessem um mapa para 
defender seus territórios e que cada comu-
nidade documentasse os usos que lhe 
dava. 2. Que, graças ao mapa, as comu-
nidades não seriam mais pressionadas 
para privatizar suas terras. 

Os gringos queriam, segundo disseram, 
formar cartógrafos comunitários e soli-
citaram jovens interessados em apren-
der a usar o Sistema de Posicionamento 
Global (GPS). Assim foi que eu e outros 
jovens assistimos ao curso em Guelatao 
e tomamos as coordenadas do lugar. Eles 
guardaram todas essas informações nos 
seus computadores. Lembro que tinham 
especial interesse em saber quais eram 
nossos lugares sagrados e que palavras 
zapotecas usávamos para nomeá-los. 

Depois do curso, os geógrafos voltaram 
às comunidades para começar a trabalhar 
nos territórios indígenas, mas as comu-
nidades de Zoogochí e de Yagavila não 
apoiaram o projeto, pois temiam pelo 
roubo de plantas medicinais para que fos-
sem patenteadas nos países industrializa-
dos. Apenas Tiltepec respaldou o projeto. 

Eu deixei de ter contato com os gringos, 
mas suspeitava que algo estranho estivesse 
por trás do projeto. Sentia desconfi ança. 

Posteriormente se investigou a fundo o 
caso e, em 2009, foi publicado um bole-
tim denunciando que as comunidades 
do Rincon Alto tinham sido vítimas de 
geopirataria por parte da Sociedade Geo-
gráfi ca Americana. Ressalto o seguinte 
trecho: “A UNOSJO investigou o projeto 
México Indígena, e concluímos que faz 
parte de uma pesquisa chamada Expedi-
ções de Bowman – fi nanciada pela Ofi -
cina de Estudos Militares Estrangeiros 
(FMSO) –, que é parte de uma estratégia 
de contra-insurgência do Exército dos 
Estados Unidos da América aplicada a 
grupos indígenas, da qual participam 
cientistas sociais. Os antropólogos for-
necem aos militares informações sobre 
as dinâmicas locais: mapeiam estruturas 
sociais e confl itos, e identifi cam potenciais 
inimigos e aliados”. 

A nota também destacava a coincidência 
espacial e temporal do projeto México 
Indígena com o surgimento de um movi-
mento social em Oaxaca: “A equipe de 
geógrafos chegou a Oaxaca no ano de 

2006, justo quando se formava a Assem-
bleia Popular do Povo de Oaxaca (APPO), 
a qual é mencionada nas notas enviadas 
ao FMSO. Não parece coincidência a che-
gada da equipe e a aparição da APPO em 
Oaxaca, muito menos quando se considera 
que o Comando Conjunto das Forças dos 
Estados Unidos declarou que o México 
está em uma posição de vulnerabilidade 
e que poderia sofrer um colapso repen-
tino, que exigiria uma resposta estaduni-
dense”. 

Fiquei com raiva de saber que os gringos 
nos enganaram, porque disseram que 
desejavam apoiar os povos indígenas e 
criticaram a privatização, pronuncian-
do-se a favor do movimento da APPO. 
Ainda que tarde, nos demos conta de 
que o projeto ideológico das expedições 
de Bowman consiste na privatização 
das terras comunais como parte de uma 
estratégia neoliberal e contra-insurgente 
que se instrumentaliza em vários países. 
Nós índios serranos, entretanto, temos 
demonstrado que somos capazes de nos 
defender e que, apesar de nossas carên-
cias e debilidades, seguiremos exigindo 
respeito à nossa dignidade. 

Em Oaxaca: a historia de um engano
Raimundo tem 21 anos e vive em Guelatao de Juárez. No depoimento que segue conta sobre sua participação no projeto 

México Indígena, implantado na serra oaxaquenha por geógrafos estadunidenses para apropriar-se de informação sobre o 

território. Depoimento recolhido em Guelatao por Marcela Salas Cassani
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Eu me chamo Gaetano Bordoni e tenho 
77 anos. Há 67 anos fui testemunha do 
bombardeio que sofreu o combativo 
bairro de San Lorenzo, em Roma, no dia 
19 de julho de 1943. Desde os 8 anos de 
idade sou barbeiro.

No último 19 de julho, como todos os 
anos, há um grande almoço popular. As 
lojas e os restaurantes vizinhos nos ofere-
cem a comida e todos se juntam ao redor 
da barbearia para escutar a história do 
bombardeio estadounidense que em duas 
horas e meia me deixou sem 42 membros 
de minha família. 

Neste pequeno salão trabalho desde os 8 
anos, ou seja, há 69 anos. São 12 metros 
quadrados forrados de fotografi as das 
famílias de San Lorenzo, da minha e da de 
todos os querem ocupar um lugar aqui.

Uma parede está forrada de santinhos, 
fotos dos mortos que as famílias entre-
gam aos amigos e familiares durante as 
cerimônias fúnebres. Fui acumulando-as 
pouco a pouco e um dia decidi colá-las 
em um muro. O espaço está quase cheio, 
por isso tenho esse letreiro ali em cima 
que diz: “aceitam-se reservas”.

Recentemente um senhor que estava muito 
doente e ia a caminho do hospital passou 
primeiro pelo salão para deixar sua foto 
para que sempre houvesse alguém que se 
lembrasse dele. O senhor apenas se adian-
tou, pois estava só e sabia que durante 
o seu enterro não haveria ninguém que 
entregasse o seu santinho. Morreu poucos 
dias depois.

Há também pessoas que passam pelo lugar 
e me entregam uma foto, anos depois vol-
tam com suas famílias para mostrar o 
lugar em que ela permanece pendurada. 
Vêm também grupos de alunos das esco-
las para conhecer a memória.

A porta principal é dedicada às fotos do 
bombardeio sobre San Lorenzo. Roma 

estava então ocupada pelos fascistas, 
razão pela qual em 19 de julho de 1943 
os estadounidenses lançaram um bom-
bardeio sobre a zona que durou das 11h às 
14h30min. Eu estive sob todas as bombas 
nesse tempo. Ferido, refugiei-me junto a 
meu pai no cemitério. Minha mãe não 
estava porque tinha ido ao mercado. Nesse 
dia morreram 42 membros de minha 
família. Naquele tempo era comum que 
todos morassem perto, os fi lhos, os netos, 
os tios, não como agora, que se vive longe 
da família.

As fotografi as e um vídeo mostram a 
destruição total de 19 de julho de 1943. 
Houve mais de 3 mil mortos e 10 mil 
feridos durante um bombardeio no qual 
participaram 500 aviões que disseram ter 
como objetivo a via do trem.

Nasci em Roma no dia 29 de agosto de 
1933. Meu pai foi partisano da Bandeira 

Vermelha Anarquista, em tempos em 
que se castigava o antifascismo com a 
morte ou o exílio.

Sou o último fi lho de uma família de 
quatro irmãos. Sou comunista e como 
bom comunista dei tudo e não tomei 
nada. Não como agora que todos rou-
bam.

Militei no Partido Comunista entre 1976 
e 1985. Fui presidente dos barbeiros na 
Itália e depois da Europa e do mundo, 
dentro da Academia Mundial de Bar-
beiros.

Estou casado há 56 anos com a mesma 
mulher, mas como já não posso subir 
escadas nesses dias me mudo de casa, 
mas vou seguir vindo à barbearia. Agora 
escrevo um livro sobre minha vida que 
vai se chamar Minha Vida, no qual vou 
contar a memória de San Lorenzo. 

