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Partido dos Trabalhadores, 25 anos de história

Raízes do PT. Fundação agregou militantes como Mário Pedrosa, Lélia Abramo e Sérgio Buarque de Hollanda.

Juca M
artins/O

lhar Im
agem

Pela deseriminalização. Pauta está no 8 de março, que lança Carta para a Humanidade.

Luta pelo direito ao aborto exige mobilização
O direito ao aborto voltou 

à agenda pública a partir do 
texto  aprovado na I Confe
rência Nacional de Políticas 
para as Mulheres, que reco
m enda sua descrim inaliza- 
ção e legalização, e garantia 
do atendim ento pelos servi
ço s públicos. N os últim os 
anos, a ênfase havia sido na 
reivindicação do atendimen
to  público nos casos já pre
vistos no código penal. Com 
o  governo Lula, houve uma 
m udança de expectativa, e 
agora o en cam in h am en to  
para o legislativo reforça a ne
cessidade de uma ampla m o
bilização a favor dessa visão.

Página 6

Nesta edição, o D em ocra
c ia  S o c ia lis ta  traz tex tos de 
Raul Pont e de Aríete Sampaio, 
convidada especial, tra tan d o  
d os desafios da esquerda nos 
25 anos do PT. A chegada à Pre
sidência em 2002 deu início ao 
maior teste  para a m anutenção 
dos objetivos históricos do par
tido . N ão te m o s  co n seg u id o  
m anter uma orientação de con
junto que cam inhe para a supe
ração do neoliberalismo. O m o
m ento se  m ostra propício para 
fortalecer a disputa de rumos, 
envolvendo o  conjunto do par
tido. Entre os desafios, estão  a 
luta pela preservação da identi
dade política e pela afirmação 
do caráter socialista e dem ocrá
tico do PT.

Páginas 4  e S

Democracia
pede

passagem
Convergências. Movimentos sociais estabelecem calendário comum para 2005. Página 3

FSM indica agenda de lutas na América Latina
A organização das esquerdas 

para a luta contra o neoliberalis
mo na América Latina passa por 
desafios como a construção de 
novas relações entre movimentos 
e partidos políticos e a redefinição

de estratégia frente à instituciona- 
lidade estatal. Um dos dilemas vi
vidos é que não basta "ter propos
tas”, é preciso construir força polí
tica para implementá-las. No en- 
frentamento ao imperialismo, o

continente tem tido um desempe
nho singular, refletido no Fórum 
Social Mundial. Além dos avanços 
nas mobilizações populares, tam
bém governos de países como Ve
nezuela e Brasil estão engajados

nessa luta. A Assembléia dos Mo
vimentos Sociais realizada ao final 
do FSM determinou uma agenda 
militante para 2005.
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Reforma 
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Conferência Extraordinária da DS
21 a 24/4. Tendência discutirá América Latina e fará atualização da VII Conferência.

A Resolução Organizativa da 
VII Conferência Nacional da De
mocracia Socialista, tendência 
interna do Partido d os Traba
lhadores, de 23 de novembro de 
2003, diz:

"A Coordenação Nacional reali
zará um esforço especial de balanço 
das eleições e de preparação para o 
processo de eleição das direções parti
dárias em 2005, cabendo a ela ava
liar a necessidade de convocar uma 
Conferência Nacional Extraordinária 
ao final do ano de 2004".

ACoordenação Nacional reu
nida no final de 2004 convocou 
a C onferência E xtraordinária 
para os dias 21, 22, 23 e 24 de 
abril de 2005.

ACoordenação Nacional reu
nida nos dia 24 e 25 de fevereiro 
de 2005 aprova o ante-projeto 
de resolução, define os critérios 
para as delegações da militân
cia da DS e a pau ta . A Conferên
cia Extraordinária será realizada 
na cidade de São Paulo.

Pauta de continuidade
Como determ ina a resolu

ção  da VII C onferência, e s ta  
Conferência Extraordinária terá 
um a pauta de continuidade do

d eb a te  anteriorm ente realiza
do. A Resolução Política da VII 
C onferência  tem  a se g u in te  
conclusão:

"A construção do PT como um 
partido socialista e democrático foi o 
elemento estratégico gue permitiu o 
crescimento da esguerda no Brasil. 
Devemos lutar para reconstruir e de
senvolver esse projeto. Seu enfragueci- 
mento ou ausência significa o risco da 
fragmentação da esguerda, seja via 
integração ao aparato governamen
tal, seja via um eleitoralismo sem par
tido estratégico ou via sectarismo, e 
abre caminho para outros retrocessos 
na luta política e social".

E continua, delineando  as 
grandes tarefas para o próximo 
período no que concerne à cons
trução partidária:

"Buscamos intervir nos processos 
de disputa de rumos do partido com a 
legitimidade da defesa desse projeto 
histórico e estratégico de um partido 
socialista e democrático. E, frente ao 
desenvolvimento conflitivo do partido 
é mais necessário ainda a construção 
de uma grande corrente de esguerda 
como pólo de referência da construção 
e funcionamento do PT como um par
tido socialista e democrático. A cons
trução desta corrente e a luta pela re

construção socialista do PT represen
tam uma alternativa tanto à aceita
ção das pressões para adaptação ao 
curso de descaracterização programá- 
tica guanto às saídas em direção a um 
projeto sectário de partido, ambas re
nunciando à experiência de constru
ção de um partido socialista e demo
crático de massas."

Pauta
A pauta da Conferência Ex

traordinária é a seguinte:
1. A luta pela superação do neo- 
liberalism o: Am érica Latina e 
Brasil
2 .0  Governo Lula
3. A disputa no PT.
4. A construção da DS.

O primeiro pon to  da pauta 
insere nosso  debate no contex
to  mais amplo sobre os rum os 
da conjuntura no nosso  conti
nente. Trata-se de criar condi
ções para vincular n o ssas  ini
ciativas às de outras forças polí
tic a s  revo luc ionárias la tino - 
am ericanas que tam bém  atuam  
com  igual sentido estratégico. 
Esta perspectiva cresceu muito 
com  as iniciativas das quais par
ticipamos no último Fórum So
cial Mundial, realizado em Por

to  Alegre. N osso intercâm bio 
com as experiências que se de
senvolvem em Cuba, Venezuela 
e Uruguai e outros países onde 
crescem  as lutas sociais popu
lares apontam  para um a reno
vada perspectiva antiim peria- 
lista na nossa atuação.

Os outros dois pon tos são  
de continuação e atualização da 
resolução da VII Conferência.

Publicações e debates
Para a preparação desta Con

ferência Extraordinária publica
remos o anteprojeto de resolu
ção na Ia sem ana de março em 
um caderno especial do "Demo
cracia Socialista”. Na terceira se 
mana de março sairá o caderno 
de debates, com  contribuições 
que forem enviadas pelas dire
ções estaduais, as co o rd en a
ções setoriais ou por coletivos 
de pelo m enos 20 militantes em 
condições de participar do pro
cesso da Conferência. Cada con
tribuição, por pon to  de pauta, 
terá no máximo 5.000 caracteres 
e deverá ser enviada ao GTn até 
o dia 15 de março.

Entre as conquistas organi- 
zativas que tivemos desde a VII 
Conferência está a periodicida
de do nosso jornal nacional, D e
mocracia Socialista , im presso 
em papel e disponível em inter
net, fundam ental para naciona
lizar as linhas políticas de inter
venção de nossa corrente. Man
terem os na página da DS na in
ternet o ante-projeto da Coor
denação  Nacional e as contri
buições ao debate.

Em cada estado, an tes das 
Conferências Estaduais, preten
dem os realizar ao  m enos um 
d eb a te  público ab e rto  à to d a  
m ilitância da DS e do  Partido 
d o s  T rabalhadores, esp ec ia l
m ente com  aquela que busca
m os construir um a plataforma 
política com um , um a chapa e 
candidaturas à presidência do 
Partido. Especial atenção  será 
dada aos agrupam entos de mi
litantes petistas que em vários 
estados querem  abrir um a dis
cussão com a DS. É o m om ento 
oportuno para estreitarm os re
lações, consolidarmos posições 
e convergirmos para a m esm a 
corrente política.

