
56 O mundo varrido a ferroe fogo
A década termina com os protestos globais. A indignação varreu o planeta,
de Hong Kong a Barcelona, de Santiago a Beirute, de Paris a Quito.
O que poderá nascer de tanta revolta popular?



D
Tenso, convul-
sivo, desequili-
brado. Começa
agora a escrever-
-se a história de

2019 e qualquer um destes
três adjetivos encaixa bem
na narrativa que descreve
o ano que agora termina.
Foram vários os gatilhos
que dispararam protestos,
em diferentes direções, no
mundo. Em Hong Kong, a

possibilidade de ser apro-
vada uma lei de extradi-
ção para a China voltou a

despertar os movimentos
pró-democracia. No Chile,
o aumento do preço dos
bilhetes do metropolitano
de Santiago tornou-se alvo
da revolta contra a falta de
investimento público. No
Líbano, o anúncio de uma
taxa sobre as comunicações
através do WhatsApp mobi-
lizou a população no ataque
à corrupção e à austerida-
de. No Brasil, os incêndios
descontrolados na floresta
da Amazónia uniram os re-
sidentes de várias cidades
num alerta global em defesa
da preservação ambiental.
Os exemplos poderiam con-
tinuar, somando indigna-
ções e tumultos em locais
tão díspares como Argélia,
Sudão, Iraque, Irão, Equa-
dor, Colômbia, Venezuela,
Bolívia, Peru, Haiti, Indo-
nésia, índia, Síria, Egito, Is-
rael, Guiné, Rússia, Ucrânia,
Reino Unido, França, Cata-
lunha...

Talvez nenhum destes

protestos seja comparável
com o massacre de Tlate-
lolco, que vitimou centenas
de estudantes no México,
em 1968, ou com a inva-
são da Checoslováquia pela
União Soviética, nesse mes-
mo ano. Também não se
assemelham aos incidentes
na Praça de Tiananmen, em

1989, apenas meses antes
da histórica queda do Muro
de Berlim. Mas é inegável
que 2019 trouxe a sociedade
civil de novo para as ruas
e, com resultados mais ou
menos revolucionários, fi-

zeram-se ouvir palavras de

ordem, que clamavam por
mudanças.

Apesar das devidas dis-
tâncias, geográficas e não
só, uma palavra-chave
une os milhões de pessoas

que, este ano, deram voz à

sua indignação em todo o
mundo: desigualdade. De
acordo com a Oxfam, or-
ganização que luta contra
a pobreza e a desigualdade,
no ano passado, os 26 mais
ricos tinham tanto dinheiro

quanto os 3,8 mil milhões
de pessoas mais pobres do
mundo.

"Na América Latina é

bastante notório que as

desigualdades são um dos

principais motores dos pro-
testos", afirma a investiga-
dora do Observatório das

Desigualdades, do CIES-
-lUL, Inês Tavares.

"Chile desperto!", gri-
tava a multidão em fúria,
em outubro, nas ruas de

Santiago. O aumento do

preço dos bilhetes do me-
tropolitano da capital chi-
lena despertou a denúncia
do falhanço da promessa de

que o mercado desregulado
conduziria à prosperida-
de Visto como um "oásis

capitalista", o Chile é dos

países do mundo desenvol-
vido onde a desigualdade é

mais gritante. Entre os 36
membros da OCDE, é aque-
le com menos investimento

público. O sistema privado
de pensões, por exemplo,
garante reformas, em mé-
dia, à volta dos €180 men-
sais, rondando o ordenado
médio no país os €480. Os

protestos estenderam-se
a várias cidades chilenas e

levaram o Presidente, Se-
bastián Pinera, a declarar
estado de emergência. Mais
de seis mil pessoas foram
detidas e estima-se que
cerca de duas dezenas te-
nham sido mortas. Pinera
foi obrigado a recuar e a

apresentar um pacote de
reformas, concordando em
discutir alterações à Cons-
tituição, aprovada durante o
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regime ditatorial de Augusto
Pinochet, em abril do pró-
ximo ano.

O PODER DAS REDES
GLOBAIS
As revoltas provocadas pelo
aumento do custo de vida,
sem uma correspondente
subida do rendimento, pode-
rão estar apenas a começar.
Estima-se que, em 2021, dois

terços dos países do mundo

possam estar sob medidas
de austeridade, afetando seis

mil milhões de pessoas.
No Equador, o fim da

subsidiação dos combustí-
veis, uma medida acordada
no âmbito do programa de

reestruturação do Fundo
Monetário Internacional
(FMI), pôs o país a ferro e

fogo em outubro passado.
O aumento do preço dos
combustíveis levaria à su-
bida dos bilhetes dos trans-
portes públicos e também
teria impacto no custo da

alimentação. Depois de ver
autoestradas bloqueadas,
de os manifestantes terem
tentado invadir o Parlamen-
to e de se terem registado
fortes confrontos nas ruas,
o Governo equatoriano foi
forçado a desistir da medida.