Gaetano Bordoni Um barbeiro guardião 
da memória Testemunho recolhido em Roma, Itália, por Gloria Muñoz Ramírez
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México, D.F. Depois de considerar que 
foram utilizadas provas ilegais para acusá-
los de um delito que não cometeram, 
ministros da Suprema Corte da Nação 
(SCJN) concederam, por maioria de 4 votos 
contra 1, o recurso que outorga a liberdade 
aos 12 presos políticos de Atenco, detidos 
desde maio de 2006. 

Enquanto se dirigia ao encontro de seu 
esposo, Ignacio del Valle, um dos três 
líderes da Frente dos Povos em Defesa da 
Terra (FPDT) presos na penitenciária de 
segurança máxima do Altiplano, Trini-
dad Ramírez disse estar “contente porque 
conseguimos a liberdade dos presos depois 
de uma incansável luta”. 

“É uma vitória de todos”, comentou Tri-
nidad e agradeceu pelo apoio do povo que 
luta e se organiza “como a Outra Cam-
panha, os sindicatos, as organizações de 
estudantes, trabalhadores e campesinos, 
as crianças e mulheres de todo nosso país 
e em âmbito internacional”. 

 “Obrigada pela solidariedade do povo 
mexicano e de nossos irmãos que acredi-
taram nessa luta legítima e justa. A FPDT 
selou hoje um triunfo. O que nos resta é 
conseguir a liberdade de Adán Espinoza 
e de minha fi lha América del Valle, mas a 
luta não termina aqui”, acrescentou. 

Trinidad afi rmou também que “uma vez 
que nossos problemas sejam resolvidos, 
não podemos nos esquecer dos irmãos que 
estão lutando. Nós dos movimentos sociais 
temos que assumir um compromisso real 
com ou demais”. 

A vitória de Atenco

A história da criminalização dos habitan-
tes de Atenco começou no ano de 2000, 
quando se planejou construir um aeroporto 
alternativo ao da Cidade do México. 

No ano de 2001, a Secretaria de Comuni-
cação e Transporte anunciou que o novo 

terminal seria construído no Estado do 
México e expropriou mais de 5 mil hec-
tares dos territórios de Texcoco, Chimal-
huacán e Atenco, sendo este último o 
mais afetado. 

O governo federal pretendia pagar o valor 
absurdo de 7 pesos mexicanos por metro 
quadrado, desconsiderando que a terra 
representa não apenas uma forma de vida, 
mas a própria vida para aqueles que traba-
lham nela e que a herdam de geração em 
geração. Além disso, o projeto aeropor-
tuário implicava a perda da identidade e o 
desaparecimento de suas tradições, assim 
como um problema ecológico pela extinção 
dos recursos naturais. 

A FPDT foi criada para evitar a constru-
ção do aeroporto. Atenquenses colocaram 
barricadas e barreiras de fogo nas princi-
pais entradas das terras, pois não queriam 
que policiais ou máquinas ocupassem seu 
território. 

Depois, um juiz concedeu a suspensão 
contra o decreto expropriatório do ejido 
de San Miguel Tocuila. Também os muni-
cípios de Texcoco e Acolman, e o governo 
do Distrito Federal apresentaram à SCJN 
um pedido de inconstitucionalidade em 
relação ao decreto expropriatório do Exe-
cutivo. 

Preparados com facões, que se converteram 
no símbolo de sua resistência, os atenquen-
ses continuaram seus protestos marchando 
até a Cidade do México. Eles defendem que 
“o facão é uma ferramenta de trabalho no 
campo e o símbolo da defesa pela terra”. 

Finalmente, no ano de 2002, depois de 
múltiplas demonstrações de repúdio ao 
projeto do aeroporto, este foi cancelado. 
A vitória foi deles. 

A vingança do Estado

No dia 03 de maio de 2006, integrantes da 
FPDT e apoiadores da Outra Campanha 
solidarizaram-se com os fl oricultores de 
Texcoco, que resistiram ao serem desaloja-
dos de seus postos por policiais. Por terem 
bloqueado a estrada Lechería-Texcoco e 
resistirem a serem retirados do bloqueio, 
desatou-se um enfrentamento no qual um 
jovem foi morto pela polícia.

No dia seguinte, no 04 de maio, mais de 
três mil policiais entraram fortemente 
armados em San Salvador Atenco e come-
çaram uma perseguição sem piedade. Gol-
pearam, perseguiram e detiveram pouco 
mais de 200 pessoas, que sofreram tortu-
ras, abusos sexuais, ameaças e um sem 
fi m de violações a seus direitos humanos. 
Trinidad Ramírez afi rma: “O dia 04 foi 
uma repressão brutal, covarde. Entraram 
no povoado por todas as ruas e invadiram 
as casas sem nenhuma ordem de busca”. 

Naquele ano, o saldo em Atenco foi de 
dois jovens assassinados (Javier Cortés 
e Alexis Benhumea) e mais de 200 pre-
sos (entre eles cerca de 50 mulheres que 
sofreram abusos sexuais e tortura). Até 
hoje nem os mentores intelectuais, nem 
os autores do crime receberam qualquer 
castigo. 

Libertados os 12 presos políticos de Atenco 

 “A luta não termina aqui” 
Por Marcela Salas Cassani y Adrián Castro Bibriesca
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Moscou, Rússia. “O medo é um compan-
heiro que nunca te deixa, mas por que 
você tem que ter medo se diz a verdade?”. 
Assim pensa Lidia Yusupova, chamada de 
“a mulher mais valente da Europa” pela 
BBC e pela Anistia Internacional e can-
didata ao Prêmio Nobel da Paz em 2006 
por sua atividade em defesa dos direitos 
civis na Chechênia.

A advogada de 40 anos de idade, fasci-
nante, carismática, alta e tão magra que 
parece muito frágil, na realidade é uma 
mulher de aço, determinada e incansável. 
Desde a primeira guerra na Chechênia 
(1994-1996) colaborou com Ana Politko-
vskaja, e em 2000 fundou e dirigiu em 
Grózni (a capital do país) a associação de 
direitos civis “Memorial”.

Lidia não ama falar de si mesma. No 
entanto, dobrada por minha insistência, 
conta a história de sua família, indissolu-
velmente ligada à tragédia das deportações 
das populações caucásicas dos anos 40, 
ordenadas por Stalin. Por um momento 
interrompe sua frenética atividade e res-
ponde às minhas perguntas.

As populações do Cáucaso sofreram, com os 
czares e com Stalin, perseguições, deporta-
ções, violência. Qual o peso que a história 
passada tem nos recentes confl itos na Che-
chênia ou na Ingusetia?

No Cáucaso não se esquece, não se apaga 
nada da memória. Entretanto, os povos do 
Cáucaso não aprenderam nada do passado, 
não aprenderam a lição para que os erros 
não se repitam.

O que a comunidade internacional poderia 
fazer para frear os massacres que acon-
tecem cotidianamente na Chechênia ou 
na Ingusetia?

A violação dos direitos humanos acontece 
em todo o Cáucaso e em toda a Rússia. 
O Tribunal pelos Direitos do Homem 
poderia fazer muito para parar os políticos 

russos. São “pequenas vitórias”, parciais, 
que representam um passo à frente, uma 
esperança para os parentes das vítimas e 
para poder introduzir na Rússia modelos 
jurídicos como os que existem no resto 
do mundo democrático. Nossos cidadãos 
têm muita fé que o Tribunal faça justiça. 
E isso é o que dá esperança e energia para 
seguir lutando.