Para votar e ser vo tado  no 
processo  da conferência, cada 
militante da DS -  Tendência In
terna do PT - deverá participar 
d o  d e b a te , c o m p ro m e te r-se  
com  as deliberações dem ocrá
ticas e contribuir com  a susten
tação  financeira da n o ssa  im
prensa (contribuição anual de 
R$100,00 para quem  ganha aci
ma de R$ 500,00 por m es e de 
R$ 50,00 para quem  ganha m e
nos de R$ 500,00 por mês). As 
delegações de cada  e s ta d o  à 
Conferência Nacional Extraor
dinária serão de 1 delegado ou 
delegada para cada 15 militan
te s  em dia com  sua contribui
ção financeira e que participem 
do processo preparatório orga
nizado em cada estado.

Coordenação Nacional da  DS
São Paulo, 25 de fevereiro 
de 2005

Assine Teoria e Debate
Com Lula na Presidência da 
República, a revista bimestral 
da Fundação Perseu Abramo 
ampliou e intensificou o 
debate sobre as questões 
mais relevantes colocadas 
para o PT, o governo federal e 
o país, sem perder as 
características que a 
norteiam desde o primeiro 
número: diversidade temática 
e pluralidade de opiniões.

Leia nesta edição
Debate: Dois anos de governo Lula
Entrevista com Luiz Gushiken e artigos de Chico 
Alencar e Paul Singer
Exclusivo: Maria da Conceição Tavares
fala sobre a política econômica do governo, das 
contradições do cenário econômico internacional 
ede socialismo
Ensaio: 25 anos de PT, Marco Aurélio Garcia 
Memória: Manoel Conceição 
E ainda a eleição de Tabaré Vasquez no 
Uruguai; a trajetória e a obra de Celso Furtado

a h
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A democracia participativa pede passagem
Eleição de Severino evidencia também importância de reforma política.Pós-tempestade.

Ubiratan de Souza

Os últimos acontecim entos, 
com  a eleição de Severino Ca
valcanti (PP-PE) para Presidente 
da Câmara Federal, abrem a fe
rida e expõem  a fragilidade do 
sistema político que estrutura a 
democracia representativa bra
sileira. M ostram o quão frágil é 
tam bém  a cham ada governabi
lidade baseada som ente na ne
gociação com o  parlamento.

O parlam ento brasileiro tem 
sido o resultado e a expressão 
de um sistema político estru tu
rad o  com  v o to  p ro p o rc io n a l 
uni-nominal, com  financiamen
to  privado das cam panhas elei
torais e a ausência da fidelidade 
partidária, entre outras coisas. 
Este sistema tem  levado ao en
fraquecimento dos partidos p o 
líticos, à dependência da repre
sentação parlamentar para com 
os seus financiadores privados 
e à migração de parlam entares 
entre legendas partidárias como 
m oeda de troca, levando a uma 
fragilização do processo da de
mocracia representativa.

E sse m esm o sistem a ta m 
bém  tem  causado um divórcio 
en tre  o  d e b a te  p rogram ático  
das eleições majoritárias para o 
executivo e o populism o clien- 
telista, na m esm a eleição, para a 
represen tação  parlamentar. Aí 
se  origina um a d as principais 
causas da falta de governabili
dade no processo político bra
sileiro. A população escolhe o 
chefe do  executivo e seu p ro 
grama de governo, mas na elei
ção do parlamento este resulta
do  não se expressa, sendo fra- 
c ionado  pelo  vo to  individual 
com  base  no clientelismo e no 
poder econômico.

Um exemplo disto é a própria 
eleição do Presidente Lula, que 
mesmo elegendo a maior banca
da não logrou a maioria no Con
gresso Nacional. Já Tabaré Váz- 
quez, no Uruguai, com o  sistema 
de lista partidária fechada para o 
voto proporcional no parlamen
to, não só ganhou a eleição pre
sidencial, mas sua frente política 
partidária estabeleceu maioria 
no Congresso Nacional.

Ir além da representação
Para os que lutaram contra a 

ditadura e se mobilizaram nas 
diretas já, a dem ocracia repre
sentativa é uma conquista fun
damental para o processo políti
co brasileiro e para o estabeleci
mento do  Estado de Direito. No 
entanto, não podem os nos con
formar com que assistimos hoje. 
Mais do que nunca, é preciso lu
tar para a sua qualificação e per
m anente aperfeiçoamento.

O projeto de Reforma Políti
ca que tramita no Congresso Na
cional (PL 2679/03 e seu substi
tutivo) trata de modificações im

V
icente M

endonça

portantes do sistema político vi
gente. Uma delas diz respeito ao 
financiamento público das cam
panhas eleitorais, com a introdu
ção da lista partidária fechada 
de candidatos proporcionais, da 
fidelidade partidária, v isando  
combater a corrupção, a depen
dência do financiamento priva
do e fortalecer os program as e 
os partidos políticos. Mas esta 
Reforma Política não tem como 
ser aprovada na sua substância, 
nessa conjuntura, sem uma gran
de mobilização popular que co
bre do parlamento uma profun
da qualificação da dem ocracia 
representativa brasileira.

A ausência desses elem en
tos com binados ajuda a explicar 
porque a lógica da governabili
dade baseada tão  som ente nas 
alianças e negociações com  o 
parlam ento tem  levado a resul

Poder compartilhado. OP não exclui, mas valoriza democracia representativa.

Orçamento Participativo não depende de mais leis
O Orçamento Participativo - 

OP é um processo de democra
cia direta, voluntária e universal, 
onde a população pode discutir 
e decidir sobre o orçamento pú
blico e as políticas públicas. O ci
dadão não encerra sua participa
ção no ato de votar na escolha 
do executivo e do parlamento, 
mas vai muito além, decidindo e 
controlando a gestão pública.

O orçam ento  público está  
previsto na Constituição Federal 
(Art. 165, III) como uma lei de ini
ciativa do Executivo. Também a 
Constituição em seu artigo 1°, 
parágrafo único, diz que "todo o 
po d er em ana do  povo, que o 
exerce por meio de representan

ta d o s  d e sa s tro so s . Foi assim  
com a reforma tributária, com 
pletam ente desfigurada do  seu 
projeto inicial e até hoje incom
pleta; e agora com  o episódio 
da eleição do  presidente da Câ
mara Federal. Isto para ficar nos 
exemplos mais relevantes.

O pulo do gato
A prática da democracia par

ticipativa, por meio do orçam en
to  participativo, dos conselhos 
de direitos, temáticos e setoriais 
e dos m ovim entos sociais tem  
dem onstrado novos cam inhos 
para a qualificação do processo 
político social. Entre eles, o de 
que a participação e a mobiliza
ção popular garantem  a gover
nabilidade, além de possibilitar 
grandes avanços na gestão e nas 
políticas públicas, promovendo 
a inversão de prioridades a favor

tes ou diretamente, nos termos 
desta Constituição"; no artigo 5°, 
inciso XVI, estabelece o  "direito 
de reunião" e no inciso XXXIV, o 
"direito de petição aos Poderes 
Públicos" do povo brasileiro.

Também a Lei de Responsa
bilidade Fiscal, no parágrafo úni
co do art. 48 diz: "A transparên
cia será assegurada m ediante 
incentivo à participação popular 
e realização de audiências públi
cas, duran te  o s  p ro cesso s de 
elaboração e discussão dos pla
nos, lei de diretrizes orçam entá
rias e orçam entos". D essa for
ma, o governante eleito adquire 
o direito de elaborar a proposta 
orçamentária, para depois man

das cam adas populares.
Depois do  episódio Severi

no, a democracia participativa e 
a reforma política pedem  passa
gem. A participação popular nas 
decisões políticas nacionais, no 
orçam ento federal e nas políti
cas públicas em geral é um ele
m ento decisivo, constituinte e 
legitimador de um governo de 
esquerda que deseja transfor
m ara realidade econômica e so 
cial do nosso país. A luta contra 
a exclusão social e por transfor
m ações estruturais da nossa so 
ciedade exige políticas públicas 
que modifiquem a distribuição 
da renda e do poder no País.

