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Sobre o Filme
O mundo está em uma crise profunda.
Os sistemas da Terra estão à beira do
colapso e a sobrevivência da maior parte
das pessoas do mundo está ameaçada pela
exploração dos recursos naturais, falhas
nos ecossistemas, guerras e mudanças
climáticas. A raiz destas múltiplas crises é
um sistema político-económico-social, que
é guiado pelo extractivismo.
Em África, os custos deste sistema são
carregados pela classe das mulheres
trabalhadoras, camponesas e indígenas.
Ainda assim, as alternativas que o planeta e
a humanidade precisam desesperadamente
vivem nas prácticas existentes, na tradição
e nas esperanças de “desenvolvimento”
da maioria das mulheres Africanas. Este
filme oferece uma rara plataforma para as
mulheres darem voz e expressão a estas
alternativas existentes.
O extractivismo tem um impacto específico
nos corpos, no trabalho, na subsistência
e nas vidas das mulheres trabalhadoras e
camponesas do terceiro mundo e cada
vez mais do primeiro mundo também.
Uma área sub-representada da análise dos
direitos das mulheres é a ligação entre
a mineração, extractvismo e a violência
contra as mulheres. O extractivismo está
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estreitamente associado aos conflitos, uma
vez que as corporações e os governos
trabalham lado-a-lado para forçar as
decisões das comunidades a favor da
extracção, expropriando as pessoas das suas
terras e recursos naturais.
Existem muito poucas curta-metragens
que revelam como o desenvolvimento do
extractivismo afecta as vidas, a subsistência
e os corpos das mulheres Africanas. E ainda
menos filmes ou recursos que descrevem as
estratégias e análises políticas em evolução
das mulheres Africanas de base a medida
que elas enfrentam questões de justiça
climática e criam alternativas guiadas pela
comunidade e centradas nas mulheres.
As Mulheres Seguram o Céu partilha as
vozes das mulheres Africanas, que são
muitas vezes silenciadas, ignoradas e
apagadas, as quais as suas experiências
e lutas fazem parte da história global
de rebelião e resistência contra um
paradigma de desenvolvimento inviável,
injusto e insustentável economicamente e
socialmente.
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Como usar este guião
As Mulheres Seguram o Céu pode ser
usado para:
• Propósitos educacionais e de
aprendizado.
• Consciencializar, inspirar acção a
volta das questões exploradas no
filme.
• Criar ligações entre comunidades
com experiências semelhantes que
estão a acontecer no continente
Africano e no mundo todo.
• Ferramenta de Campanha e
Advocacia.
• Formações e Seminários.
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Este filme e o respectivo guião de
facilitação vão ajudar-te a fazer questões
críticas sobre como o desenvolvimento
e a exploração dos recursos naturais
estão a impactar a tua comunidade,
em especial as mulheres. Além disso,
este filme pode ser usado para criar
solidariedade entre diferentes contextos
e comunidades. Podes usar este
documentário por inteiro ou apenas
algumas cenas, com a permissão e
atribuição da WoMin African Alliance,
para fomentar discussões e debates
com uma variedade de audiências,
comunidades, universidades, líderes
políticos e estudantes.
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Questões-Chave & Temas
• Consentimento & o Direito de dizer
“NÃO” ao Desenvolvimento

• Mega infraestruturas de
desenvolvimento ex. grandes barragens

• Podes Colectivo

• Mineração

• Justiça Climática

• Impactos ambientais

• Desenvolvimento

• Autoridades tradicionais

• Extractivismo

• Patriarcado

• Indemnização

• Feminismo & ecofeminismo

• Segurança alimentar

• Alternativas

• Despejos forçados e usurpação de terra
• Violência
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Dicas prácticas para facilitar
uma exibição
Antes da Exibição
• Conheça a sua audiência. Reflicta
sobre a sua audiência e os principais
interesses, preocupações da sua
audiência e como o filme está ligado as
experiências da mesma. Faça questão
de considerar a língua principal, nível
de educação, idade e outros factores
contextuais que possam ter impacto na
sua exibição. Tenha um objectivo claro
para a exibição visto que este objectivo
irá guiar a sua discussão com o grupo.
• Planeie com antecedência. Identifique
o local da exibição com antecedência,
certifique que o mesmo seja um
confortável e que tenha as condições
necessárias para ligar o equipamento.
Se precisares usar um gerador,
certifique-se que o mesmo pode ser
colocado a uma distância suficiente
para que não interfira com som do
filme. Se estás a organizar uma exibição
de guerrilha em um espaço público,
certifique-se que tens uma boa noção
do equipamento necessário para fazer
este tipo de exibição.
• Teste. Faça questão de testar todos
equipamentos antes do dia da exibição
e tenha um plano de back-up caso
algo dê errado. Uma lista de verificação
pode ajudar-te a organizar todos
equipamentos que vais precisar para
a exibição e a garantir que não te
esqueças de nada. Quando fizeres o
teste, faça questão de verificar se o
som está em ordem, bom volume e
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que todos na audiência poderão ver a
tela. Se estiveres a usar um projector,
certifique-se que o espaço é escuro o
suficiente para uma melhor exibição e
que as configurações de apresentação
estão nas definidas correctamente.
• Conheça o seu contexto. Tenha
sensibilidade em relacção a local onde
queiras organizar uma exibição e
considere a protecção e a segurança
dos que irão participar no seu evento.