Os confl itos na Chechênia e na Ingusetia 
provocaram um crescimento do extremismo 
religioso. Para onde levará a corrida pelo 
extremismo entre forças governamentais e 
independentistas?

O extremismo religioso não leva a lugar 
nenhum, leva a uma rua sem saída. E os 
problemas da Chechênia e da Ingusetia, se 
resolveram? Quantos foram os mortos e os 
desaparecidos? Quantos são os desempre-
gados, os aposentados e os incapacitados? 
Ocupemo-nos desses problemas e deixe-
mos de falar o quão compridas devem ser 
as saias ou os véus na cabeça!

É possível que toda a região se afunde em 
uma guerra generalizada?

Há muito tempo uma “guerra total” avança 
de modo subterrâneo. Na Chechênia é 
visível, enquanto que nas demais repúblicas 
é como uma corrente marinha, que virá à 
tona com o tempo. Talvez não comece um 
confl ito de longo alcance, mas já hoje, em 
todo o Cáucaso e em meio ao descuido 
geral, são assassinadas, deportadas, seqües-
tradas, muitas pessoas, todos os dias.

E por que os atuais dirigentes russos vêem 
o Cáucaso do Norte como uma província 
do Império?

Tenho a sensação de que na Rússia estão 
fazendo todo o possível para que fi nal-
mente haja uma separação do Cáucaso. 
A guerra no Cáucaso tem um caráter his-
tórico periódico. Enquanto há mudan-
ças positivas no campo educacional e 
social, aparecem forças retrógradas do 
nada: extremistas, separatistas, boeviki 
e outros que inventam os confl itos. Em 

1991, quando o primeiro-ministro Dudaev 
declarou a independência alguém provo-
cou o confl ito militar.

Por que os confl itos na Chechênia e na 
Ingusetia que provocam dezenas de mor-
tos civis todas as semanas são esquecidos 
pelo mundo?

É necessário frear esse extermínio traba-
lhando no âmbito internacional, na área 
do direito. Não nos serve de nada que os 
meios de comunicação estrangeiros listem 
mortos e feridos. Temos antes que defen-
der as vítimas nas sedes internacionais. No 
entanto, a Rússia não ratifi cou nenhum 
acordo internacional. Ainda assim, em 
cinco ou dez anos, estou segura, muitos 
políticos russos serão julgados por crimes 
cometidos no Cáucaso.

Você foi ameaçada em mais de uma oca-
sião por sua atividade em defesa dos direi-
tos humanos e algumas amigas ou colegas 
suas foram assassinadas. O que lhe dá 
força e coragem para seguir adiante?

Se você pensa que está fazendo algo neces-
sário, tem que seguir até o fi nal, até as 
extremas consequências. Sou apenas uma 
pessoa que faz seu trabalho e que pensa 
que este é o meu dever. Só isso. Assassi-
naram minhas colegas, me ameaçaram, 
mas isso não importa. Tenho que seguir 
porque é necessário fazê-lo.

Lidia Yusupova, 

a mulher mais valente da Europa 
Edição da entrevista realizada por Giancarlo Bocchi
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«Estas terras são nossas. Ninguém tem 
direito a tirá-las de nós, fomos os primeiros 
donos (...) e aqui permaneceremos. Quanto 
às fronteiras, o Criador não conhece as 
fronteiras, nem nós as reconheceremos» 
(Tecumseh, guerreiro Shawnee)

Alberta do Norte, Canadá. Grupos indíge-
nas e seus partidários lutam atualmente 
contra o processo mais destrutivo da terra 
no território indígena dos Dene e Cree.

Nas areias betuminosas, operações de 
mineração de larga escala e dutos extraem 
areia, argila e betume, e depois separam 
o petróleo da terra com agentes químicos 
para distribuí-lo em todo o mundo. São 
removidas quatro toneladas de terra para 
produzir um barril de petróleo. A reserva 
de hidrocarbonetos dos solos do bosque 
boreal é a segunda maior do mundo e 
também a chave da segurança energética 
norte americana.

A América precisa das areias betuminosas; 
os grupos indígenas, as plantas, os animais, 
o ar e a água precisam uns dos outros para 
sobreviver. Uma iminente batalha está por 
acontecer no norte.

O processo para separar a areia cria enor-
mes lagos de água e produtos químicos 
(poças residuais). Para cada barril de 
petróleo extraído das areias betuminosas, 
são necessários 4,5 barris de água. As poças 
residuais já cobriram 50 km2 do bosque 
boreal e este ano vão gerar 8 bilhões de 
toneladas de detritos.

Também se derrama uma quantidade 
desconhecida de água contaminada no 
rio Athabasca, que alimenta grandes 
bacias hidrográfi cas onde os Dene e os 
Cree pescam e caçam para sobreviver. 
Os produtos químicos encontrados nas 
poças residuais causam problemas de 
saúde, deformações e morte aos seres 
vivos. Os restos tóxicos provocaram 

uma quantidade descomunal de casos de 
câncer em comunidades nativas. Muitas 
outras mortes e casos não documentados 
ocorrem e estão aumentando devido à 
exploração de areias betuminosas. 

A exploração de areias betuminosas 
afeta também outros países do mundo. 
Ao longo dos três maiores oceanos e do 
Golfo do México, há oleodutos planejados 
para abastecer de petróleo refi narias Amé-
rica do norte que o distribuem mundial-
mente. As areias betuminosas alimentam 
também a maquinaria que os militares 
estadunidenses utilizam para sustentar 
suas guerras e manter a ocupação ilegal 
em territórios indígenas. 

A construção e expansão massivas de 
oleodutos que cruzam territórios e águas 
indígenas estão provocando uma unidade 
sem precedentes entre Nações Indígenas 
do Norte, pois elas sabem o que acontece 
onde há oleodutos e plataformas de per-
furação, e ninguém quer que a história do 
Golfo do México se repita em seu território. 
Recentemente, Nações Indígenas do Norte 
declararam que o duto Enbridge – que 
transportaria petróleo à Ásia – será impe-

dido «de qualquer maneira». Outros dutos 
planejados ao longo da América do Norte 
vêm se enfrentando com grupos indígenas 
que defendem o território e a vida. 
O Canadá e os Estados Unidos são terri-
tórios indígenas ilegalmente ocupados por 
invasores civis e militares, e por corpo-
rações gananciosas. O Canadá é o maior 
produtor de petróleo da América e o maior 
gerador de energia hidrelétrica do mundo, 
o que conseguiu impedindo o fl uxo de rios 
ancestrais e destruindo territórios indíge-
nas. O Canadá também é o primeiro pro-
dutor de urânio do mundo.

No entanto, há áreas que permanecem vir-
gens e – depois de 500 anos de ocupação 
e guerra – elas estão sendo vistas como 
a última fronteira para a exploração e a 
destruição. Uma guerra massiva contra a 
terra está sendo engendrada por seus ini-
migos. Nós, Grupos Indígenas do Norte, 
buscamos nos unir aos grupos indígenas 
de todas as nações do mundo que estejam 
do lado da terra e da água, do lado da vida 
e da verdade. Nós, como indígenas, somos 
o exército da terra e da água, e nunca nos 
renderemos!