Com práticas com o a do or
çam ento  participativo, o cida
dão passa a ser protagonista na 
dem ocracia participativa. Com 
isso, com eça a exigir uma maior 
qualificação e m odernização da

dá-la ao Poder Legislativo, que a 
transforma em lei.

Abertura e pressão
Na implantação e no desen

volvimento do Orçamento Parti
cipativo no Brasil e no exterior, ti
veram papel fundamental a orga
nização popular e a vontade p o 
lítica do governo. O movimento 
social, popular e com unitário  
teve um papel importante de or
ganização, mobilização e reivin
dicação de políticas públicas no 
debate e decisão do orçamento 
público. Por outro lado, os gover
nos do PT e da Frente Popular ti
veram a sensibilidade e a vonta
de  política de, efetivam ente,

própria democracia representa
tiva. O Orçamento Participativo 
(ver box) traz consigo os valores 
inestimáveis da solidariedade e 
da universalização da política.

Aagenda da atual conjuntura 
exige essa  radicalidade da d e 
mocracia, que vai ao encontro da 
expectativa dos milhões de elei
to res que conduziram  Lula ao  
poder da República. A socializa
ção da política e a socialização 
do poder estão  na raiz do pro
cesso do orçamento participati
vo, que combinado com as polí
ticas dos conselhos de direitos, 
tem áticos e setoriais, e com  o 
m ovim ento social, são  condi
çõ es irrenunciáveis para a re
construção da República brasi
leira, com soberania e liberdade.

Ubiratan de Souza é economista, ex-Secretário de 
Orçamento e Finanças do OP-RS (1999 - 2002), e 
ex-Coordenador Geral do Gabinete de Planejamento 
(Gaplan) do OP de Porto Alegre (1993 - 1998).

compartilhar o poder com a so 
ciedade na gestão pública, abrin
do a caixa-preta do orçamento, 
debatendo e decidindo as recei
tas, as d espesas e as políticas 
públicas com a população.

Este processo de dem ocra
cia direta tem  o  mérito, ainda, de 
não excluir, mas valorizar a de
mocracia representativa. O par
lamento continua com todas as 
suas prerrogativas constitucio
nais, ana lisando  e vo tando  o 
projeto de lei orçamentária. Por
tanto, para que se faça o OP não 
é preciso nenhuma lei específi
ca, basta a vontade política dos 
governantes eleitos pela dem o
cracia representativa.
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Para um balanço do partido e do governo
Sem a esquerda cumprindo seu papel, PT se torna caudatário do Planalto.Por outros rumos.

Aríete Sampaio

Há 25 anos, fundam os o  PT: 
um a experiência nova, que se 
construiu a partir da nossa  vi
são  crítica do  papel d os parti
dos tradicionais da esquerda -  
partidos com unistas e  sociais- 
d em o cra tas . P ro fundam ente  
democrático, plural em suas for
m ulações, vocacionado  a ser 
um  partid o  de  m assas, forte
m ente enraizado nos movimen
to s  sociais, o  PT rapidam ente 
destacou-se no cenário político 
brasileiro. Ganhou espaços nos 
m ovimentos e nas representa
ções institucionais. Revolucio
nou as adm inistrações munici
pais, introduzindo espaços de 
p artic ip ação  popular, dando  
transparência à gestão pública, 
criando instrum entos de  con
trole social, investindo pesado 
nos serviços públicos, notada- 
m ente na saúde e na educação.

Com sua p o stu ra  de  inde
pendência  e de coerência, 23 
anos depois levamos ao  gover
no do  Brasil um operário m eta
lúrgico, fe ito  im pensáve l há 
p o u co  m ais de  10 anos. Esta 
conquista representa, também, 
o  maior desafio do Partido dos 
Trabalhadores. Esta é a hora de 
p ro m o v erm o s a s  m u d an ças  
com as quais nos com prom ete
m os ao  longo de nossa história, 
e a partir das quais ganham os 
as eleições em 2002.

Concluímos o  segundo ano 
do governo e nos perguntam os 
se estam os de fato cumprindo 
com  os nossos compromissos. 
Lula chegou ao  governo com 
um forte respaldo popular, que 
podería te r sido prolongado a 
partir de reformas substantivas 
para mudar a realidade brasilei
ra. Mas optou-se pelo caminho 
de se construir a "governabilida
de" institucional. Alianças am 
pliadas, divisão de poder, acor
dos no Congresso Nacional. As 
reformas escolhidas com o prio
ritárias propiciaram um profun
do desgaste do Governo com a 
sua própria base  social.

Dura retrospectiva
Term inam os 2003 "com e

morando" controle da inflação, 
redução do risco Brasil, retom a
da d os créditos para exporta
ção, e tc . M as um  forte  sen ti
m ento de insatisfação e de de
sesperança tomava o  lugar das 
expectativas e da euforia do pri
meiro momento. Em 2004, nos 
anim am os com  os resu ltados 
da economia: crescim ento sig
nificativo do PIB, valorização do 
real frente ao  dólar, controle da 
inflação -  m esm o à cu sta  de 
elevadas taxas de juros - ,  gera
ção de 2 milhões de empregos 
com carteira assinada.

Ótimo! O Brasil saiu do fun
do do  poço! Mas e agora? Pode

Esperança. Em 2002, passeata da campanha de Lula, em Rio Branco (AC), pede rompimento com FMI.

Jorge A
raújo/Folha Im

agem

m os nos con ten tar com  estes  
resultados? Existe alguma ten
dência  para  q u e  se reverta  a 
perv ersa  p irâm ide socia l do  
nosso  país? Pelo que sabem os, 
os banqueiros e o  agronegócio 
continuam  os beneficiários do 
crescim ento econômico.

Qual o  verdadeiro balanço 
das nossas políticas sociais? Do 
ponto de vista político, que se 
tores estam os agregando à ne
c e ssá r ia  a lian ça  e s tra té g ic a  
para nos m anter no Governo? O 
resu ltado  das e leições para  a 
M esa Diretora da Câmara dos 
D eputados deve nos dar a di
m ensão  d as  dificuldades que 
tem os pela frente.

Uma grande derrota política
Frente anti-PT elege Severino Cavalcanti para presidência da Câmara.Direita ganha.

Da redação

A eleição de Severino Caval
canti para a Presidência da Câ
mara dos Deputados tem o sig
nificado de uma grande derrota 
para o PT e para o Governo Lula. 
Ao lado da desastrosa reforma 
da previdência, que teve escas
so ganho para as contas nacio
nais e uma enorme perda políti
ca, essas são as duas maiores 
derrotas sofridas até agora.

A ascensão do chamado bai
xo clero ao comando da Câmara 
mostrou o quanto é frágil a gran
de aliança partidária que supos
tamente apóia o governo e o ele
vado grau de degeneração da 
instituição representativa.

A formação de uma ampla 
aliança no Congresso, incluindo 
partidos de direita, costuma ser

A esquerda e o partido
É neste contexto que os se 

to res  de  esquerda  do  Partido 
d os T rabalhadores es tão  cha
m ados a intervir. Temos afirma
d o  que  o PT precisa ser a e s 
querda do Governo -  governo 
em  disputa, governo de coali
zão com  partidos de diferentes 
matizes. Pois bem, a esquerda 
d o  P artido  prec isa  cum prir o 
seu papel, sem  o que o nosso  
PT não será a esquerda do  go
verno, mas o caudatário de to 
das as suas decisões.

Nos aproxim am os do  Pro
cesso  de Eleições Diretas no PT, 
que irá decidir os rum os do Par
tido e a direção política que im-

justificada pelo fato de que a fren
te de partidos que elegeu Lula 
não dispõe de maioria. Os seus 
resultados, no entanto, mostram 
que esse caminho não assegura 
uma governabilidade democráti
ca e, na verdade, vem produzindo 
derrotas políticas importantes, 
como na eleição de Severino ou 
no projeto de biossegurança.