Durante a Exibição
• Introduza o filme As Mulheres Seguram
o Céu. De forma breve, faça saber aos
participantes do que fala o filme, que o
mesmo foi filmado durante três países
em Uganda, na República Democrática
do Congo e na África do Sul, e levanta
questões relacionadas a exploração dos
recursos naturais, o desenvolvimento e
os seus impactos nas mulheres. Informe
aos participantes sobre a WoMin African
Alliance e o seu trabalho na criação
deste filme.
• Depois da exibição, dê a audiência
um pequeno intervalo antes do início
da discussão. Para encorajar maior
participação por parte da audiência,
podes reorganizar as cadeiras em um
círculo ou em pequenos grupos.
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Vozes do filme
Uganda

República Democrática do Congo (RDC)

“Agora que estamos de volta a nossa terra,
ninguém deve interferir nos nossos direitos
como mulheres. Se eles vierem nos despejar
novamente, vamos dar a nossa vida um a um
até a última pessoa em pé.” – Lucy Ongera, Líder
do Grupo Comunitário, Grupo de Poupança das
Mulheres de Rwamutonga.

“Durante o tempo dos nossos ancestrais, eles
cultivavam um pequeno espaço e colhiam
sacos cheios de amendoim. O feijão crescia de
maneira diferente. As bananas-da-terra eram tão
abundantes que até apodreciam nos campos.”
– Adolphine Mashala Kinkela, Activista, Vila de
M’vunzi.

“Eles construíram as casas muito próximas
umas das outras! Quando chegamos, tínhamos
galinhas e cabritos. Outras pessoas chegaram
com galinhas doentes que infectaram as nossas
e em seguida morreram. As nossas casas não
têm nada, nem electridade. Eles só instalaram
os postes e cabos, mas não conectaram a
electridade. Vivemos miseravelmente. Os nossos
filhos ficam doentes devido a má nutrição.
Quando estamos na época seca, não temos
acesso a água e dormimos famintos. Neste
momento o meu tanque de água não tem
nada.” – Fabis Turyatunga, Residente, Vila de
Reassentamento de Kyakaboga.

“Ouvimos dizer que na área de produção de
electricidade já há energia produzida a partir do
vento ou do sol. Não podem eles instalar painéis
solares para nós que não influenciaria a nossa
colheita? Não podem eles usar vento que não
destruiria a nossa água?” – Pascaline Ngimbi
Bundu, Activista, Vila de M’vunzi.

“Os oficiais da empresa de petróleo
destruíram as nossas colheitas com tratores,
motoniveladoras, fios e caminhões. Quando eles
vieram para pagar-nos, percebi que o dinheiro
que eles trouxeram não era o valor certo, então
eu rejeitei-o. Quando reclamei, eles disseram
que não se importavam. Fui ao tribunal para
processá-los. E o caso está no Tribunal Supremo
desde 2011, sem progresso. Somos como
esquilos contra um elefante, porque o elefante
é enorme e pode passar por cima de nós e
esmagar-nos.” – Margaret Kagole, Grupo das
Mulheres de Mbibo Zikadde.