Resistência indígena no Canadá  

Uma batalha contra a morte  
A construção e expansão massivas de oleodutos que cruzam territórios e águas indígenas estão provocando uma unidade 

sem precedentes entre Nações Indígenas do Norte. Native Youth Movement News 
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Mato Grosso do Sul, Brasil. No caminho 
para a rodoviária de Pedro Juan Cabal-
lero, cidade paraguaia que faz divisa com 
Mato Grosso do Sul, Brasil, Bartomeu 
Meliá consentiu que ligássemos o grava-
dor e transformássemos aquela conversa 
em uma entrevista para o Desinformé-
monos. O jesuíta espanhol nos falava 
de sua vivência no Paraguai, onde mora 
desde 1954, e de sua vasta experiência 
junto aos povos indígenas, especialmente 
os Guarani, povo junto ao qual atua há 
quase 60 anos. 

Com Meliá se aprende sobre como as 
ditaduras militares que assolaram os paí-
ses sul-americanos oprimiram também 
os povos indígenas. A paisagem mode-
lada pelo agronegócio na zona fronteiriça 
entre o Brasil e o Paraguai é testemu-
nha viva disso: há poucas décadas, até as 
ditaduras darem impulso decisivo para 
uma colonização selvagem, toda a região 
era coberta por densas matas tropicais, 
sendo habitada por milhares de pequenas 
comunidades indígenas, principalmente 
os Guarani. 

Leia a seguir os principais trechos da 
conversa com Meliá.

Normalmente, quando se lembram as 
ditaduras nos países sul-americanos, 
fala-se da tortura e das prisões dos 
brancos, mas quase não se mencionam 
os índios. Como o senhor, que esteve no 
Paraguai na época da ditadura de Alfredo 
Stroessner (1954 a 1989), avalia o efeito 
das ditaduras na América do Sul para os 
povos indígenas?

Foi um processo ainda mais duro do que 
o que ocorreu com o resto da popula-
ção, porque o que acontecia com os 
indígenas era menos visível. Em julho 
de 2008, houve uma audiência pública 
com os indígenas no Paraguai. Vieram 
principalmente os indígenas da etnia 
Aché, os principais afetados pela dita-
dura. Eu também estava lá. Quando os 
Aché contaram o que aconteceu com eles 

durante a ditadura, pudemos perceber 
que o que eles viveram, na realidade, foi 
dez vezes pior do que as denúncias que 
fi zemos em 1976 e que, na época, foram 
consideradas exageradas pelo governo e 
pela igreja. Foi muito emocionante, eles 
leram um depoimento muito íntimo. A 
fala dos Aché foi muito forte e dramática. 
Lá, dentro do Congresso, se abraçavam 
e choravam.

O senhor está chamando a atenção para 
a necessidade de se reescrever a história 
com base nas documentações de autoria 
indígena. A etno-história, uma história 
que vai na contramão da história ofi -
cial, das documentações ofi ciais. Qual 
a importância de os próprios indígenas 
escreverem sua história?

Essa história indígena tem que recuperar 
uma memória coletiva. Aparentemente, 
isso pode ser feito escutando as testemu-
nhas da história, os mais velhos. Depois, 
é preciso avaliar como sistematizar essa 
memória e realizar sua periodização, 

considerando que a periodização variará 
conforme o que aconteceu com cada 
aldeia ao longo de sua história.

Seria a história do povo tal qual ele viu 
a colonização, não como o colono faz a 
história da sua entrada naquele território. 
Nesse sentido é que seria uma história 
indígena. Então toda essa outra história, 
os indígenas vão ter que disputar e vão 
ter que comparar com a história ofi cial. 
Ou seja, será uma história indígena por-
que é ele que faz a sua própria história, 
a própria autobiografi a. 

Que nessa autobiografi a você se defenda 
a si mesmo (risos), ou, ao contrário, 
você dê uma idéia de você mesmo ruim 
demais, tudo isso pode acontecer. Pro-
vavelmente quem vai escrever a história 
indígena são indígenas acadêmicos. Pro-
vavelmente não vai ser só uma história 
oral, portanto, vai ser escrita. Provavel-
mente vai ter infl uência da academia. É 
o que aconteceu também nos tempos das 
missões jesuíticas.

Bartomeu Meliá: “Outra História é possível” 
O jesuíta paraguaio defende a construção de uma história feita pelos próprios povos indígenas 

Edição da entrevista realizada por Joana Moncau e Spensy Pimentel
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Tegucigalpa, Honduras. Há um ano, 
na madrugada do dia 28 de junho 
de 2009, o presidente Manuel Zelaya 
Rosales foi sequestrado pelo exército e 
levado à Costa Rica. “Independente de 
quem fosse o presidente de Honduras, 
o golpe teria sido dado devido à força 
que o movimento popular tinha nesse 
momento”, diz Óscar Estrada, jornalista 
hondurenho. Essa afi rmação desconstrói 
a idéia de que a resistência nasce no dia 
28 de junho, tendo na volta de Zelaya a 
única reivindicação. 

Foi um ano difícil, que deixou um saldo 
de mais de 50 assassinatos políticos, o 
ressurgimento de esquadrões da morte 
e uma campanha de terror generalizada 
que lembra os anos 80. 

“Apesar de nestes momentos podermos 
sentir que perdemos a batalha, temos 
uma grande conquista enquanto povo: 
ter conseguido, pela primeira vez na his-
tória de Honduras, formar uma ampla 
frente de resistência”, diz Adelay Carías, 
do Centro de Direitos da Mulher e das 
Feministas em Resistência. 

A Revolução Agrária 

Antes do golpe, uma das áreas em que o 
movimento popular mais inviabilizava 
os interesses transnacionais e da oligar-
quia era na luta em defesa da terra e dos 
recursos naturais. Organizações como 
a OFRANEH e o Conselho Cívico de 
Organizações Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH) já tinham anos de 
organização para brecar o avanço desses 
projetos neoliberais. 

No caminho para a refundação de Hon-
duras, a luta histórica dos povos ori-
ginários e campesinos agora encontra 
pontos em comum com o movimento 
popular por meio das demandas dos 
jovens, das mulheres, da comunidade 
GLBT, dos trabalhadores e trabalhadoras 
e dos estudantes. 

Rompendo o cerco

O golpe midiático que se deu junto com o 
golpe militar deixou o movimento popu-
lar literalmente sem palavras. “Estamos 
vendo que a rádio que dizíamos ser da 
resistência é do mercado, ela está interes-
sada em receber anúncios”, disse Felix. 
O movimento enfrenta falta de espaços 
próprios, o que “signifi ca um défi cit de 
espaços públicos para a expressão do povo 
hondurenho”. 

De acordo com Juan Vásquez, coorde-
nador da La Voz Lenca, rádio comuni-
tária do COPINH, “é preciso criar uma 
articulação de comunicação alternativa 
própria do povo, com o propósito de criar 
nas pessoas aquela consciência política e 
comunicadora para que se sintam donos 
do meio de comunicação e, por sua vez, 
agentes de novos processos sociais”. 

Outra resposta a esse cerco midiático 
tem sido a dos Artistas em Resistência, 
grupo cuja trajetória antecede ao golpe. 
Óscar Esquivel, um dos membros do 
grupo, explica que “se os meios se calam 
as paredes têm que falar, assim se passou 
a fazer uso de qualquer espaço para dar a 
conhecer o pensamento”. 