Maus resultados
Ao incorporar na suposta ba

se de sustentação do Governo 
Lula partidos de direita produz- 
se, em primeiro lugar, uma es
pécie de "reabilitação" de forças 
conservadoras, derrotadas nas 
urnas e sem compromisso de
mocrático. O governo "cede" le
gitimidade a elas. As forças con
servadoras, que não têm qual
quer compromisso de mudança,

plementará estes rumos. É ine
gável que está em jogo o desti
no do PT: um Partido dem ocrá
tico, de lutas e socialista ou um 
P artido  ad a p ta d o  ao  jogo do  
poder?

Este é um deba te  decisivo, 
para o  qual nenhum a delimita
ção de tendências internas p o 
derá contribuir. Não se trata de 
m arcar posições. T rata-se de 
defender o  patrim ônio político 
do Partido dos Trabalhadores, 
que se  construiu na luta e que 
ganhou o reconhecim ento  do 
povo brasileiro . Todos e s tã o  
cham ados a defendê-lo.

Entretanto, a esquerda par
tidária tem  um papel primordial

exigem cada vez mais conces
sões em troca do voto, ganham 
força e em vários m om entos 
compõem o que se viu agora, 
uma frente anti-PT, para a qual 
somou forças o PSDB. É uma 
governab ilidade que se volta 
freqüentemente contra o pró
prio governo. Ao mesmo tempo 
ela condiciona, estabelece lim i
tes para mudanças maiores. Em 
primeiro lugar, na própria insti
tuição parlamentar.

Comparativamente, o parla
mento brasileiro é um dos mais 
antidemocráticos do mundo (ver 
página 3). Nada mais urgente, 
então, que uma reforma política 
democrática, que seria uma re
forma contra a frente anti-PT 
que elegeu Severino. Mas ela 
não pode ser vitoriosa apenas no 
terreno parlamentar. Tem que

nesta discussão. Sem sectaris
mos, sem  as pequenas disputas 
entre nós mesmos, vam os abrir 
os nossos corações e m entes e 
procurar ap o n ta r com  clareza 
os rum os que poderão reatar o 
PT com  sua história e com  os 
desafios que estão  postos. Ru
m os estes que poderão dar ao 
n o sso  G overno as cond ições 
de p ro sseg u ir g overnando  o 
Brasil para cum prir aquilo que 
se  e sp e ra  d e  nós: realizar as 
m u d a n ç a s  n e c e s s á r ia s  para  
melhorar as condições de vida 
de nosso  povo.

Aríete Sam paio é m embro da Executiva Nacional 
do PT, Deputada Distrital, ex-vice-governadora 
do DF

ter força na sociedade, apoio po
pular. A experiência do O rça
mento Participativo nasceu des
sa contradição entre programa 
de mudanças e o conservado
rismo das instituições, e conti
nua uma via alternativa atual a 
esse conservadorismo.

Maiorias parlamentares no 
Brasil têm funcionado para apoiar 
políticas conservadoras. Se, em 
momentos importantes, a políti
ca econômica gerou projetos que 
dependiam dessa maioria parla
mentar, é porque esses projetos 
tinham também um núcleo con
servador. A certeza que fica é 
que a combinação entre política 
econômica conservadora e go
vernabilidade de maiorias parla
mentares sem compromisso pro- 
gramático opõe-se às reformas 
democráticas e populares.



M a rç o  2 0 0 5  D e m o c r a c ia  S o c ia l i s t a 5

Os desafios que nos aguardam
PT 25 anos. Momento é de fortalecer a disputa de rumos, envolvendo o conjunto do partido.

Raízes do Brasil. Mário Pedrosa, Lélia Abramo e Sérgio Buarque de Hollanda na fundação do PT, em 1980.

Raul Pont

Há 25 anos, no memorável 
10 de fevereiro de 1980, no Co
légio Sion, em São Paulo, dele
gações de 17 e stad o s brasilei
ros fundaram o  Partido dos Tra
balhadores. N ascíam os num a 
conjuntura de declínio e crise 
do  regime militar de  1964, no 
bojo das grandes greves do final 
dos anos 70 no ABCD e em vá
rias capitais. O PT foi um a ex
p ressão  política daquele  m o
m ento histórico do Brasil.

Uma nova geração de lide
ranças sindicais, crítica à estru
tura sindical atrelada ao Estado 
que vinha do autoritarismo p o 
pulista de Getúlio Vargas, en 
contrava respaldo em uma nova 
geração  de socialistas que  se 
forjara na resistência ao  regime 
militar, na crítica ao  reformismo 
e nas lutas estudantis dos anos 
60 e 70. Esta nova vanguarda 
com pletava-se  com  a ad esão  
ao  Partido  de am plos se to res 
d o s m ovim entos eclesiais de 
base da Igreja progressista.

Essa origem torna o  PT inédi
to, entre outras experiências na 
esquerda internacional. O Parti
do não era fruto de um punhado 
inicial de militantes em tom o de 
um jornal de divulgação e orga
nização, nem era a clássica cisão 
de uma força política histórica. 
Reside aí a base de seu pluralis
mo, de sua tolerância anti-dog- 
mática e anti-sectária.

Pluralidade e democracia
Nestes 25 anos, construímos 

uma nova teoria e uma nova prá
tica partidárias, hoje referência

para a esquerda em vários paí
ses. Provamos ser possível cons
truir um partido de m assas que 
se reafirmava em seus congres
sos com o socialista, com direito 
de organização de tendências e 
com  respeito  à diversidade de 
opinião, expressos em suas di
reções através do  princípio da 
proporcionalidade.

No 1° Congresso, em 1990, 
o direito de tendência foi reafir
m ado, com  a ad o ção  de  p ro 
po rc io n a lid ad e  n as  d ireçõ es 
executivas, além da grande vi
tória a lcançada pelas com pa
nheiras m ulheres que  garanti
ram um mínimo de 30% de mu
lheres em  to d as as instâncias 
diretivas do  Partido.

Essa concepção democráti
ca e plural é a nossa maior virtu
de  orgânica e no sso  principal 
patrimônio político, que garan
tiu nossa unidade e crescimen
to. E é esta democracia interna 
que nos possibilitará corrigir ou 
mudar rum os da nossa própria 
prática e experiência vivida nos 
parlam entos, nas adm inistra
ções e nas políticas públicas que 
desenvolvemos na sociedade.

Protagonismo histórico
Ao longo d e s te  q u a rto  de 

século, estivem os na vanguar
da das grandes jornadas nacio
nais, com o a luta pela Anistia, 
p e la s  E le ições D iretas, pela  
convocação de um a verdadeira 
A ssem bléia Nacional C onsti
tu in te  so b eran a  e exclusiva e 
no im pedim ento  de  Collor de 
Mello em 1992.

Em 1988, conqu istam os a

Prefeitura de Porto Alegre -  jun
to  com dezenas de outros mu
nicípios -  porque conseguim os 
transformar, nas ruas, a apatia e 
a indiferença da disputa "entre 
os mesmos" com  a confiança e 
esperança da "coragem de mu
dar", o  que  para  a popu lação  
significava inverter prioridades 
e dem ocratizaras decisões pela 
participação popular.

Nenhum  de nós foi o  m es
mo depois do "Lula Lá" de 1989, 
e todos nós fomos protagonis
tas  das vitórias consecutivas e 
da v irada h istó rica  em  1998, 
quan d o  o  en tusiasm o, a mili
tância consciente e a sintonia 
com  o movimento popular em
polgaram  os gaúchos na co n 
quista do  Palácio Piratini.

Em to d o s  os e s tad o s vive
m os em oções semelhantes. So
m os o único dos grandes parti
dos brasileiros que, desde 1982 
-  primeira eleição após o bipar- 
tidarismo -  até hoje, não deixou 
de crescer e  acum ular forças a 
cada eleição. Bastaria citar as 
eleições de 2004, quando elege
m os prefeitos em 411 municí
pios e 3.679 vereadores nas Câ
m aras Municipais.

