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Estratégia continental
Boaventura de Sousa Santos

S

obre a incursão do Exército colombiano em território do
Equador para eliminar um
grupo de guerrilheiros das Farc parece estar tudo dito, tanto mais que
é um caso encerrado -e bem encerrado. Na verdade, assim não é. O
que sobre ela se revela é tão importante quanto o que se oculta.
Primeira ocultação: os processos
políticos na América Latina estão
pondo em questão o controle territorial continental que os EUA precisam para garantir o livre acesso aos
recursos naturais do continente.
Trata-se de uma ameaça à segurança nacional dos EUA que, perante o
iminente fracasso das respostas
"consensualizadas" (comércio livre
e concessões de bases militares),
tem de ter uma resposta musculada
e unilateral. Ou seja, a guerra global
contra o terrorismo chega ao continente -chegou com o Plano Colômbia, mas a "deriva" no Oriente Médio provocou algum atraso- e assume aqui as mesmas características
que tem assumido em outros continentes:
1) utilizar um aliado privilegiado
-seja Colômbia, seja Israel, seja Paquistão-, a quem ao longo dos anos
são fornecidas ajuda militar e informação de espionagem sofisticada
que o põem ao abrigo de represálias e lhe permitem ações dramáticas de baixo custo e êxito certo;

2) incitá-lo ao isolacionismo regional como preço a pagar pela aliança hegemônica. A guerra contra
o terrorismo inclui ações de grande
visibilidade e ações secretas. Entre
estas estão os atos de espionagem e
de desestabilização de que a Bolívia, a Venezuela e a tríplice fronteira (Paraguai, Brasil e Argentina) são
os alvos privilegiados. Na Bolívia,
bolsistas norte-americanos da Fundação Fulbright são chamados à
Embaixada dos EUA para dar informações sobre a presença de cubanos e venezuelanos e movimentos
suspeitos dos indígenas, enquanto
os separatistas extremistas de Santa
Cruz são treinados na selva colombiana por paramilitares. Fato novo:
nas ações de desestabilização, podem participar empresas militares
e de segurança privadas, contratadas pelos EUA ao abrigo do Plano
Colômbia, dotadas de imunidade
diplomática e, portanto, impunidade perante a Justiça nacional.
Segunda ocultação: a verdadeira
ameaça não são as Farc. São as forças progressistas e, em especial, os
movimentos indígenas e camponeses. De fato, a permanência das
Farc é fundamental para manter a
justificativa da guerra contra o terrorismo e criar o clima de medo e a
lógica belicista que bloqueiam a ascensão das forças progressistas, nomeadamente do Pólo Democrático
na Colômbia. Pela mesma razão, a
intervenção humanitária a favor

dos reféns teve de ser dinamitada
para que dela não tirasse dividendos políticos Hugo Chávez.
As forças políticas progressistas
ameaçam a dominação territorial
dos EUA com medidas que procuram fortalecer a soberania dos países sobre os recursos naturais e alterar as regras de repartição dos benefícios da sua exploração. Mas a
maior ameaça provém daqueles
que invocam direitos ancestrais sobre os territórios onde estão esses
recursos, ou seja, dos povos indígenas. É eloquente a esse respeito o
relatório "Tendências Globais
2020", do Conselho Nacional de Informação dos EUA, sobre os cenários de ameaça à segurança nacional do país. Nele se afirma que as
reivindicações territoriais dos movimentos indígenas "representam

um risco para a segurança regional"
e são um dos "fatores principais
que determinarão o futuro latinoamericano".
"No início do século 21, há grupos indígenas radicais na maioria
dos países latino-americanos, que
em 2020 poderão ter crescido exponencialmente e obtido a adesão da
maioria dos povos indígenas (...)
Esses grupos poderão estabelecer
relações com grupos terroristas internacionais e grupos antiglobalização (...) que porão em causa as
políticas econômicas das lideranças latino-americanas de origem
européia."
À luz disso, não surpreende que
o presidente do Peru se pergunte
"se não haverá uma internacional
terrorista na América Latina". Tão
pouco surpreende que já hoje centenas de líderes indígenas do Peru e
do Chile estejam incriminados ao
abrigo de leis antiterroristas promulgadas nesses e noutros países
(por pressão dos EUA) por defenderem os seus territórios.
A estratégia está, pois, delineada: transformar os movimentos indígenas na próxima geração de terroristas e, para os enfrentar, seguir
as receitas indicadas no relatório:
tolerância zero; reforço das despesas militares; estreitamento das relações com os EUA. A responsabilidade das forças políticas progressistas é fazer com que essa estratégia falhe.
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EDITORIAL

Observatório da Constituição e da Democracia
sta edição dá seqüência à comemoração dos 20 anos da "Constituição Cidadã" de
1988. Serão tematizadas, a partir desse número, específicas conquistas sociais incorporadas à Carta da República. Esta edição é dedicada à tutela constitucional das
relações laborais e a tensão com a ordem econômica.