“Não recebemos nenhum benefício da Inga 1 e
Inga 2. Não sentimos nenhum benefício disso.
Nada mesmo. Também não temos nenhum
direito. Eles não respeitam os nossos direitos,
principalmente a SNEL (empresa nacional de
electricidade). A SNEL substituiu o governo. O
governo e a SNEL tornaram-se irmãos. Talvez
um irmão mais velho e o outro mais novo. A
barragem é agora para o benefício deles. São eles
que conhecem a entrada e saída do dinheiro. É
como se a vila não tivesse nenhum poder, como
se a vila não tivesse nenhuma barragem. No
entanto, a vila tem uma grande barragem que
envia energia para terras estrangeiras.
A energia enviada para lá é forte e estável. No
entanto, para nós que estamos na fábrica, a
vila que fornece a energia, não temos energia
estável. O governo não toma nenhuma acção
para solucionar os problemas que as nossas
comunidades enfrentam.” – Eulalie Binda Nzinga,
Activista, Campo de Kinshasa.
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África do Sul
“Eles os enterraram de uma maneira
horrível. Eles não cavaram buracos com
profundidade suficiente. Não estamos
felizes com a maneira como isso foi
feito. Os buracos são muito rasos.
Estou com muito medo de visitar onde
os meus pais estão enterrados, porque
os que lá vão me dizem que veem
algumas roupas dos mortos expostas.”
– Lindeliwe Ntombela, Activista,
Machibini, Somkhele.
“Quando vamos ao iNkosi (Rei) e
pedimos para falar com ele, ele diz que
não pode falar connosco porque somos
mulheres. Porquê que ele está a se
recusar a falar connosco porque somos

mulheres? O que somos exactamente?
Não somos nada? Foi muito doloroso
ouvir isso. Eu levei isso a mal. Foi
quando percebemos que não estamos
apenas sendo oprimidas pela mina,
mas também pelo nosso próprio iNkosi
(Rei).” – Banothile Masuku, Ntuthuko,
Fuleni.
“Na verdade, acho que a intenção
deles será de nos matar, porque
nenhum ser humano pode viver em
terras escavadas dessa forma. A terra
é um grande tesouro. Quando chove,
o capim fica verde e há comida. Aqui
não vai crescer mais nada. Essa terra
nunca será bonita.” – Fakazile Khuluse,
Activista, Ocilwane, Fuleni.

Possíveis questões e
pontos para a discussão
Nota: Não precisas usar todas as questões
ou pontos para a discussão; mas estes
podem ajudar-te a pensar em como
estruturar a discussão para a audiência.

• Quais foram as principais indústrias
extractivas mostradas no filme? Estás
familiarizada/o com estas indústrias na
tua comunidade?
• Quais são alguns dos problemas que
observaste em relacção as experiências
das mulheres em Uganda? Na RDC? Na
África do Sul?
• Estes problemas são problemas que já
ouviste falar ou que já enfrentaste na
tua comunidade/organização/contexto?
• O que é que observaste em relacção
as estratégias de resistência e/ou
organização das mulheres mostradas no
contexto de cada país? Houve alguma
diferença em cada contexto?
• Quando viste as casas da vila de
reassentamento de Kyakaboga em
Uganda, o que é que achaste das
mesmas? Achas que aquelas casas são
sinais de desenvolvimento “bons” ou
“positivos”?
• Quando a Adolphine Mashala Kinkela
da RDC falou sobre como as suas terras
já não produzem bem, o que achaste
sobre isso? Esse é um problema que
reconheces no teu próprio contexto?

• A activista Sul Africana Banothile
Masuku disse que quando as mulheres
da sua comunidade tentaram falar
com o chefe ou líderes tradicionais,
eles recusaram-se a ouvi-las. O que
achas disso? Isso é algo que já viste ou
vivenciaste na tua comunidade?
• As mulheres activistas de Fuleni falaram
sobre as suas lutas para ter água
potável, o que mais te chamou atenção
sobre o que elas disseram? Porque é
que este problema é importante para as
mulheres?
• Que momento mais se destacou para ti
no filme? Porque?
• Podes fazer a ligação entre alguma das
lutas mostradas no filme com algo que
tu tenhas visto na tua comunidade, no
teu contexto ou no mundo? Se sim, o
quê?
• Este filme mudou a tua atitude em
relacção ao desenvolvimento baseado
no extractivismo? Se sim, como?
• Achas que existe algo que podes fazer
para ajudar as comunidades neste
filme? Para mudar esta situação nas
comunidades do filme ou no teu
contexto? Se sim, o que é que podes
fazer? Se não, porque?

• Uma das mulheres, a Pascaline Ngimbi
Bundu da RDC também falou sobre
energias “alternativas” como a solar, a
eólica e outras formas de energia. Já
ouviste falar sobre estas alternativas?
Achas que estas alternativas são
soluções boas e prácticas para os
desafios de energia na tua comunidade?
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Explicando palavras & ideias
Extractivismo - O extractivismo referese a um modo de acumulação que data
vários séculos atrás o qual é centrado na
exploração e exportação excessiva (sem
nenhum ou com pouco processamento)
dos recursos naturais não renováveis, que
estão cada vez mais escassos, geralmente
localizados em áreas geográficas
que são consideradas periféricas ou
“improdutivas” levando ao crescimento
de um modelo de desenvolvimento
extremamente desigual e profundamente
explorador. O conceito inclui actividades
extractivas tradicionais como a
mineração, a exploração de petróleo e
de gás, mas também refere-se a outras
indústrias incluindo as florestais, de
energias (assim como também projectos
de energias renováveis como a solar e
hídrica) e a agricultura industrial.
Capitalismo – Um sistema económico
no qual bens são produzidos e
distribuídos com fins lucrativos usando
bens capitais privados e trabalho
assalariado. Muitas feministas afirmam
que uma crítica ao capitalismo é
essencial para um entendimento da
natureza completa da desigualdade,
visto que a restruturação da economia
global com base no capitalismo reflecte
uma ideologia particular que celebra
a acumulação e a riqueza individual a
baixo custo para o investidor, com pouca
consideração dos custos sociais e da
exploração..