A indicação de Porto Alegre 
com o sed e  do  I Fórum Social 
Mundial, em  2001, foi o  reco
n h ec im en to  de  experiênc ias 
concretas de governo local e re
gional do nosso  Partido, prati
cadas ali e em  dezenas de ou
tros municípios do país -  com 
graus variados de radicalidade -  
na busca do  estabelecim ento  
de uma nova relação da socie
dade com  o  Estado. Foram es

sas experiências e seu efeito de
m onstração, a trajetória singu
lar de mais de duas décadas de 
uma nova forma de fazer políti
ca com  democracia, participa
ção popular e transparência ad 
ministrativa, que garantiram  a 
identidade política para alcan
çar o  Palácio do Planalto.

Percurso árduo
No entanto, não passam os 

incólum es e s se s  25 anos. As 
vantagens e a hegemonia alcan
ç a d a s  p e la  im p la n ta ç ã o  e o 
crescimento através das vitórias 
parlam entares e das experiên
cias adm inistrativas nos d esa 
fiam, dialeticamente, com  a co- 
optação e o envolvimento numa 
teia poderosa de um Estado ca
pitalista que objetivamos trans
formar. Vivemos, hoje, com  a 
chegada à Presidência da Repú
blica, nosso maior teste  na ma
nutenção de nossa coerência e 
dos nossos objetivos históricos.

Estam os aprendendo, mais 
um a vez, a enorm e distância en
tre vencer uma eleição, gerar ex
pectativas e efetivam ente go 
vernar e atendê-las. No gover
no, por maioria, o p tou -se  por 
uma governabilidade baseada, 
exclusivam ente, em um a am 
pliação ainda maior da coliga
ção de forças e o Congresso e s 
colhido com o a instituição cen
tral de construção  de uma he
gemonia.

O crescimento linear do  Par
tido tam bém  não pode ofuscar 
as dificuldades em consolidar 
vitórias e  projetos que  durem  
para além de um  mandato. Não

tem os conseguido garantir pro
gram as que gerem uma identi
dade de projeto com forças so 
ciais que o sustentem  de forma 
duradoura. Esta é uma tarefa ir
recusável para um Partido co 
mo o nosso, que nasceu com a 
pretensão de transform ar a so 
ciedade brasileira.

Muitas vezes, na ação políti
ca, podem os não deter capaci
dade, com petência ou correla
ção de forças para alcançar de
terminados objetivos. Isso pode 
nos exigir tem po, acúm ulo de 
forças, cap acitação . M as são  
prob lem as passíveis de  so lu 
ção. O que é irreversível é a per
da de identidade, de nitidez po 
lítica, de referência de que clas
se social som os expressão e re
presentação política.

Esta é a grande reflexão que 
está diante de nós neste Jubileu 
de Prata do Partido. Este é o  sen
tido de nossa "Carta aos Petis
tas", firmada por várias correntes 
e dirigentes partidários para o 
conjunto do PT. A "Carta" quer 
incidir na disputa de rum os do 
Partido, mas consciente de que 
essa questão envolve o  conjunto 
da esquerda e uma enorme van
guarda social que tem  em  nós 
uma significativa referência.

Desafios presentes
A m esm a ousadia que nos 

deu coragem de existir e cons
truir o  PT na adversidade, que 
construiu ricas experiências de 
dem ocracia participativa e de 
lutas sociais nos impulsiona pa
ra novos enfrentam entos. Um 
program a de  transição  ao  so 
cialismo exige-nos desenvolver, 
a cada m om ento, p ropostas e 
lutas que signifiquem saltos de 
qualidade na prática e na cons
ciência de seus protagonistas.

Neste m om ento em que ce
lebramos os 25 anos de existên
cia do  PT, tra n sm itim o s  ao s  
com panheiros e com panheiras 
n o ssa s  fra ternais  sa u d a ç õ e s  
pelas lutas e utopia que juntos 
abraçam os. Mas querem os fa
zê-lo, com  a franqueza e a ca
m aradagem  solidária, através 
do  cham am ento ao  debate  e  à 
reflexão p ro p o s to s  na "Carta 
aos Petistas”.

A p re se rv a ç ã o  da  n o s s a  
identidade política, o  com bate 
às políticas de alianças diluido- 
ras do programa do PT e o  desa
fio de construirmos uma dem o
cracia participativa que garanta 
à participação popular poder de 
decisão sobre as políticas públi
cas são os grandes desafios nes
tes 25 anos que celebramos.

Este é o Partido que cons
truímos. Esta é a estratégia que 
reivindicamos. É a utopia que 
nos mantém militando. Viva os 
25 anos do Partido dos Traba
lhadores.
Raul Pont é deputado estadual do PT/RS
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Direito ao aborto volta à agenda pública
Defesa da descriminalização exige alianças e ampla mobilização.Pela autonomia.

A primeira Conferência Na
cional de Políticas para as Mu
lheres (I CNPM), realizada em 
julho de  2004, recolocou com 
centralidade na agenda pública 
o  tem a da descriminalização do 
ab o rto  e sua regulam entação 
no serviço público. O texto apro
vado por ampla maioria pede a 
revisão da legislação que pune 
as m ulheres que realizam a in
terrupção da gravidez, ao reco
m endar "a descriminalização e 
a legalização do  abo rto , com  
garantia do atendim ento hum a
nizado pelos serviços públicos 
de saúde”.

A reafirmação dessa visão é 
especialm ente im portante pelo 
fato de  nos anos an teriores o 
tem a ter perdido força, em bora 
tenha estado  perm anentem en
te nas pautas de reivindicações 
de vários grupos e articulações. 
A consequência disso foi a me
nor aceitação dessa visão pela 
p o p u lação . Uma d as  c au sas  
desse processo é o  fato de que, 
nos últim os anos, os encam i
nham entos legislativos em tor
no  do  ab o rto  foram dirigidos 
por um setor do  movimento de 
m ulheres que atua prioritaria
m ente com  lobby no Congres
so, e que acabaram  se tornando 
interlocutoras privilegiadas.

Neste período, a centralida
de das reivindicações foi em tor
no do atendimento público dos 
casos de aborto previstos no có
digo penal de 1940 e, mais recen
tem ente, da ampliação para os 
casos de ancefalia. Dessa forma, 
o  debate público há muitos anos 
não se dava em torno da descri
minalização, salvo nos debates 
do  movimento. Isso se  refletia 
em menor presença do tema nas 
marchas e atos públicos.

Outro eixo para o debate
Nos últimos 10 anos, a direi

ta  no Brasil e em outros países 
la tin o -am erican o s  foi m uito  
ofensiva, p ro p o n d o  inclusive 
projetos de lei em torno do dia 
do nascituro e outras iniciativas 
similares. Por isso, essa questão 
exige agora um esforço concen
trado para retom ar o antigo pa
tam ar de d e b a te  n os se to res  
populares, assim  com o a cons
trução de alianças com  outros 
setores do  movimento.

Outro aspecto  im portante é 
sobre o eixo do debate. De fato, 
o aborto é um problema de saú
de pública, que deixa seqüelas e 
provoca m uitas m ortes e que 
poderíam  e deveríam ser evita
das. E esse é um problema das 
m ulheres pobres que não tem 
acesso às clínicas clandestinas.

Mas é im portante enfatizar, 
n e ssa  retom ada, que é n essa  
luta pelo direito ao aborto  que 
encontramos a maior resistência 
por parte  da direita e tam bém  
onde se concentra a maior hipo-

»
Al i i »

C
arol Caleffi

■I

Clandestinas. Ilegalidade do aborto torna contravenção o que poderia ser uma opção.

Marcha em SP. Ato promove lançamento da Carta das Mulheres para a Humanidade.