Nunca mais uma Honduras sem nós

“Feminista em Resistência é uma coalizão 
de organizações de mulheres feministas 
do país, que nos manifestamos claramente 
contra o golpe”, explica Adelay Carías. 
Essas organizações têm estado presen-
tes de maneira muito contundente em 
todas as mobilizações contra o golpe de 
Estado, já que “mais da metade somos 
mulheres”. 

“Antes do golpe nós feministas esbrave-
jávamos e com força, mas éramos pou-
cas”, lembra Adelay, “o golpe nos permitiu 
maior visibilidade, tornar públicas nossas 
demandas e propostas”. 

Fernando Reyes, membro da comuni-
dade GLBT em resistência, fala sobre o 
processo de criação das condições para 
que se entenda e seja compartilhada sua 
luta, que já tem várias décadas. “O que se 
busca é trabalhar o tema da não estigmati-
zação do coletivo dentro da Frente, porque 
a homofobia dentro desses espaços não 
benefi cia a luta”. 

Pela Refundação do país

“A FNRP deu muita importância para a 
formação política”, conta Pavel Núñez, 
que participa do projeto da Escola Polí-
tica da Frente. “É muito gratifi cante sentir 
tanto interesse do povo por sua educação, 
encarando temas que não eram tratados, 
questionando tudo como nunca: a religião, 
o poder das oligarquias, a ingerência dos 
Estados Unidos no país, etcétera”. 

A dignidade rebelde do povo hondurenho 
é escutada por um coro diverso de vozes 
que gritam ao uníssono que já não querem 
mais reformas, que, depois de um ano em 
que viram suas lutas fortalecidas, agora vão 
lutar pela refundação do país. 

“Refundar é continuar a linha de nossa 
rebeldia, repensando quais são nossas 
propostas, compartilhando-as e gerando 
as formas de concretizá-las. Refundar é um 
caminho de transformação que nos leva a 
colocar um fi m às formas de dominação 
que nos saqueiam, exploram e oprimem”. 

As lutas do movimento popular em Honduras um ano depois do 

golpe de Estado Da Resistência à Refundação 
Edição do texto original de Chris Th omas e Maria Reyero
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Em Tláhuac, com o projeto de constru-
ção da linha 12 do metrô, as pessoas 
pedem clareza nos procedimentos e 
conhecimento dos planos, pois até agora 
há muita desinformação. 

A Cidade do México (DF) se encontra em 
constante reconstrução. Com as obras 
de infraestrutura moderna, o DF tenta 
converter-se em uma cidade de primeiro 
mundo.

Nessa avalanche se encontra imerso San 
Francisco Tlaltenco, no município de 
Tláhuac. Tláhuac tem uma população 
de aproximadamente 344 mil habitantes 
e apenas 34% de seu território é urbano, 
enquanto a porcentagem restante (66%) 
é área de conservação. Há aproximada-
mente duas décadas o município era pra-
ticamente rural. Tlaltenco se viu afetado 
pela notícia da construção da linha 12 do 
metrô, que ligará Mixcoac a Tláhuac. 

Entretanto o projeto não é só a linha 
de transporte, ele também incluiu a 
construção de um parque industrial, de 
um presídio e de uma academia de polí-
cia, de grandes shopping centers, além 
de vários projetos de infraestrutura que 
afetam os lençóis freáticos e as zonas de 
refúgio de aves migratórias. 

Esses projetos colocam em risco o sus-
tento de centenas de famílias que tam-
bém terão que enfrentar um retrocesso 
com a chegada das grandes lojas e dos 
supermercados, situação que certamente 
afetará suas vendas. 

Exemplo da pouca clareza sobre o projeto 
que existe por parte das autoridades com 
os moradores é Santiago. Ele comenta 
que existe um ejido (terra comunal) 
que será – segundo o projeto traçado – 
tomado para a construção de uma loja 
(ao que tudo indica um Walmart), mas 
“tudo são boatos, não comunicaram nada 
para nós”.
 

Outro problema, que já provocou inclu-
sive vítimas, são os ejidos. De 2003 até 
hoje os assentamentos irregulares em 
área de preservação no município de 
Tláhuac aumentaram cerca de 30%, e 
neles habitam mais de 30 mil pessoas. 
Por essa razão, autoridades municipais 
tentam mudar o regime de uso do solo de 
uma área superior a 2 mil hectares para 
convertê-lo de rural a urbano. 

Manuel Cadena, 37, foi assassinado no 
dia 17 de setembro de 2009, aparente-
mente por pessoas enviadas por Lamberto 
Perianza Ramos, ligado à Frente Popular 
Francisco Villa, e que, desde o dia 10 de 
setembro do mesmo ano, tentava tomar 
posse do terreno que Manuel ocupava no 
lugar conhecido como Tempilulli.

Pequenos proprietários se opõem ao plano 
urbano da atual administração, pois asse-
guram que todo ele obedece a interesses 
privados.

Em julho de 2009 foi anunciada a expro-
priação de 200 hectares de terrenos no 
município Tláhuac, para construir o pri-
meiro Centro Integral de Reciclagem e 
Energia (Cire). Em teoria o Cire terá área 
para produção de composteira, reciclagem 
de vidro, plástico e papelão, além de uma 
área onde se gerará energia. 

Aos ejidatarios e proprietários que apre-
sentaram título de propriedade das terras 
que serão ocupadas pelo lixão, será paga 
uma indenização de 600 pesos mexica-
nos por metro quadrado. Portanto, há 
um interesse de tomar posse das terras 
para ganhar a indenização. 

Nascentes

A Cidade do México é abastecida em 
72% com água extraída do aquífero do 
Valle, enquanto que das afl uentes dos rios 
Lerma e Cutzamala provêm 26% do abas-
tecimento, e os 2% restantes, de fontes 
superfi ciais que ainda restam nas encos-

tas com mata que rodeiam a afl uente. 
O asfalto e diversas outras construções 
podem chegar a impedir que a água da 
chuva permeie até os horizontes profun-
dos do solo, o que poderia aumentar a 
superexploração do aquífero, impedindo 
que seja reabastecido e, assim, provocar 
mais erosão na cidade. 

Nem tudo é negativo

Para alguns habitantes, o projeto tem 
grandes vantagens: “Agora teremos um 
supermercado a alguns passos, enquanto 
antes tínhamos que ir até San Lorenzo”. 
A licitação publicada no dia 21 de janeiro 
de 2008 indicou os seguintes prazos: 10 
de junho de 2008 para iniciar, e 31 de 
dezembro de 2010 para terminar o trecho 
Tláhuac-Axomulco. O segundo trecho 
(Axomulco-Mixcoac) terminaria dia 31 
de dezembro de 2011. Os prazos para 
terminar a obra também sofreram alte-
rações: Tláhuac-Atlalilco em abril de 2011 
e Atlalilco-Mixcoac em abril de 2012. Em 
ano eleitoral no México, a obra poderia 
servir como incentivo ao voto. 

Benefícios ou desvantagens estarão pre-
sentes todo o tempo; não se pode ter uma 
idéia homogênea de uma mesma coisa. 
Mas, sem dúvida, é terrível a incerteza 
de não saber quais são os planos, nem 
o que será levado a cabo ou se amanhã 
você será despejado de sua casa para que 
se construa ali um trilho de metrô. As 
pessoas vivem desinformadas, esse é 
o ambiente que se respira e que se vê. 
Para não se criar mal-entendidos ou 
confusões, seria conveniente que as auto-
ridades fossem claras sobre os projetos 
que pretendem desenvolver. 