No Líbano, uma taxa so-
bre as comunicações atra-
vés do WhatsApp ajudou a

espoletar o levantamento
de 1,3 milhões de pessoas,
cerca de 20% da popula-
ção, mas rapidamente as

palavras de ordem resva-
laram para acusações de

corrupção, habitualmente
apontada como outra face
da desigualdade. O Governo
acabou mesmo por aprovar
um pacote de reformas que
inclui o corte do ordenado
dos ministros e dos depu-
tados para metade. Também
na Bolívia e no Iraque se
fizeram ouvir gritos contra
a corrupção. Já no Egito, a

Praça Tahrir, onde se con-
centraram os protestos que
levaram à demissão de Hos-
ni Mubarak em 2011, voltou
a encher-se de manifestan-
tes depois de uma série de



A INTERNET PERMITE SABER COMO VIVEM
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O SENTIMENTO DE INJUSTIÇA

vídeos que denunciavam
esquemas de corrupção no
Exército se tornarem virais
nas redes sociais.

A internet voltou a de-
sempenhar um papel im-
portante, tal como tinha
acontecido em 2011, durante
as sublevações da Primave-
ra Árabe. Ao mesmo tem-
po que os regimes tentam
controlar as comunicações
ou impõem "apagões" na
rede, torna-se mais fácil
contornar essas limitações
e saber como vivem os mais

privilegiados ou quais os
direitos e liberdades assegu-
rados noutros países, fazen-
do crescer o sentimento de

injustiça. Quando eclode um
protesto algures no mundo,
"é mais fácil os cidadãos de
outros países saberem o que
se passa, o que contribui
para a globalização destes
fenómenos", afirma a soció-

loga Inês Tavares.
A solidariedade entre os

movimentos de protesto
não se limita às causas que
os unem, também as es-
tratégias organizativas se

inspiram nos métodos mais
bem-sucedidos. Em ou-
tubro, os catalães mimeti-
zaram a tática dos mani-
festantes de Hong Kong e

ocuparam o aeroporto de El
Prat, em Barcelona, tal como
os asiáticos tinham feito em

agosto, paralisando todas as

ligações aéreas.
Outro dado novo é a

ausência de uma liderança
clara em muitos destes pro-
testos, o que os torna mais
incontroláveis, mas também
reflete o seu carácter espon-
tâneo, ancorado na socie-
dade civil. Greta Thunberg

é um exemplo de liderança,
mas move-se no domínio do
simbólico e não do político.

UNIDOS
NA DESIGUALDADE

Alguns líderes históricos
foram mesmo forçados a
demitir-se na sequência de

protestos populares, como o
Presidente da Argélia Abde-
laziz Bouteflika, que esteve
duas décadas no poder. No
Sudão, Ornar al-Bashir dei-
xou a presidência ao fim de
30 anos. E Evo Morales, da

Bolívia, abortou o quarto
mandato presidencial ainda
antes de o começar. Tam-
bém os primeiros-ministros
do Líbano e do Iraque aban-
donaram o cargo ao fim de
ruidosas e violentas mani-
festações - morreram cerca
de 400 iraquianos ao longo
do processo. A organiza-
ção de defesa dos Direitos
Humanos Amnistia Inter-
nacional denunciou abusos

e violência em numerosos
outros protestos, como no
Chile, em Hong Kong, no
Egito e mesmo em Espanha.
No entanto, talvez um traço
distintivo das manifestações
deste ano seja o esforço dos

governos, democráticos e
não só, de limitarem a vio-
lência, mostrando alguma
disponibilidade para ne-
gociar e fazer concessões.
Mesmo os regimes autocrá-
ticos não querem ser vistos
como sanguinários, acre-
ditando que esta abertura
negociai é fundamental para
a sua longevidade. Veja-se o

caso da China, que acabou

por desistir da aplicação da
lei de extradição em Hong
Kong e realizou eleições lo-

Agitação global
Até setembro, arderam
8,6 mil km 2de floresta
na Indonésia (em cima,
à esquerda), mais do que
em todo o ano anterior -
ainda assim, incomparável
aos 43 mil km 2reduzidos
a cinzas na Amazónia.
A crise climática atinge
especiaLmente os mais
vulneráveis, como se
verificou após o ciclone
Idai, em Moçambique
(em baixo, à direita).
A tensão climática
somam-se as convulsões

políticas. Em Hong Kong
(em cima, a direita), os
manifestantes paralisaram
o aeroporto em defesa da
democracia, ação que os

independentistas catalães
mimetizaram, um mês mais
tarde, no aeroporto
de Barcelona

cais, que se saldaram numa
ampla vitória para os parti-
dos pró-democracia. Tam-
bém no Chile e no Líbano
a legislação mais polemica
acabaria por ser retirada. As

sublevações de 2019 pode-
rão, assim, ter importantes
consequências políticas.