8 de março dá início à agenda de mobilizações
O 8 de março é a data do ca

lendário feminista com maior re
p e rcu ssão  na soc iedade . Por 
parte do movimento de mulhe
res, existe inclusive uma disputa 
com  o conjunto da sociedade 
para que se mantenha o caráter 
de luta desse dia. Evidentemen
te, em momentos em que cresce 
a mobilização e radicalidade do 
m ovim ento, essa  d ispu ta  fica 
menos intensa e inclusive a pró
pria imprensa tem de rever suas 
pautas e enfoques. Por exemplo, 
voltar a dar ênfase aos proble
m as vividos pelas m ulheres, e 
não apenas tentar glamourizar o 
dia, elogiando as qualidades fe-

mininas -  ou dizendo que é mais 
um dia para presentear.

Essa é a tônica do 8 de março 
de 2005, que marca o início das 
ações internacionais da Marcha 
Mundial de Mulheres, com o lan
çam ento da Carta da Mulheres 
para a Humanidade. Para isso, se 
realiza um ato nacional em São 
Paulo, com concentração a partir 
d as  14 horas no vão livre do 
MASP na Avenida Paulista, que 
segue em marcha até a Praça da 
República, onde se realiza o en
cerramento.

De São Paulo, a Carta segui
rá para Rio Grande do Sul, onde 
será realizada na cidade de Por-

to  Xavier, fronteira com a Argen
tina, a primeira passagem nessa 
m archa de revezam ento. Essa 
viagem durará até 17 de outubro, 
quando se encerrará com  uma 
atividade na cidade de Ouaga- 
dogou, em Burkina Faso, na Áfri
ca, após passar por 50 países.

Além  d as a ç õ e s  em  cad a  
país em torno da Carta, a p ro
posta é construir uma mobiliza
ção perm anente entre 8 de mar
ço e 17 de outubro. Serão reali
zadas açõ es  sim u ltân eas em 
torno a quatro temas: contra a 
guerra e a militarização,- contra 
o livre mercado: contra o  tráfico 
de  m ulheres e p o r soberan ia

alimentar. Dessa forma, o 8 de 
m arço  m arca  o in ício d e s sa  
agenda internacional de mobili
zação, que deverá ser com bina
da com  as agendas nacionais. 
No Brasil, há que se destacar o 
tem a da valorização do salário 
mínimo -  que vem sendo traba
lhado pela Marcha Mundial de 
Mulheres - ,  e  o  tem a da descri
m inalização e legalização do 
a b o rto , q u e  deverá  se r  um a 
prioridade a partir do encam i
nham ento dado pela Secretaria 
Especial de Mulheres do  Gover
no Lula à decisão  da primeira 
Conferência de Políticas para as 
Mulheres.

crisia. Fala-se em defesa da vida, 
mas a única vida que não impor
ta é a das mulheres. É no enfren- 
tam ento para avançar a consci
ência sobre o direito de autono
mia e au to -determ inação  das 
mulheres para decidir sobre sua 
sexualidade e maternidade que 
darem os um salto na denúncia 
do machismo e da misoginia.

Para isso, é  preciso recupe
rar que a situação atual é fruto 
de um a co n stru ção  histórica, 
que foi im pondo às mulheres a 
m aternidade com o seu princi
pal destino e definindo um am 
plo controle sobre seu corpo e 
seus processos biológicos. As
sim, o  debate  tem  que expres
sa r  com  d e te rm in a ç ã o  e s sa  
questão, fazendo a denúncia a 
partir de questões concretas.

A lgum as d e ssa s  q u es tõ es  
d em o n stram  e fe tivam en te  o 
tratam ento desigual que recebe 
o  tem a, com  p esos e m edidas 
diferenciados. A fertilização in 
vitro, por exemplo, não é pauta
da pelos m esm os princípios éti
cos em relação à origem da vida 
que o  aborto. O mesm o ocorre 
com a não conscientização so 
bre a anticoncepção, sobre a ir
resp o n sab ilid ad e  m asculina, 
sobre a imposição de um m ode
lo de heterossexualidade base
ado  no poder masculino etc.

Perspectivas da luta
As diretrizes aprovadas na I 

CNPM foram transform adas em 
ações e m etas no Plano Nacio
nal de Políticas para as Mulhe
res lançado  em novem bro de

2004, no qual se  propôs a cons
tituição de um a "com issão tri- 
partite, com  representantes do 
poder executivo, poder legisla
tivo e sociedade civil para dis
cutir, elaborar e encaminhar pro
p o sta  de revisão da legislação 
punitiva que tra ta  da interrup
ção voluntária da gravidez".

O fato de recolocar esse te 
ma na agenda e e sse  encam i
nham ento para o legislativo, por 
si só, já exigem do movimento de 
mulheres e seus/suas aliados/as 
um a ampla mobilização e deba
te  para contrapor as possíveis 
contra-ofensivas conservado
ras. Só a coalizão de todo o cam
po democrático popular poderá 
garantir o  êxito dessa iniciativa.

Evidentem ente, com  o  re
sultado da eleição de Severino

para a Presidência da Câmara, 
serão encontradas maiores difi
culdades no encam inham ento 
dessa proposta, o que reforça a 
n ecess id ad e  da m obilização. 
Além disso, é fundamental o res
paldo do conjunto do governo.

A ação das feministas do PT 
desde m eados dos anos 80 foi 
fundam ental para o  avanço do 
debate no tem a pelo direito ao 
aborto, e esse acúmulo constru
ído foi o  que possibilitou que 
esse debate emergisse com am
pla maioria na I CNPM. O 8 de 
março é o  momento para iniciar 
essa grande mobilização, colo
cando o tem a do aborto  com o 
prioritário. E as ações devem ini
ciar desde o  processo de prepa
ração, com debates e artigos na 
imprensa do movimento.
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Reforma agrária sob risco
Bom resultado de 2004 pode não se repetir devido à tesoura da área econômica.Ameaça.

Os núm eros da reform a a- 
grária em  2004 d em o n stram  
em penho do  governo na obten
ção de terras e prom oção de as
sentam entos até agora. No ano 
passado, foram assen tadas pe
lo Incra 81,2 mil famílias. Som a
do  ao  resu ltado  de  2003, são  
117.555 famílias assen tadas em 
dois anos, o que represen ta  o 
cum prim ento de 81% da m eta 
de 145 mil famílias estabelecida 
pelo Plano Nacional de Reforma 
Agrária para o período.

O ano de 2005, no entanto, 
pode não repetir a boa notícia. 
O corte em mais de 55% do or
çam ento do  Ministério do De
senvolvim ento Agrário -  p ro 
movido pelos Ministérios da Fa
zenda e do  Planejam ento -  irá 
com prom eter a atuação do go
verno nessa área. Por isso, está 
em curso uma luta central para 
reverter e sse  corte e m anter o 
com prom isso  assum ido  pelo 
governo com a reforma agrária.

Além do  resultado alcança
d o  no  a n o  p a s s a d o , o u tra s  
26.149 famílias já tinham assen
tam ento garantido para o início 
de 2005. Delas, 16.585 já se en
contravam sobre a terra e ape
nas aguardavam a regularização 
da docum entação  para serem  
oficializadas com o beneficiárias 
da reforma agrária. Com os as
sentam entos de 2004, as famí
lias sobre a terra som am  97.839.

A dimensão dos resultados
As terras para o  assentam en

to  das famílias são  obtidas por 
meio de decretos de desapro
p riação  p o r in te re sse  social, 
operações de compra e destina- 
ção de terras públicas. Em 2004, 
foram publicados decretos de- 
sapropriatórios para 388 im ó
veis, que correspondem  a uma 
área de 869.721 hectares. Foram 
criados tam bém  441 projetos de 
assentam entos. Em dois anos, 
criaram-se 762 projetos, no to 
tal, e decretou-se a desapropria
ção de 1,2 milhão de hectares.

O Ministério do Desenvolvi
m ento Agrário (MDA) e o Incra 
aplicaram 99,54% do orçam en
to  de d espesas discricionárias 
liberado para a reforma agrária 
no ano passado. D esses recur
sos, cerca de R$ 1 bilhão foram 
destinados para a obtenção de 
imóveis rurais.