A linha 12 do metrô da Cidade do México: um projeto 
nebuloso Edição do texto original de Adrián Castro Bibriesca
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Escrever sobre a prisão, ainda que seja 
brevemente, em particular do signifi cado 
que tem ter vivido nela por mais de 20 
anos, é sempre algo difícil. Às vezes as 
imagens, mais do que as palavras, comu-
nicam e contam com maior efi cácia e 
sentimento sobre essa realidade. 

Por essa razão sempre apreciei o trabalho 
do fotógrafo Stefano em três prisões de 
Roma. Estas fotografi as guardam em si 
muitas verdades: a dignidade dos detentos 
e detentas, sua habilidade para lidar com 
condições de vida inaceitáveis, o carinho 
que une mães e fi lhos através das grades, 
o trabalho realizado cotidianamente por 
aqueles obrigados a viver na prisão sem 
nenhum apoio externo, as pequenas e 
grandes humilhações impostas pelo que, 
em sua essência, é um regime totalitário. 
Por trás de cada imagem se escondem 
vidas e circunstâncias que merecem ser 
aprofundadas. Depois de quase dez anos, 
a fotografi a de Anna continua me enter-
necendo. Aos seis meses, Anna chegou à 
seção de segurança máxima de Rebibbia 
com sua mãe, que deveria cumprir uma 
velha condenação. Ao alcançar os dois 
anos, acompanhada por uma das volun-
tárias, começou a frequentar um jardim 
da infância externo. 

O primeiro dia na escola foi também o 
primeiro dia em que Anna se deu conta 
de estar vivendo em uma prisão. O que 
até esse momento tinha vivido com sere-
nidade, rodeada pelo carinho de todas 
as mulheres da ‘máxima’, se transfor-
mou para ela em um inferno, um choro 
inconsolável que começava no momento 
em que fechavam as celas. Durante uma 
semana, Anna chorou todas as noites. 
Depois, resignada, já não o fez. Espero 
que tenha esquecido tudo isso. No dia 20 
de junho, a população carcerária na Itália 
alcançou a quota de 67.516, dos quais 
quase 30 mil são mulheres. Os números 
não dizem quantas Annas se encontram 
nesse momento nas prisões italianas.

Itália Prisões em Roma 
Texto de Silvia Baraldini, Fotos de Stefano Montesi
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A violência estatal contra os povos na’savi e 
me’phaa em Ayutla de los Libres não pode-
ria ser compreendida sem um componente 
histórico: o massacre de El Charco, Guer-
rero, ocorrido na madrugada do dia 7 de 
junho de 1998. Componentes do Exército 
Mexicano rodearam uma escola primária, 
disparando e lançando duas granadas de 
fragmentação, o que resultou em 11 mortos 
e cinco feridos. Apesar da morte de onze 
camponeses, doze anos depois, a vida às 
vezes volta.

Os povos organizados avançam com difi -
culdade na sua reconstrução. Não é tarefa 
fácil, grande parte da força do Estado se 
concentra ali: grupos e bases policial-mili-
tares e agrupações paramilitares de origem 
indígena.

Reconstituição dos feitos documentados 
desde aquele momento:

Entre 1999 e 2001, a Secretaria Estadual de 
Saúde fez a vasectomia de cerca de trinta 
homens nas comunidades de El Cama-
lote, La Fátima, Ojo de Agua e Ocotlán. Os 
homens foram enganados com promessas 
de apoios e bolsas.

Soldados estupraram Inés Fernández 
Ortega e Valentina Rosendo Cantú. O 
caso evidenciou a impunidade no sistema 
judicial mexicano por meio do estatuto 
militar. Atualmente a Corte Interameri-
cana está por emitir uma sentença contra o 
Estado mexicano. As duas sofreram acosso 
e ameaças anônimas. O irmão de Inés, 
Lorenzo Fernández Ortega, desapareceu 
e foi assassinado em fevereito de 2008.

Fevereiro de 2009, Raúl Lucas Lucía e 
Manuel Ponce Rosas, líderes na’savi e inte-
grantes da Organização para o Futuro dos 
Povos Mixtecos (OFPM) desapareceram 
em um ato público, quando homens arma-
dos ingressaram em uma escola gritando 
“policía!”. Uma semana depois seus corpos 
foram encontrados com sinais de tortura 
nas aforas de Tecoanapa.

Margarita Marín de Nieves e Santiago 
Ponce Lola, viúva e cunhado de Manuel 
Ponce, foram atacados com tiros na trilha 
de regresso à comunidade La Cortina. 
Haviam recebido a visita de funcionários 
diplomáticos estadunidenses e canaden-
ses.

Após a morte de um informante do Exér-
cito na região mé phaa em janeiro de 2008, 
um militar deteve em 17 de abril deste ano 
cinco integrantes da Organização do Povo 
Indígena mé phaa. Os cinco presos foram 
adotados pela Anistia Internacional como 
presos de consciência. Ainda que quatro 
tenham sido libertados, Raúl Hernández 
Abundio se converteu em um ícone do uso 
deliberado do sistema de justiça contra 
opositores. A dirigente da OPIM, Obtilia 
Eugenio Manuel, foi objeto de vigilância 
e ameaças.

As balas continuam na parede

Doze anos depois. A paisagem desmatada 
revela o interesse pelos recursos cada vez 
mais precários para os povos: há problemas 
de abastecimento de água. Não há repór-
teres locais, muito menos nacionais. Um 
ativista relata porque a comunidade decidiu 
manter de pé a escola primária Caritino 
Maldonado, que consiste em duas salas 
de aula e uma quadra de basquete, com 
os furos de bala.

“É necessário preservar a memória. 
Enquanto não se fi zer justiça para os mas-
sacrados, não se pode apagar. Os soldados 
tentaram pintar as paredes depois, mas não 
foram autorizados pelas pessoas”.

As gerações cresceram. Filhos, sobrinhos 
e alunos de hoje, são fi lhos, sobrinhos ou 
alunos dos que viviam se escondendo 
ontem. Dos que se escondem quando o 
comboio de hummers carregados de arma 
sobe a serra, instala seu acampamento e 
se abastece de alimento das comunidades 
sem permissão.

Diz-se: “quem não deve, não teme”; mas 
aqui as crianças temem ainda que não 
devam nada. 

Os relatos de hoje são como os daquela 
época ou anterior, quando Lucio Caba-
ñas e Genaro Vázquez organizavam o 
Movimento Popular Armado e o governo 
arrasava com todos, fossem ou não insur-
gentes.

Para o governo, todos são guerrilheiros. 
Assim, em vez de professores se enviam 
soldados, em vez de escolas se constroem 
quartéis militares. Anos depois, o ERPI 
admitiu que quatro dos onze mortos eram 
seus combatentes e os outros sete eram 
civis desarmados.

Resistência e opressão em 
El charco, Guerrero Edição de um texto original de Prometeo Lucero
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Cidade do México. O Multifórum Cultu-
ral Alícia – localizado na avenida Cuauh-
témoc, no bairro de Roma, na Cidade do 
México – é um espaço que escapa à lógica 
neoliberal. É um lugar onde se criam e 
recriam novas bandas e sons musicais, 
aberto à discussão e à criação. Um fórum 
que promove e difunde idéias, que acre-
dita na solidariedade e no apoio mútuo, e 
os pratica. O Alícia – como é conhecido – 
vai completar quinze anos em dezembro: 
anos de resistência, autonomia e autoges-
tão cultural. Temos muito que celebrar.

