16 de abril de 2021

12

BOLETIM
(ANTI)SEGURANÇA

Tierra Revuelta: ação direta e
antimilitarismo no território conhecido
como América do Sul
Laboratório de Análise em
Segurança Internacional e
Tecnologias de Monitoramento

LASINTEC/UNIFESP

EDITORIAL

BOLETIM (ANTI)SEGURANÇA N.12

Este Boletim é um projeto de pesquisa e extensão do
Departamento de Relações Internacionais da EPPEN-UNIFESP Osasco

Coordenação: Acácio Augusto, Departamento de Relações Internacionais da
EPPEN-UNIFESP
Vice-Coordenação: Fabiola Fanti, professora visitante na EPPEN-UNIFESP
Pesquisa e redação: Acácio Augusto, Ana Beatriz Luz, Augusto Gottberg, Bruna
Ghirardello, Fabíola Fanti, Helena Wilke, Ivo Ferreira, João Paulo Gusmão, Júlia
Tibiriçá, Luciana Araújo, Mariana Janot, Matheus Marestoni, Milena Cunha, Pedro
Lázaro, Tadeu Maciel, Thaiane Mendonça e Tiago Marmund
Edição da Capa e Formatação: Thaiane Mendonça

EPPEN UNIFESP Osasco
Rua Angélica, 100, Jardim das Flores,
Osasco (SP). CEP 06110-295 – Sala 313
Telefone: (11) 2284-6900

LASINTEC/UNIFESP

PÁGINA 1

Tierra Revuelta: ação direta e antimilitarismo no
território conhecido como América do Sul
“O cone sul do continente nomeado como dos logradouros, estará diante de um mapeamento
América

(em

homenagem

ao

colonizador de

extermínios

e

incursões

militares

que

Américo Vespúcio) é marcado pela presença atravessam os séculos e tingem este solo de
permanente de botas, fuzis e capacetes em todo vermelho-sangue.
seu território. Seja em sua história remota, seja
em sua história mais recente, a mobilização Há, também, uma certa maneira de se contar essa
militar contra os povos dessas terra é uma história que retoma os acontecimentos focando
constante

de

torturas,

desaparecimento, apenas nas invasões, nos assassinatos em massa,

execuções, mortes em massa, massacre de nas violências sexuais e nas torturas realizados
revoltas

e

etnocídios.

No

entanto,

essas pelos agentes de segurança dos Estados e seus

violências não se deram de forma linear, exércitos contra os povos desta terra. Sem dúvida
progressiva e sem resistências. São inúmeros os essa história é importante, pois o sangue não para
exemplos de resistências em lutas contra os de escorrer e os corpos não param de ser
militares que ocupam este continente há mais de empilhados, enterrados em valas comuns ou
500 anos.

simplesmente

desaparecidos.

Todavia,

sem

esquecer de nossos mortos, presos e torturados,
Nesse boletim trazemos algumas anotações preferimos recorrer a nossa história a partir das
analíticas sobre ações diretas recentes contra a resistências daquelas pessoas que morreram em
presença dos militares em nuestra tierra luta e das que resistem até hoje.
revuelta.
É necessário falar a partir dos corpos que, com a
A história oficial do continente sul-americano é cabeça erguida, fomentam a luta antimilitarista em
contada a partir de figuras consideradas práticas cotidianas e que estão em nossa memória.
heroicas, para as quais se erguem monumentos Os que carregaram e carregam o martelo que
e se prestam homenagens. Basta ver o mapa de derrubou, derruba e derrubará os monumentos aos
cada

grande

cidade

deste

território.