O orçam ento previsto para 
2005 havia alcançado cerca de 
3,7 milhões. No entanto, depois 
dos cortes anunciados por An- 
tonio Palocci, ministro da Fazen
da, e por Nelson Machado, mi
nistro interino do Planejamento, 
passou-se a contar com pouco 
mais de R$ 1,6 bilhão. Estavam 
previstos R$ 1,4 bilhão para a 
concessão de créditos às famí
lias assen tad as e R$ 754,7 mi
lhões para obtenção de terras -  
valor 88,6% superior ao  orça-

Na lavoura. Trabalhadoras sem-terra no assentamento Che Guevara, em Teodoro Sampaio (SP).

Flávio Florido/Folha Im
agem

Empenho. D. Pedro Casaldáliga e Irmã Dorothy representam a luta contra a exploração.

Mártires da Terra
Um homem e uma mulher; 

ambos religiosos. Um no centro- 
oeste, outra no Norte, ambos 
m iss ionários, lu tadores pelas 
causas dos pobres: indígenas, 
posseiros e sem terra. Ambos há 
mais de 40 anos lutando para 
que a República chegue aos rin
cões esquecidos do Brasil, onde 
impera a lei do mais forte.

São eles, Dom Pedro Casal
dáliga e Irmã Dorothy Stang, 
am bos sep tagenários, dando 
seu testemunho na luta em de
fesa da vida dos excluídos da so
ciedade brasileira. No caso de 
Pedro Casaldáliga, em issários 
de Roma queriam desterrá-lo de 
seu lócus de luta e resistência, 
em nome da liberdade para seu 
sucessor no governo da Prelazia 
de São Félix do Araguaia (MT).

Logo após a notícia, Pedro, 
com sua imensa capacidade de 
lutar pelo que realmente impor
ta, mesmo com sua saúde fragi
lizada, afirmou que esperaria a

mento inicial de 2004 para essa 
finalidade. Assim mesmo, para 
atingir a m eta de 115 mil famílias 
assen tadas em 2005, seria ne
cessária uma suplementação da 
ordem de R$ 700 milhões. Man
tendo-se o corte, só será possí
vel a s s e n ta r  40 mil fam ílias, 
quando a m eta era de 115 mil.

Qualidade nos assentamentos
A preocupação com  a quali

dade, e não apenas com a quan
tidade, levou a um a melhora ex

nomeação de seu sucessor para, 
conhecendo-o, decidir o que fa
ria. Os agentes de pastoral da 
diocese reunidos na Assembléia 
Geral da Diocese manifestaram 
sua indignação para com o tra
tamento dado a seu pastor-tes- 
temunha, Pedro Casaldáliga.

No início do ano, saiu a no
meação do novo prelado, sobri
nho de dom Paulo Evaristo Arns. 
A perspectiva de resistência no 
compromisso da Prelazia com a 
luta dos empobrecidos da terra 
parece que vai continuar. Casal
dáliga continua presente.

Anapu
Irmã Dorothy e tantos agen

tes de pastoral incomodavam as 
elites, os grandes latifundiários 
porque lutavam para que a terra 
cumprisse sua função social, pre
vista constitucionalmente. Dese
javam  a presença de políticas 
públicas de um Estado Nacional 
Republicano. Queriam que Ana

pressiva no padrão dos assen 
tam entos em 2004. 423.335 fa
mílias assentadas, cerca de 70% 
do  total, foram atendidas com 
serviços de assistência técnica 
e extensão rural nos projetos de 
assentam entos.

Para garantir a qualidade, 
tam bém  foram duplicados os 
valores investidos por família, 
que passaram  de R$ 7,7 mil em 
2003 para R$ 16 mil em 2004, en
volvendo recursos para elabora
ção de projetos produtivos, as

pu fizesse parte de fato do Esta
do Constitucional Brasileiro.

O caso de Irmã Dorothy a- 
conteceu quando o Estado Bra
sileiro começava a efetivar ações 
de Reforma Agrária, desapro
priando fazendas na Região para 
assentamento de trabalhadores 
rurais sem-terra. Ela pagou com 
sua vida a conquista pela qual 
tanto lutava.

A continuidade da luta e do 
martírio de Irmã Dorothy se da
rá pela efetiva presença do Esta
do Constitucional Brasileiro, que 
era tudo que os mandantes de 
seu assassinato (a velha elite 
tradicional, com a nova roupa
gem do agronegócio) menos 
queriam. Pela efetivação de uma 
Reforma Agrária que altere pro
fundamente as condições de v i
da do povo da Região.

Incômodo para o capital
Uma pergunta, no entanto, 

não deve calar. Por que Pedro e

sistência técnica, construção de 
moradias, cisternas no semi-ári
do, obras de infra-estrutura bá
sica e de preservação ambiental. 
Som ente o créd ito  instalação 
(hab itação  e apoio) a ten d eu  
43.905 famílias com um total de 
R$ 324,8 milhões.

Em 2004, o Programa Nacio
nal de  E ducação  na Reforma 
Agrária (Pronera) garantiu aces
so  à e sc o la riz aç ã o  form al a 
57.697 trabalhadores rurais por 
meio de parcerias com 35 uni

Dorothy incomodam tanto às eli
tes tradicionais? Só por deseja
rem que os pobres tenham cida
dania e a posse definitiva da ter
ra que nela tanto sangue e tra
balho já  dedicaram ? Incom o
dam, na verdade, porque te i
mam em organizar os pobres na 
luta permanente em defesa de 
seu direito fundamental: de v i
verem com dignidade na terra 
em que trabalham, sem explo
ração do capital.

Assim , antecipam a experi
ência da Nova sociedade, onde 
os valores da igualdade, liber
dade, socialismo, solidariedade 
são v ivenc iados nas re lações 
entre os lutadores nos grupos 
organizados, na Pastoral da Ter
ra, nos Assentamentos Rurais. 
Que os testemunhos de ambos, 
Pedro e Dorothy, desafiem  a 
cada um e a cada uma de nós a 
continuar na missão de organi
zar o povo na conquista de seus 
direitos fundamentais.

versidades públicas brasileiras. 
Além disso, o  MDAiniciou o pro
cesso  de  identificação, reco 
nhecim ento e titulação de 116 
com unidades quilom bolas em 
2004. Duas delas, "Bela Aurora” 
e "Paca e Aningal", foram titula
das no Pará. Também foram da
dos passos significativos no for
talecimento do Incra, após mui
to s  anos de enfraquecim ento, 
abrindo-se um concurso públi
co para p reencher 366 vagas, 
entre outras medidas.
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América Latina à procura de sua síntese
Fórum Social Mundial aponta caminhos para organização da esquerda.Livre e unida.

Os resu ltad o s do  FSM re
centem ente realizado em Porto 
Alegre permitem múltiplas "lei
turas". Não poderia ser de outra 
forma em um  evento que reuniu 
m ais d e  150 mil p e sso a s , em 
mais de duas mil atividades or
ganizadas pelas próprias enti
dades participantes. Sem per
der de vista essa  preliminar, no 
entanto, é possível arriscar al
guma conclusão mais geral.

No âm bito mundial, os m o
vim entos sociais alterm undia- 
listas estão  em  um a fase nova. 
Passada a forte arrancada, ocor
rida de 1999 a 2003, enfrentam- 
se dilemas políticos de difícil so 
lução. Um desses dilemas é o de 
construir força política para im
pulsionar as dem andas e pro
postas formuladas desde a so 
ciedade civil. Isto é, não  basta  
"ter propostas" (e, ao  contrário 
do que a imprensa conservado
ra gosta de afirmar, no FSM há 
m uitas propostas). É necessá
rio ter força política para imple
mentá-las.

Em vários casos nacionais, 
inclusive, já se dem onstrou ha
ver c a p ac id ad e  po lítica  para  
impedir a aplicação de alguma 
m edida neoliberal específica. 
Mas, passados os protestos, a 
política conservadora  se  rea- 
com oda n os m ecan ism os do  
poder para ten tar repor o  que o 
povo acabou de repudiar. Como 
o pano de fundo do período de 
que estam os tra tando  tam bém  
é o  reforço d os m ecanism os do 
poder imperial unilateral dos Es
tados Unidos, a questão suscita 
ainda mais angústias e dúvidas.