De acordo com o filósofo
e sociólogo Viriato Soro-
menho-Marques, as mani-
festações são um indicador
de que os cidadãos "come-
çam a fazer a sua parte".
O passo seguinte será o sis-
tema político estar à altura
"e conseguir renovar-se".
Até agora, temos assistido
a "uma espécie de fuga para
o passado", ou seja, "enfren-
tamos desafios novos, mas
como somos mais rápidos
a criar os problemas do que
a resolvê-los, e não temos
vontade nem capacidade



para encontrar soluções,
procuram-se respostas no
passado". Essas soluções
anacrónicas, no entender
de Soromenho-Marques,
passam por "pesadelos que
nunca resolveram nada, nem
no tempo em que pareceram
sensatos", como a xenofobia
ou o protecionismo, alimen-
tados pelo medo do Outro.

O facto de os protestos
continuarem, mesmo quando
os ativistas atingem as suas

reivindicações iniciais, pode-
rá ser sintomático do desejo
de mudanças mais profundas
ao nível do próprio funciona-
mento do sistema que repro-
duz a desigualdade.

CLIMA DE TENSÃO
Às convulsões políticas, so-
ciais e económicas que aba-
laram o mundo este ano
soma-se a tensão climática.

"Estamos perante uma si-
tuação nova", defende So-
romenho-Marques, "o sis-
tema Terra está a entrar na
cena política". A greve cli-
mática global instigada pela
jovem ativista sueca Greta
Thunberg, em setembro, terá
mobilizado 7,6 milhões de

pessoas em 185 países.
A luta climática aqueceu

na sequência dos violentos
incêndios que assolaram
várias partes do mundo. Na
Califórnia, arderam cerca de

65 mil hectares até outubro.
De acordo com as autori-
dades norte-americanas,
95% dos incêndios florestais
neste estado têm origem
criminosa, mas as alterações
climáticas aumentam as vul-
nerabilidades ao fogo posto.
A temperatura média na Ca-
lifórnia, durante o verão, su-
biu cerca de 3,2° C, sobretu-

do nos últimos 50 anos. Já o

prolongamento do período
de seca levou a época crítica
de incêndios a estender-se
até ao outono. Em Sydney,
os australianos debatem-se
com a poluição provocada
pelos fogos. A afluência aos

hospitais da cidade, devido
a problemas respiratórios,
aumentou 25% nas últimas
semanas.

Mas nenhuma tragédia
ambiental indignou o mun-
do como aquela que atin-
giu a Amazónia. Em agosto,
deflagraram mais de 30 mil
focos de incêndio na maior
floresta tropical do mun-
do - quase três vezes mais
do que no mesmo período
do ano anterior.

Uma investigação ago-
ra publicada pelo britânico
The Guardian revela que
70% dos alertas de incêndio

surgiram em zonas próxi-
mas de explorações de gado- a indústria pecuária é res-
ponsável por 80% da desflo-
restação na Amazónia. Num
ano, foram desflorestados
quase oito mil quilómetros
quadrados da Amazónia
brasileira - um aumento
de 30% comparativamente
com o período homólogo.
Ao mesmo tempo, arderam
43 573 quilómetros quadra-
dos de floresta até ao final
de agosto.

Apesar de a ameaça das

alterações climáticas ser
global, as consequências
são sobretudo dramáticas
para os mais vulneráveis.
Moçambique, um dos paí-
ses mais pobres do mundo
(ocupa a posição 180 em
189 no índice de Desen-
volvimento Humano), foi
o mais afetado pelo ciclone
Idai que, em março, atingiu
a região da Beira. Morre-
ram mais de 600 pessoas no

país. Atualmente, cerca de

1,9 milhões de moçambica-
nos estão em risco de fome

e, de acordo com a ONU,
serão necessários mais de
três mil milhões de dólares
(€2,69 mil milhões) para
o país se reerguer depois da

passagem dos ciclones Idai e

Kenneth. Também o furacão
Dorian, que atingiu as Baha-
mas em setembro, causou
danos no valor de sete mil
milhões de dólares (€6,28
mil milhões), mais de me-
tade do PIB deste arquipé-
lago das Caraíbas. As zonas
mais atingidas foram aque-
las onde vive a população
com menores rendimentos,
como a comunidade imi-
grante do Haiti, a quem só

resta a opção de viver nos
locais mais expostos aos
fenómenos extremos.

As manifestações que
marcaram 2019 não são
necessariamente sinóni-
mo de mudança mas, como
afirmou recentemente o so-
ciólogo Edgar Morin, "se o
melhor não está garantido,
o pior também não é certo".
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