observado com atenção, sobretudo aos nomes

Se assassinos de ontem e de hoje.
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Um general em chamas

centro

de

tortura

pública,

durante

as

manifestações, as pessoas revoltadas travaram o
Santiago, Chile. Em 5 de março de 2021 uma portão da delegacia com paus e pedras e
manifestação toma, mais uma vez, a praça incendiaram a entrada do metrô. Alguns dias
Dignidad. Há décadas o local faz parte da depois foi anunciada a desativação da delegacia
memória política daquela cidade, mas se tornou que funcionava ali, neutralizando o funcionamento
ainda mais importante com a insurreição que se do centro de tortura secreto, ao menos por algum
espalhou pelas ruas em outubro de 2019.
No

local,

há

uma

enorme

estátua

tempo.
em Nos dois casos (depredação da estátua e incêndio

homenagem ao General Manuel Baquedano. no acesso ao metro e à delegacia) a repercussão foi
Durante a manifestação, no cair da noite, um imensa, o que levou inclusive o Estado chileno,
grupo de pessoas cercou o monumento com governado por Sebastián Piñera (empresário
pneus, jogou gasolina e ateou fogo, deixando o milionário e admirador do ditador Augusto
imponente general em chamas. Além disso, Pinochet) a tomar a decisão de o retirar a estátua
tintas foram jogadas enquanto as pessoas da praça. Mas, em seguida, o presidente mudou de
aplaudiam e soltavam fogos de artifício diante ideia e construiu um enorme muro em volta para
da imagem flamejante.

proteger

a

imagem

do

general

“indefeso”.

Integrantes da direita chilena, viúvos de Pinochet,
Embaixo da praça onde está a estátua fica a disseram que a revolta era um ato de violência
estação de metrô Baquedano, que também contra a história do país, contra a imagem de uma
homenageia o impotente general. No mesmo figura que havia sido um herói nacional.
prédio, até pouco tempo antes dessa ação,
funcionava uma delegacia de polícia. Durante a Essa defesa da estátua, por parte do governo e de
insurreição de outubro de 2019, descobriu-se ativistas de extrema direita, evidencia como a
que uma parte isolada do prédio, aparentemente memória é um campo de batalha que se trava no
abandonada, abrigava um centro de tortura presente. A existência de estátuas em homenagem
secreto, onde pessoas presas no contexto das a torturadores e assassinos seguiria como algo
manifestações foram torturadas por policiais e “natural”, não fosse a intervenção de militantes por
penduradas no teto [1].

meio da ação direta. Não se trata de um questão
simbólica, a naturalização dessas figuras e de

Após alguns relatos tornarem a existência do

homenagens à elas tornam as violências de Estado
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no presente não apenas toleráveis, como

anos de 1250 e 1500. Em um dos registros da época,

desejáveis.

Baquedano aparece destruindo uma das estátuas e
escrevendo seu nome nelas, como o conquistador e

Os defensores de estatuas e guardiões da

assassino que era.

memória dos heróis nacionais, sabem muito bem
garantindo a legitimidade histórica de seu

Por meio dessas breves referências de episódios

direito de exercer a violências sobre as outra

históricos, compreende-se como, dois séculos

pessoas, a assimétrica legitima defesa garantida

depois, a estátua em sua homenagem continua

pelo regime estatal.

sendo alvo de ações diretas antimilitaristas que
levam a sério o enunciado “nem perdão e nem

Pacificação: um pseudônimo do extermínio

esquecimento”.

Manuel

exército,

Se os defensores de estáuas sabem que estão

participou da Guerra do Pacífico, na região

garantindo seu direto de legítima defesa e

centro-sul do Chile, nas últimas décadas do

continuidade das violências de Estado, os militantes

século 19, no que ficou conhecido como

que praticam ação direta contra esses monumentos

Pacificação de Araucanía. Essa incursão militar,

à morte à tortura, por meio da ode à memória de

a pacificação, produziu na prática uma invasão

militares, sabem também que esses são ato de

às terras mapuches (povo originário que vive e

libertação do julgo no presente. Novamente, não é

resiste há séculos sobretudo naquela região e no

nada simbólico, trata-se de um luta urgente do

chamado “lado argentino” da Patagônia) e uma

presente.

série

Baquedano,

de

general

matanças

em

do

várias

destas

comunidades locais. Nesse sentido, Baquedano

O insuportável peso da bota militar

representa um símbolo no avanço do exército e
na expansão do território nacional chileno,

As práticas antimilitaristas no continente sul-

acompanhado do extermínio de parte das

americano não se restringem a combater as

comunidades mapuches.

homenagens às figuras históricas responsáveis por
matanças e torturas, já que elas não tiveram fim.