Feminismo - Um conjunto de teorias
e agendas políticas que têm como
objectivo eliminar todas as formas
de discriminação contra as mulheres
por causa do sexo e género assim
como também da classe social, raça,
etnia, habilidade, orientação sexual,
localização geográfica, nacionalidade,
ou outras formas de exclusão social. O
ecofeminismo lida com questões da
ecologia e as ligações entre a exploração
da natureza/dos recursos naturais e os
sistemas de patriarcado e capitalismo..
Justiça Climática – Justiça Climática
foca nas principais causas das mudanças
climáticas – fazendo mudanças
sistemáticas que são necessárias para
fazer face as desigualdades dos fardos
para as nossas comunidades e realinhar a
nossa economia com os nossos sistemas
naturais. Como uma forma de justiça
ambiental, a justiça climática implica que
todas as espécies têm o direito de aceder
e obter os recursos que precisam para
ter iguais chances de sobrevivência e ser
livre da discriminação. Como movimento,
os defensores da justiça climática estão
a trabalhar desde a base comunitária até
a criação de soluções para os nossos
problemas climáticos e de energia que
garantem o direito de todas as pessoas
à vida, à educação, ao trabalho, a
divertir-se e a rezar em espaços seguros,
saudáveis e limpos.

Exemplo de questões
de feedback
1. Qual foi a tua reacção ao filme?
Gostaste do filme, se sim, porque?
Se não gostaste do filme, por favor
partilhe o porque?

5. Levarias algumas das questões
levantadas neste filme de volta para
a tua comunidade/organização/
colectivo/colegas? Que questões?

2. Há algo no filme que fale da tua
experiência ou das experiências da tua
comunidade? Se sim, o que?

6. Gostarias de ver mais documentários
em específico sobre as mulheres
do mundo todo e as suas lutas em
comum, e as mulheres neste filme?

3. Qual foi a principal lição que
aprendeste ao assistir este filme?
4. O que entendeste sobre os desafios
e estratégias que as personagens
mulheres e comunidades/países
demonstraram no filme?

Fontes destas definições: WoMin African
Alliance, JASS Feminist Movement
Builders’ Dictionary, 2nd Edition, 2013, and
Alternatives for Community & Environment.
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Contacto
Para requisitar uma cópia do filme e
organizar uma exibição:
WoMin African Alliance
Office 902, Floor 9, Heerengracht
Building, 87 De Korte Street,
Johannesburg 2001
+27 11 339 1024
margaret.mapondera@womin.org.za
info@womin.org.za

Para mais informações sobre as
questões exploradas neste filme visite:
www.womin.org.za
Partilhe a sua história de exibição deste
filme connosco pelo
www.womenholdupthesky.co.za!
WoMin Alliance | African Women
Unite Against Destructive
Extractivism
@WoMin2015
WoMin 2015
www.youtube/TDKtT8a1DNs
WoMin African Alliance
www.vimeo.com/359743144
www.imdb.com/title/tt10972196/

WoMin African Alliance
WoMin é uma aliança de organizações espalhadas pelo continente
Africano, que trabalham lado a lado com movimentos e organizações das
mulheres nacionais e regionais, comunidades afectadas pela mineração
e por projectos de desenvolvimento de mega-infraestruturas, para
expor os impactos do extractivismo nas mulheres Africanas e promover
modelos alternativos de desenvolvimento justos e centrados nas
mulheres. A WoMin trabalha em 11 países na África Ocidental, do Leste
e do Sul para afirmar uma agenda radical e ecofeminista Africana nas
conversas sobre a crise climática, a justiça climática e formas de proteger
o futuro do planeta e das pessoas contra as corporações, seus governos
aliados e elites no primeiro e terceiro mundo.
Este é um recurso que foi produzido pela WoMin African Alliance.
Layout & Design: Michele Dean
Correcções & Edições: Maggie Mapondera & Connie Nagiah
Créditos fotográficos: © WoMin African Alliance
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