No plano regional
N esse cenário, no  entanto, 

América Latina tem  um desem 
penho singular -  que o  FSM re
fletiu. Aqui, o  p o d e r im perial 
norte-am ericano não som ente 
é questionado pela população, 
com o a partir de diversos países 
se  busca conscien tem ente  er

Eco bolivariano. Participantes de todo o mundo assistem ao discurso de Hugo Chávez no FSM

guer um a arquitetura regional 
alternativa e de resistência às 
iniciativas do governo Bush. Go
vernos de países de peso, com o 
Venezuela e Brasil, e stão  enga
jados nessa perspectiva, o  que 
dá um a ou tra  consistência  às 
tentativas. O fracasso da ten ta
tiva norte-am ericana de assinar 
o  tra tado  da ALCA até  janeiro 
2005 é um sintom a dessa nova 
conjuntura.

N esta região, registram -se 
avanços tan to  nas mobilizações 
populares com o na ocupação  
por forças progressistas de es
paços políticos estatais. Há, é 
verdade, ritm os desiguais, a s 
sim com o muitos desencontros 
nacionais. Mas o rumo geral é o 
mesmo, e há um a persistência 
nos objetivos comuns.

O grau de articulação con
seguido entre m ovimentos so 
ciais na região tam bém  é um di
ferencial. A C am panha Conti
nental contra a ALCA, articula
da no marco do FSM 2002, con

verteu-se em um a abrangente 
coalizão de m ovim entos, pre
sen te  com  p e so  em  to d o s  os 
países, com  um a clara orienta
ção antiimperialista.

Mas o  êxito dessa coalizão 
deve se  buscar na presença  e 
atuação de diversas redes e or
ganizações continentais, se to 
riais ou tem áticas, tais com o a 
A liança Social C ontinental, o 
Grito dos/as Excluidos/as Con
tinental, a M archa Mundial de 
M ulheres /  Rede de  M ulheres 
T ran sfo rm an d o  a E conom ia 
(REMTE), o Jubileu Sul Améri
cas, a Via Campesina /  Coorde
nação Latino-americana de Or
ganizações do Cam po (CLOC), 
a Frente Continental de Organi
zações C om unitárias (FCOC), 
entre outras.

Expressões e redefinições
A conferência com  o  presi

den te  venezuelano Hugo Chá
vez, no Gigantinho, convocada 
pelos movimentos sociais, foi a

ex p ressão  m aior d e ssa  p e rs 
pec tiva  d e n tro  d o  FSM, m as 
não a única. Nem se tra tou  de 
um  even to  iso lado  d en tro  da 
program ação que desenvolve
ram no FSM os movimentos so 
ciais que impulsionam a Cam
panha contra a ALCA.

A op ção  de construir força 
política para im pulsionaras de
m andas e p ro p o sta s  form ula
das desde a sociedade civil não 
encon tra  na esquerda  apenas 
adeptos. As posições sectárias 
e dogm áticas na esquerda bra
sileira e latino-am ericana são  
incapazes de enxergar esse pro
cesso  e de participar nele, por
que se  trata de um a conjuntura 
inédita, muito distante dos seus 
"manuais".

Já para  as forças sociais e 
políticas que estão  fortem ente 
engajadas naquela perspectiva, 
está posto  o  im enso desafio de 
com o avançar na discussão e s 
tratégica. O FSM 2005, através 
das diversas assembléias que as

|  cam panhas realiza- 
|  ram e cujos resulta- 
I  dos convergiram na 
3 declaração  final da 

Assembléia dos Mo- 
v im en to s  Socia is, 
foi um m om ento im
p o rta n te  de  reafir
m ação da perspec
tiva de mobilização.

M as d iv e r s o s  
d eb a te s  realizados 
apontaram  para no
vos desafios. Cons
truir novas relações 
entre movimentos e 
p a rtid o s  políticos, 
instrum entos esses 
que devem, por sua 
vez, ser repensados. 
Redefinir a e s tra té 
gia d a s  e sq u e rd a s  
sociais e partidárias 
frente à institucio- 
nalidade esta ta l do 
poder. A tualizar a 
agenda antiimperia

lista no nosso continente. Cons
truir uma articulação mais forte 
entre as diversas lutas setoriais. 
Reconstruir um a visão progra- 
m ática de  e sq u erd a  sem  que 
seja mera repetição das bandei
ras do  passado, nem  assimila
ção pela ordem  burguesa. São 
tem as que estarão naturalm en
te  colocados no FSM 2006, que 
terá uma de suas sedes em Ca
racas, Venezuela.

Q uando com param os com 
o cenário  de  início d o s  an o s  
1990, n os últim os cinco anos 
houve avanços gigantescos na 
perspectiva da reconstrução in
ternacional e con tinen tal das 
esquerdas. O FSM tem  sido um 
dos palcos principais desse pro
cesso. Isso não significa, contu
do, que os principais problemas 
deixados pelas experiências do 
século anterior estejam  resolvi
dos. Mas é certo que hoje es ta 
m os sim, em nossa região, em 
melhores condições para resol
vê-los.

Agenda Militante.
Um ano de mobilizações

Movimentos sociais definem calendário intenso para 2005.

A A ssem bléia M undial de 
M ovim entos Sociais aprovou 
um  a b ra n g e n te  ch am ad o  às 
mobilizações para 2005. O d o 
cum ento com pleto se encontra 
no site www.movsoc.org. Entre 
as principais datas de mobiliza
ção, está a jornada lançada pela 
M archa M undial de  M ulheres 
que se inicia neste 8 de março, 
no Brasil, e culmina no 17 de ou
tubro, em Burkina Faso. Ao lon
go desse período, acontecerão 
açõ es  em  d iversos p a íses  do 
m undo em torno à "Carta mun
dial das mulheres para a hum a
nidade".

No dia 19 de março, aconte
cerão as m anifestações contra a 
o cu p ação  m ilitar do  Iraque e 
contra a guerra. Essa mobiliza
ção coincidirá com uma cam pa
nha de  boicote às m ultinacio
nais envolvidas na o cu p ação  
daquele país.

As principais m obilizações 
contra a onda do "livre com ér
cio" imposta pelas corporações 
multinacionais e os países impe
ria lis tas serão : a S em ana  de  
Ação Global, de 10 a 17 de abril; 
a "Cúpula dos Povos" das Améri
cas, a ser realizada em paralelo à 
"Cúpula dos Presidentes" (que

No dia 19 de 
março,

acontecerão as 
manifestações 

contra a
ocupação militar 

do Iraque e 
contra a guerra.

apenas exclui Cuba) na Argenti
na em novembro; e os protestos 
contra a Reunião Ministerial da 
OMC (Organização Mundial do 
Comércio), que acontecerá em 
Hong Kong, em dezem bro. Ao

lado do repúdio ao "livre comér
cio", cresce o  debate sobre uma 
visão alternativa em relação a 
"comércio e desenvolvimento", 
p articu larm en te  na n o ssa  re 
gião, com as possibilidades pos
tas pela ampliação do Mercosul 
e o  projeto de uma comunidade 
dos países da América do Sul.

Entre as principais ativida
d es  de  d eb a te  es tra tég ico  no 
nosso continente, terem os o IV 
Encontro Hemisférico de  Luta 
contra a ALCA, que se  realizará 
em Havana, Cuba, de 27 a 30 de 
abril. Será um m om ento chave 
para fazer o  balanço da luta con

tra o "livre comércio" no conti
nente e para definiras linhas es
tra tég icas  de  a tu a ç ã o  para o 
próximo período. O evento será 
precedido de um encontro  do 
C onselho Hemisférico do  Fó
rum Social das Américas, que 
definirá os rum os da p repara
ção do FSM em Venezuela (ja
neiro de 2006).

Finalmente, em ritmo já de 
aquecim ento e mobilização pa
ra a próxima edição do Fórum, 
se  realizará tam bém  na Vene
zuela, de 7 a 15 de agosto, o 16° 
Festival Mundial da Juventude e 
dos Estudantes.

http://www.movsoc.org