Baquedano também realizou incursões militares

Intensificaram-se na metade do século XX, tendo

na ilha de Rapa Nui (ou Ilha de Páscoa),

como ápice as ditaduras civis-militares ocorridas a

conhecida sobretudo por seus enormes e

partir da década de 1960 em países como o Brasil,

esculpidos em pedra, provavelmente entre os

Chile, Argentina e Uruguai e mantiveram suas vio-
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lências no atual período democrático, pois

marcaram e ainda marcam a memória e a luta

militares e agentes de seguem torturando de

antimilitarista neste continente.

matando

mesmo

Democrático

de

no
Direito.

chamado
Os

Estado

casos

são

ARGENTINA/ 1 de agosto de 2017. Na região

intermináveis e os seria impossível esgotar o

patagônica de Chubut, um grupo de pessoas trava

relatos sobre eles neste boletim.

uma estrada como manifestação de repúdio à
repressão dos Estados argentino e chileno contra o

A luta não para, pois a memória é um campo de

povo mapuche no contexto da prisão do lonko

batalha no qual temos que lutar com nossas

(referência política e ancestral) Facundo Jones

mais potentes armas. Tanto é que, na Argentina

Huala. “A Gendarmeria [4] argentina ataca o grupo

e no Chile, por exemplo, não é incomum ouvir

com tiros e pedras e o persegue. Alguns

canções durante atos de rua como as que dizem

encapuchados tentam escapar pelas águas geladas

“ya vas a ver, las Balas que nos tiraron, van a

do rio Chubut, mas um deles é capturado, agredido

volver…” (“Vocês verão, as balas que atiraram em

e desaparecido. Era Santiago Maldonado. Durante

nós, a vocês voltarão”, numa tradução livre).

mais de 2 meses, ele constou como desaparecido e a
sua foto estampou jornais em diversas partes do

No Brasil, a luta por memória e verdade enfrenta

planeta junto à pergunta: onde está Santiago?“ [5].

o peso do atuante Partido Militar que busca

Somente após 77 dias o corpo de Santiago foi

impor sua versão sobre os fatos ocorridos

encontrado no rio Chubut, onde foi jogado pelos

durante a ditadura civil-militar (1964-1985) e

gendarmes que o haviam executado meses antes.

garantir a continuidade do Estado autoritário e
suas violências contra as pessoas. . É urgente que

O desaparecimento forçado é uma prática de

nos articulemos para recusar as doutrinas

Estado

militares que nos são impostas, como nos dão

Durante as ditaduras do século XX, corpos eram

exemplos

militantes

amarrados por militares e jogados de helicópteros

ligados aos familiares e amigos de pessoas

no Rio da Prata, que banha a Argentina e o

torturadas no período, como o Grupo Tortura

Uruguai,

Nunca Mais do Rio de Janeiro [2] e a União de

imensidão do deserto do Atacama, no Chile. No

Mulheres em São Paulo [3], para ficarmos em

Brasil, eram enterrados em valas comuns ou

apenas dois exemplos.

cremados clandestinamente por forças militares.

diversos

movimentos

comum

assim

no

território

como

eram

sul-americano.

enterrados

na

Perpetraram, inclusive, estas ações em conjunto na
Por isso, trazemos alguns acontecimentos que

América do Sul por meio da Operação Condor [6].
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Agora, na democracia, corpos continuam a ser

para o segundo turno, quando foi eleito Luis Lacalle

desaparecidos,

Pou, empresário do Partido Nacional, de direita.

jogados

em

penhascos,

desovados em becos e vielas

Nas ruas, o combate contra as políticas de
segurança ainda continua. Não começou e nem se

URUGUAI/ 2019. A campanha presidencial se

encerrou nas urnas. Ou melhor: nem passou por

inicia focando, principalmente, nas políticas de

elas, não se deixou pacificar.

segurança. No dia da votação, 27 de outubro,
além de escolher qual presidente governaria o