O Alícia mudou a cena musical mexicana. 
Desde seu início, em 1995, faz eco ao que 
é tocado nas ruas, abre espaço a bandas 
que estão começando, muda o tratamento 
com as bandas ganhando sua amizade e 
respeito. Todos os grupos concordam em 
destacar a importância do fórum para 
as bandas. «Quando começamos, conse-
guir tocar era um problema, e Nacho o 
fazia facilmente. Poder tocar em um lugar 
de onde se escutava falar bem foi muito 
importante. Sem o Alícia, muitas bandas 
não teriam saído», aponta Alejandro El 
Atún, baterista da banda 301 Izquierda.

Mauricio Sotelo, da Cabezas de Cera, lem-
bra muito bem seu primeiro concerto no 
fórum. «Em dezembro de 1996 foi nossa 
primeira apresentação no Alícia já com 
uma propaganda com nosso nome grande 
e era cobrado um couvert. Era como nosso 
primeiro diploma, como estar no quadro 
de honra quando se está na escola pri-
mária. Essa foi uma das primeiras apre-
sentaçõezinhas em que nos pagaram para 
tocar, porque antes tínhamos tocado em 
bares, mas nunca tinham nos pagado. 
Dependendo das pessoas que chegassem, 
até te davam um dinheiro. Para nós era 
incrível. Fora isso, tinha uma publicidade 
do evento que podia mostrar aos amigos, 
uma propaganda com nosso nome. Na 

verdade, a primeira propaganda de um 
concerto no Alícia eu tenho guardada», 
rememora.

Rapidamente, o Alícia se converteu numa 
zona de tolerância, de liberdade, onde é 
possível ser e crescer. Jorge Yorchs Salcedo, 
da Sekta Core, comenta: «Encontrar o Alí-
cia para mim foi uma experiência única. 
Foi como um oásis. Como encontrar 
una válvula de escape, uma base. Eu era 
muito menino e me surpreendeu muito 
o lugar, um espaço onde se podia passar 
um momento muito agradável e sem pro-
blemas. No Alícia eu me sentia como em 
casa, de forma muito natural».

Ignacio Pineda, que fez do Alícia seu pro-
jeto de vida, frisa: «O grande acerto do 
Alícia é apresentar novas bandas. Isso é 
mais do que necessário para que o rock 
continue crescendo e vivendo. Nós temos 
em todos os eventos programados duas 
ou três bandas estreantes. No entanto, 
hoje acontece um fenômeno. Quando o 

Alícia começou, púnhamos quase todas 
as bandas que se aproximavam. Agora, 
com a grande quantidade de grupos que 
existe, já não podemos apresentar todos. 
Mais da metade está fi cando de fora e nos 
sentimos mal. Gostaríamos de chamar 
mais bandas que começam, mas às vezes 
não podemos».

Para alguns grupos, o posicionamento e 
o «que fazer» político do Alícia pressupõe 
uma diferença em relação a outros espaços 
que lidam com rock. Bocafl oja, rapper que 
se declara artista de resistência, acredita 
que a música pode ser uma ponte entre 
a política e o povo, e acredita que a arte, 
em geral, pode sensibilizar as pessoa e 
provocar levantes. 

Ler a reportagem completa em 

www.desinformémonos.org, também se 

pode encontrar um vídeo com os carta-

zes do Alícia e um texto de apresentação 

do livro “Alice no Espelho, histórias do 

Multifórum».

15 anos do Multifórum Cultural Alícia, território 
autônomo na Cidade do México 

«Diante da ofensiva da direita, a única alternativa para resistir é a cultura... Temos que nos organizar na vida cotidiana, 

desde baixo, e reivindicar a alegria», afi rma Ignacio Pineda. O Alícia faz isso há mais de quatorze anos, demonstrando que 

a autogestão e a autonomia são possíveis. María Teresa López Flamarique
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Cidade do México. Reunidos no Movi-
mento Revolucionário Ricardo Flores 
Magón, os carregadores, conhecidos como 
“diableros”, que oferecem seus serviços de 
transporte de carga no centro histórico 
da Cidade do México, são perseguidos 
pelo Governo do Distrito Federal que está 
obstinado em limpar a área de tudo o que 
não produza grandes lucros como parte 
do projeto de restauração do Centro.

São mais de 600 carregadores que per-
tencem ao Movimento Mocehualthin, 
constituído no dia 30 de janeiro de 2008. 
Todos os dias percorrem as ruas do Centro 
com cargas que muitas vezes pesam mais 
de uma tonelada e ainda que possuam 
credenciais e uma camisa vermelha que 
os diferencia dos diableros piratas, são 
assediados e muitas vezes presos pela polí-
cia da capital. Seu delito?: serem pobres, 
índios e carregadores, diz Antonio, funda-
dor da organização que caminha junto à 
Outra Campanha, iniciativa política civil 
convocada pelo EZLN.

A maior parte dos carregadores é de ori-
gem indígena, principalmente nahuas, 
mixtecos, mazatecos, mazahuas, ñahñu e 
otomíes, dos estados do México, Oaxaca, 
Guerrero, Veracruz, Puebla, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Michoacán e Morelos. 
Muitos emigraram ao Distrito Federal há 
mais de 20 anos. Outros apenas passam 
temporadas aqui e se vão para suas comu-
nidades para plantar e colher de tempos 
em tempos. A maioria não tem casa nem 
lugar para dormir, razão pela qual passam 
a noite em cima de um papelão nos depó-
sitos onde guardam os diablos.

Os carregadores não são donos de sua 
ferramenta de trabalho: o diablo. Alu-
gam-no dos donos por 13 pesos ao dia 
e há ocasiões, quando não há vendas no 
Centro, em que ganham de 30 a 50 pesos 
por toda uma jornada de trabalho, o que 

quer dizer que o dinheiro dá apenas para 
levar algo à boca. Em dias bons de carga e 
descarga conseguem encher o bolso com 
até 200 pesos e a maior parte enviam aos 
familiares que vivem em seus povoados.

Conhecem as ruas do Centro Histórico 
como a palma de suas mãos, seus monu-
mentos, edifícios, museus, escolas e comér-
cio. São parte da vida de uma área que 
tende a se elitizar com valiosos projetos 
imobiliários. São os que incomodam, os 
que não cabem, os que não são contem-
plados. E são, também, os que não se irão, 
os que, aconteça o que acontecer, estão 
decididos a cuidar de seu lugar de tra-
balho e sua organização.

Antes, reconhecem, tínhamos medo 
de nos organizar, mas não mais. Hoje 
não apenas lutam para que deixem de 
persegui-los, mas também para contar 
com espaços onde se possa dormir, 
tomar banho, estudar e se organizar. No 
momento, uma vez por semana se reúnem 
no Jardim da Resistência, um parque bati-
zado assim por eles e no qual realizam 
suas reuniões de trabalho e estudo, para 
não se entregarem, pois aqui fi cam.