E

O Constituinte de 1987/88 afirmou garantias laborais mínimas, bem como direitos trabalhistas coletivos e políticas públicas afirmativas de proteção do trabalho de minorias. Todavia, a pretendida normatização livre, justa e igualitária das relações de trabalho não se
mostrou socialmente plena em alguns aspectos. É nesta perspectiva que a tensão entre
direito de trabalho e ordem econômica é articulada. Nesse eixo temático, são abordados o
trabalho doméstico, a unicidade sindical, o trabalhador migrante e a relação entre gênero,
trabalho e tráfico de pessoas. A par da tematização central, são também apresentadas, numa perspectiva constitucional emancipatória, ricas contribuições sobre a ocupação da reitoria da UnB, a primeira audiência pública no STF, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol e o movimento de emancipação de mulheres quilombolas.
Merece ainda destaque a "Nota do Correspondente" desta edição, que investiga a posição da Inglaterra perante a guerra contra o terror. Em entrevista, o professor português
Antonio José Avelãs Nunes denuncia a exclusão social provocada pela globalização. Boaventura de Sousa Santos, nosso colaborador, explora as questões ocultas e reveladas na
recente incursão do Exército colombiano em território do Equador.
Dessa forma é que se pretende retirar do constitucionalismo o falso viés de apatia social que o persegue, afirmando seu autêntico lugar: a rua. O calor das relações de trabalho não nega o compromisso emancipatório do direito. E é este o presente de aniversário
que oferecemos à Constituição de 1988.
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O

termo "quilombo" não está
restrito ao nosso passado escravista. É provável que muitos brasileiros não saibam definir o
que foram os quilombos, nem sua repercussão atual. Essas pessoas desconhecem que muitos descendentes
daqueles negros dos quilombos, resistindo à escravidão, fundaram as
bases de uma nova sociedade.
"Quilombo" era a expressão máxima do grito de luta pela liberdade
dos escravos. Buscando refugiar-se
de uma sociedade escravista e manter sua dignidade, valores e cultura,
os negros fugiam, isolando-se daquela vida sem direitos, de total subordinação, para formar comunidades nas quais da ajuda mútua florescia um sentimento familiar e de concretização de suas raízes. Assim, o
quilombo, com a sua autonomia
conquistada gradualmente, pode ser
definido pelo movimento de transição do negro da condição de escravo
para a de camponês livre.
Esses camponeses compõem os
povoados chamados de "terras de
preto" ou as comunidades negras rurais, que são formados quase que exclusivamente por trabalhadores rurais negros, e que começaram a despertar a atenção de vários setores da
sociedade. Tal emergência das comunidades quilombolas tem suas
origens na crescente organização
dos trabalhadores do campo e na ascensão do movimento negro, porquanto movimento político que afirma a identidade étnica inserida no
conjunto das lutas dos trabalhadores
pela posse da terra.
Mas foi com a Constituição de
1988, em ser artigo 68 do Ato dos
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que a temática quilombola passou a fazer parte das discussões das políticas públicas. Como
resultado da mobilização do movimento negro, referido artigo dispõe
expressamente que é reconhecida a
propriedade definitiva aos remanes-

centes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras, devendo o Estado emitir-lhes
os respectivos títulos.
O Movimento Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas é hoje um dos mais ativos movimentos sociais negros no Brasil.
Unidos pela força da identidade étnica, os quilombolas construíram e
defendem com muita força e esperança as terras que lhe são de direito.
É esse longo caminho de resistência
que garantiu a continuidade da existência de centenas de quilombos.
Sem dúvida, uma sobrevivência sofrida, mas com vitórias.
Diante da luta do movimento negro foi impossível para o governo
brasileiro não responder às suas demandas. A organização pré-existente
das comunidades quilombolas, como o uso comum da terra e dos recursos naturais em harmonia com o
meio ambiente, dentre outros fatores, é exemplo de referência para as

demais comunidades rurais brasileiras. Deste modo, comunidades remanescentes de quilombo são grupos sociais cuja identidade étnica os
distingue do restante da sociedade.
Os estudiosos são unânimes em
afirmar que o governo deve tomar
medidas mais atuantes e decisivas
em relação às questões sócio-políticas e econômicas que envolvem os
quilombolas, sob pena de assistirmos mais uma vez a agonia de uma
cultura e o extermínio de um povo.
Um olhar sobre a realidade das
mulheres quilombolas
A luta dos quilombolas expressa a
imensa dívida do Estado para com a
população negra, que sofre a dupla
opressão enquanto camponesa e parte de um grupo racial inserido numa
sociedade pluriétnica, mas desigual.
Neste contexto, o papel da mulher quilombola se destaca. Em sua
maioria camponesa e negra, elas assumiram a frente da luta pelos direi-

tos de suas comunidades e sua afirmação na sociedade brasileira.
Essa afirmação constitui um processo de auto-identificação bastante
dinâmico, e que não se reduz a elementos materiais ou traços biológicos distintivos.
As mulheres quilombolas, "trabalhadeiras" por definição, estão ganhando cada vez mais espaço no cenário social-político brasileiro. É importante desconstruir o imaginário
de que as mulheres, principalmente
as negras, estão às margens do poder. Em sua constante luta, as mulheres quilombolas buscam formas
de adentrarem nos espaços decisórios, para assumir lideranças e buscar aumentar sua participação política para a concretização dos objetivos não só dos quilombolas, mas de
todo o movimento negro e do gênero
feminino.
A luta das mulheres quilombolas
é um movimento feminino que busca trazer para a política valores novos
e desconstruir aquilo que é velho,
atrasado, que é reacionário e só traz
malefícios para a sociedade, possuindo um papel importante no desenvolvimento rural sustentável, ganhando cada vez mais atuação no
processo de reforma agrária.
Elas lutam, de forma democrática
e revolucionária, a favor da educação, saúde, fomentos para a produtividade e comercialização de seus
produtos, assim como melhorias sociais em geral.
Buscam estimular atividades produtivas com o apoio de políticas de
assistência técnica e extensão rural,
crédito e comercialização, para que,
assim, se possa promover a autonomia de seu povo e contribuir para o
desenvolvimento de estratégias de
fortalecimento dos espaços coletivos
negros democráticos.
A principal idéia do movimento
das mulheres quilombolas é contribuir com iniciativas de combate às
desigualdades econômica e social e
incorporar as dimensões de gênero e
raça nas políticas públicas do Brasil.