Não há acordo que esconda o sangue

país, as pessoas também participaram de um
plebiscito chamado “Vivir sin miedo” (viver sem

CHILE/

Na

tentativa

medo), encabeçado principalmente pela direita

ingovernável que tomou as ruas durante a

uruguaia. Essa consulta decidiria se haveria ou

insurreição de 2019, o Estado chileno, após pressão

não uma reforma constitucional para incorporar

por parte dos partidos de esquerda, decidiu

quatro artigos à atual Constituição, articulando

realizar um plebiscito sobre a realização de um

polícia, militares e o sistema jurídico-penal.

processo

Entre os pontos previstos estavam: “invasão

constituição promulgada durante a ditadura de

domiciliar a qualquer hora para revistar a casa

Pinochet. Esse processo forjou uma polarização

ou deter a pessoa por suspeita de delito;

entre os que votariam pela opção apruebo

formação de uma guarda nacional com tarefas

(aprovação), partidos de esquerda e progressistas,

de segurança pública a cargo das forças

e rechazo (reprovação), composto sobretudo pela

militares para exercer funções de vigilância,

direita pinochetista. Todavia, enquanto esses dois

detenções e despejos; cumprimento total das

polos disputavam sobre os rumos da constituição,

penas, sem redução de tempo; revisão para

as prisões continuavam abarrotadas de pessoas

instaurar a prisão perpétua” [7].

sequestradas pelo Estado, não apenas no contexto

constituinte

de

que

pacificar

colocaria

a

força

fim

à

da revolta, mas de décadas de lutas anteriores.
Durante

o

processo

eleitoral,

ocorreram

manifestações pelas cidades uruguaias em

O plebiscito foi realizado praticamente um ano

repúdio à possibilidade de realização de tal

após a explosão dos atos de rua de 2019, mais

reforma na constituição e para a reativação da

especificamente no dia 26 de outubro de 2020, e

legislação

um

quem venceu foram as forças que clamavam por

resultado irônico veio em seguida: a maioria

uma constituinte, no que foi considerado um dos

reprovou a reforma. A disputa presidencial foi

maiores pactos de pacificação das lutas naquele

antiterrorista.

Nas

urnas,
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território. Sem dúvida houve um amansamento

(no

das

que

instaurando, de modo encoberto, um tipo de prisão

ocorreram nos meses anteriores. Porém, para

perpétua. Soma-se a isso o fato de que a lei é

uma parte das pessoas a luta continua com ou

retroativa, ou seja, todas as pessoas condenadas

sem constituinte, por entenderem que código

antes de sua aprovação passam a ser submetidas a

algum pode esconder o sangue, as mortes, as

ela, o que seria considerado uma aberração

pessoas que foram mutiladas pela polícia e que

jurídica em qualquer território [9].

manifestações

multitudinárias

cumprimento

da

pena,

entre

outros,

estão presas com possibilidades de penas que
podem chegar há décadas de prisão. E mais: por

Uma das pessoas mais afetadas pela alteração é

saberem bem que esse processo constituinte,

Marcelo Villaroel, subversivo que soma mais de 25

como todos os outros, serviu para silenciar e

anos encarcerado por sua participação no Mapu-

mascarar os processos repressivos que se

Lautaro (grupo guerrilheiro que combateu a

mantém,

ditadura pinochetista e continuou sua luta

atravessando

democracia,

bem

a

como

ditadura
os

e

governos

a
de

anticapitalista

mesmo

no

período

de

esquerda, como da socialista Michelle Bachelet

“redemocratização”) e por ações de expropriação

ou o direitista de Sebastián Piñera.

bancária ocorridas em 2007. Pela legislação
anterior, ele poderia ter acessado a liberdade