Veja o vídeo em

www.desinformemonos.org

Os de baixo dos de baixo Assédio aos diableros 
(carregadores) do Centro Histórico 

do DF Realização do Vídeo: Aureliano Lecca. Texto: Gloria Muñoz Ramírez
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Guadalajara, México. Estamos no povoado 
de El Salto, na periferia do sul de Guada-
lajara, a segunda maior cidade do México, 
no estado de Jalisco. E a fábrica onde nos 
encontramos é de propriedade da Corpora-
ção do Ocidente S.A. de C.V. (Coocsa). Hoje, 
o prédio é de propriedade da nova empresa, 
cujo capital está majoritariamente nas mãos 
dos mais de 700 trabalhadores, reunidos 
na Sociedade Cooperativa Trabalhadores 
Democráticos do Ocidente (Tradoc).

“É uma fábrica sem patrão, a nossa. Nós, 
os trabalhadores, somos quem decidimos 
a organização do trabalho aqui”, afi rma 
Jesús Torres Nuño. As marcas são Pneus-
tone, comercializada pela multinacional 
estadounidense Cooper Tires; e Blackstone, 
comercializada pelos mesmos trabalhado-
res. Passaram-se 5 anos desde 9 de julho de 
2005, quando a fábrica de borracha produ-
ziu seu primeiro pneu.

Muitos se lembram dos três anos e um 
mês de luta que permitiu aos trabalhadores 
tomar conta da instalação. Foi no domingo, 
17 de dezembro de 2001, quando os traba-
lhadores da indústria de propriedade alemã 
foram avisados, sem nenhuma negociação, 
que no dia seguinte a fábrica fecharia suas 
portas. Foram três anos e “muitos sacrifí-
cios”, recordam os trabalhadores, para que 
fi nalmente se chegasse a um acordo. Em 
17 de janeiro de 2005, a Continental Tire 
se retirava de El Salto oferecendo aos 604 
obreiros que tinham resistido (de um total 
de 971 no dia do fechamento da empresa) 
seus salários pendentes, ou seja, os salários 
não pagos durante o período da greve. A 

peculiaridade do acordo, no entanto, consis-
tiu em que parte desses salários pendentes 
fosse trocada pela propriedade de metade 
da fábrica.

Trabalhadores Democráticos do Ocidente 
(Tradoc)

Da organização do trabalho e da contrata-
ção do novo pessoal, cuida a cooperativa 
herdeira do antigo sindicato. A coopera-
tiva Tradoc, que possui 571 sócios, controla 
outra cooperativa, a Produção Empresarial 
Profi ssional, S.C. (Proem), cuja função é a 
de controlar a lista de funcionários, pois 
além dos sócios da cooperativa (titulares 
dos certifi cados de propriedade), a empresa 
oferece trabalho a, pelo menos, outras 200 
pessoas.

A Tradoc, entretanto, não se ocupa somente 
da gestão laboral, mas também intervém 
diretamente nas decisões empresariais da 
Coocsa. No acordo (entre a Tradoc e a Coo-
per Tires), foi estabelecido que as decisões 
estratégicas da empresa seriam tomadas 
pela maioria.

A relação entre as duas partes, ou seja, “os 
companheiros da Tradoc e o nono produtor 
mundial de pneus, é de respeito mútuo”. 
Dessa maneira, hoje a Coocsa tem uma 
média salarial de 18 mil pesos mensais 
(aproximadamente U$1.400,00), tanto para 
o trabalhador da linha de produção quanto 
para o próprio Torres Nuño, presidente 
eleito da cooperativa.

O funcionamento interno é outro ponto 
de reivindicação dos trabalhadores. Os 
cargos da direção da Tradoc (presidente, 
secretário, tesoureiro e dois porta-vozes, 
em um total de cinco membros), duram 
três anos. A eleição destes postos se orga-
niza por voto secreto nas assembleias gerais 
que, em média, são realizadas a cada três 
meses. Os sócios da cooperativa são obri-
gados a participar nas assembleias, que é 
o órgão supremo para as decisões. Nesse 

espaço, inclusive é possível revogar cargos, 
a qualquer momento desde que com argu-
mentos “bem fundamentados”. Ainda que 
falte muito por fazer, como admite Torres 
Nuño, a democracia interna funciona. O 
único ponto fraco é a disciplina, enrubesce, 
“que ainda nos falta um pouco”.

A solidariedade e as perspectivas

Jesús Torres Nuño, interrogado sobre o 
futuro, explica que o desafi o da Tradoc 
hoje, tem duas vertentes. A primeira é o uso 
que deve ser feito dos frutos que começam 
a aparecer nas contas da Coocsa. O outro 
aspecto é o que defi ne a “questão ética”. 
Sobre a primeira vertente, “até agora só 
temos ativo o fundo de solidariedade com 
o qual apoiamos movimentos e lutas no 
México”. O elenco do movimento que a 
Tradoc apoia, ainda que seja com poucos 
milhares de pesos, é importante: a Frente 
de Povos em Defesa da Terra (FPDT), de 
São Salvador Atenco; os trabalhares do Sin-
dicato Mexicano de Eletricistas (SME) e os 
mineiros de Cananea, no norte do México, 
entre outros.
 
O outro aspecto que de alguma maneira 
preocupa a Jesús Torres Nuño, é como pre-
servar essa memória de luta e os princípios 
e práticas que surgiram daí. O primeiro, 
porque os trabalhadores da Tradoc assu-
mem-se não somente como parte de uma 
cooperativa produtiva, mas também como 
parte de uma organização política. “Nossa 
cooperativa está comprometida com os 
movimentos”, afi rmam. É da assembleia 
geral que saem as iniciativas solidárias para 
fora. A “cooperativa consciente” da Tra-
doc quer ser uma referência, aponta Tor-
res Nuño, porque “somos uma fábrica sem 
patrão e estamos demonstrando que a lógica 
capitalista que requer um patrão não é cor-
reta. Ter um patrão não é fundamental”. 

No site www.desinformemonos.org pode-se 

ler o texto completo.

De Guadalajara, Jalisco 

Ter um patrão não é fundamental 
Somos uma fábrica sem patrão e estamos demonstrando que a lógica capitalista que requer um patrão não é correta: 

Trabalhadores Democráticos do Ocidente da ex-Hulera Euzkadi. Edição do texto original de Matteo Dean
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Desinformémonos hermanos
tan objetivamente como podamos

desinformémonos con unción
y sobre todo
con disciplina

que, espléndido que tus vastas praderas
patriota del poder
sean efectivamente productivas

desinformémonos
qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca
y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores
qué bueno que se anuncie tiempo seco

desinformémonos
proclamemos al mundo la mentidad y la verdira

desinformémonos
nuestro salario bandoneón se desarruga 
y si se encoge eructa quedamente
como un batracio demócrata y saciado

desinformémonos y basta
de pedir pan y techo para el mísero
ya que sabemos que el pan engorda
y que soñando al raso
se entonan los pulmones

desinformémonos y basta
de paros antihigiénicos que provocan
erisipelas y redundancias
en los discursos del mismísimo

basta de huelgas infecto contagiosas
cuya razón es la desidia 
tan subversiva como fétida

garanticemos de una vez por todas
que el hijo del patrón gane su pan
con el sudor de nuestra pereza

desinformémonos
pero también desinformemos

verbigracia
tiranos no tembléis
por qué temer al pueblo
si queda a mano el delirium tremens

gustad sin pánico vuestro scotch
y dadnos la cocacola nuestra de cada día

desinformémonos
pero también desinformemos

amemos al prójimo oligarca
como a nosotros laburantes

desinformémonos hermanos
hasta que el cuerpo aguante
y cuando ya no aguante
entonces decidámonos
carajo decidámonos
y revolucionémonos.

  Mario benedetti
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