Desde o dia 22 de março de 2021 um grupo de

condicional em 2019, mas a data foi alterada para

pessoas presas, anarquistas e subversivas, está

2036. O argumento do Estado chileno é de que ele

preso em quatro diferentes unidades da região

ainda

de Santiago e em greve de fome. Mónica

aproximadamente 40 anos por ações realizadas

Caballero, Francisco Solar, Marcelo Villaroel,

contra a ditadura pinochetista, julgadas pelo

Juan Flores, Joaquín García e Pablo Bahamondes

tribunal militar. Isso faz de Villaroel o único

se mantém mobilizados contra uma alteração no

prisioneiro mantido atrás das grades que foi

Decreto de Lei 321, que modifica o acesso à

condenado pela justiça militar em todo o território

liberdade condicional de pessoas presas em

chileno, o que contraria a própria legislação pós-

todas as prisões chilenas [8]. Em linhas gerais, a

ditadura do país, que proíbe o julgamento de civis

alteração transforma o que seria um direito de

por militares.

teria

de

cumprir

uma

pena

de

toda pessoa presa em um benefício a ser
concedido

a

quem

requisitos,

incluindo

cumpra
bom

determinados

A luta contra tais medidas repressivas se desdobra

comportamento

dia a dia e se espalha por diferentes regiões,

(avaliado pela própria gendarmeria), aumento

transbordando o território chileno. Ações em apoio
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à mobilização foram registradas no Brasil, na

Notas

Costa Rica, na Argentina, no Uruguai, na Suécia,
na Grécia e na Espanha, e uma jornada

[1] CHILE: EL PUEBLO VIOLENTADO POR SU PROPIO

internacional de agitação e difusão está sendo

ESTADO. 28/10/2019.

chamada para sábado, 17 de abril de 2021, data
que desde o início dos anos 2000 marca o “Dia

[2] Ver Tortura Nunca Mais.

Internacional do Preso Político”. Em relação à
luta nas prisões chilenas, o chamado de difusão

[3] Ver União de Mulheres.

anticarcerária para este dia também lembra que
toda prisão é política e busca abolir não apenas

[4] “Principal força de segurança argentina. Apesar

as prisões, mas confrontar todas as formas de

da polícia do país não seguir formalmente uma

relação baseadas na submissão, no mando e na

estrutura

obediência.

Gendarmeria, de caráter duplo, que atua na “defesa

militar,

a

Argentina

possui

a

das fronteiras”, no “interesse nacional” frente aos
Em sintonia com as mobilizações ao redor do

outros países e no combate ao “inimigo interno”

planeta, consideramos urgente desativar os

(narcotráfico, grupos e práticas consideradas

aparatos securitários que atravessam as décadas

terroristas,

e mantém o peso da bota militar sobre este

insurreições que ataquem a “ordem pública” etc.).

“crime

organizado”,

levantes

e

território.
[5] Citação retirada da apresentação do zine
Solidariedade com a luta nas prisões chilenas!

“Resistência Mapuche: Trechos do livro Wenüy –
pela memória rebelde de Santiago Maldonado”.

Nem esquecimento e nem perdão!
[6] A Operação Condor foi uma aliança de políticos,
militares e empresários das ditaduras dos anos
1960 a 1980 na América do Sul que contou com
colaboração de agentes do governo estadunidense
e financiamento de empresários para combater a
subversão no continente sob a névoa da Guerra
Fria. O objetivo era treinar e financiar agentes de
segurança e agentes secretos em táticas de contrainsurgência como técnicas de tortura em interroga[7]
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tórios,

infiltração

em

movimentos

e

interceptação de documentos e comunicação.
Para saber mais, ver Pierre Abramovici. “O
pesadelo da ‘operação Condor’” in Le Monde
Diplomatique Brasil, 1 de maio de 2001. Ainda
sobre a operação e o sobre o financiamento
empresarial dos centros de tortura, assistir
“Estado de Sítio”, filme de 1973, dirigido por
Costa-Gavras, elenco com Yves Montand, Renato
Salvatori e Jacques Weber. Ver também o
documentário

Cidadão

Boilesen,

de

2009,

dirigido por Chaim Litewski.
[7] MARTINEZ, Adriana. andarilhos. Verve, São
Paulo, PUC-SP, n. 36:, pp. 96-124, 2019.
[8] Para saber mais sobre a mobilização, acesse:
Buscando la kalle e Edições insurrectas.
[9] Ver MUÑOZ, Pascual. Dignidad tras las rejas.

