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FSM deve privilegiar esforço por convergências
passa pela construção de unidade ampla para ações nas ruas.

E
duardo K

napp / Folha Im
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Mundo nas mãos. 100 mil pessoas em Porto Alegre para construir a superação do neoliberalismo.

Esquerda avante. Revolução bolivariana na Venezuela se aprofunda.

Chávez define objetivos dos próximos anos
Depois de vencer o ple

biscito que ratificou sua per
manência e de sair vitorioso 
das eleições regionais, Chá
vez quer agora trabalhar ob
jetivos estratégicos que apro
fundem a revolução boliva- 
riana. Além de mudanças nas 
áreas econômica e social, a 
Venezuela buscará a amplia
ção dos mecanismos de par
ticipação popular. Entre os 
objetivos está também o de 
levar adiante o enfrentamen- 
to com o imperialismo norte- 
americano, aproveitando o 
cenário da América Latina.
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Depois de ter sua última edi
ção realizada na índia, o Fórum 
Social Mundial volta ao Brasil. 
Com formato renovado e mais 
de duas mil atividades inscritas, 
toma-se fundamental o papel de 
estimular a busca de convergên
cias. Para isso, contudo, ainda há 
desafios a serem superados.

indo por esse caminho, o 
FSM pode ser um im portante 
espaço nas tarefas de reorgani
zação programática da esquer
da e da construção do progra
ma de superação do neolibera
lismo. Nesse sentido, amplos 
setores participantes precisam 
mapear os impasses e discutir 
novas sínteses políticas.
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25 anos do PT

Entrevista. Emir Sader analisa o cenário político no Brasil e na América Latina.

"Ser de esquerda hoje é ser antineoliberal"
O cientista político Emir Sa

der tem sido voz presente nos 
debates sobre conjuntura brasi
leira e latino-americana. Ele atu
almente coordena o Laborató
rio de Políticas Públicas da UERJ, 
com um olhar crítico e de es

querda, comprometido com as 
causas populares. Em entrevis
ta ao Democracia Socialista,
Sader com enta o cenário dos 
movimentos sociais, analisa o 
Governo Lula e descreve o con
flito entre as forças que apoiam

e as que se opõem  ao modelo 
neoliberal. Ele fala ainda sobre a 
Venezuela e o Chile, que passa
ram por um crescimento da es
querda no último período.

0 Aniversário 
do PT e 

a Carta aos 
Petistas
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Ação feminista na construção de outro mundo
Ato de 8 de março lançará Carta que irá  percorrer o globo.De São Paulo a Ouagadogou.

A Marcha Mundial de Mu
lheres está  organizando duas 
grandes ações nesse início de 
2005. A primeira delas, a cons
trução e a atuação no Fórum 
Social Mundial. Pouco mais de 
um mês depois, no dia 8 de mar
ço, a Marcha pretende reunir 30 
mil mulheres nas ruas de São 
Paulo, no ato que lançará a Car
ta Mundial das Mulheres para a 
Humanidade.

Desde o seu surgimento até 
agora, a Marcha Mundial das 
Mulheres se consolidou como 
uma articulação feminista in
ternacional. Nestes cinco anos, 
construiu sua força e legitimi
dade organizando as mulheres 
em torno a uma agenda radical 
anticapitalista e antipatriarcal. 
Neste trajeto, utilizou como es
tratégia fortalecer a auto-orga- 
nização das mulheres, conco
m itante com a presença nos 
movimentos sociais, dentro de 
uma perspectiva de construção 
de um projeto que incorpore o 
feminismo e as mulheres como 
sujeitos políticos.

Preparação em Porto Alegre
A Marcha é parte do proces

so dos Fóruns Sociais e da Rede 
Mundial de Movimentos Sociais 
porque acredita que a constru
ção de um movimento global de 
movimentos é parte de nossa 
longa marcha pela auto-deter- 
minação, a justiça social e eco
nômica, a paz, a democracia e a 
igualdade.

Em 2005 estarem os outra 
vez ativas na construção do Fó

rum Social Mundial, 
nas salas de debate e 
nas ruas, com parti
lhando idéias e estra
tégias com redes co
mo a Remte, a Via 
Campesina, Diálogo 
Sul-Sul e muitas ou
tras. A programação 
da M archa no FSM 
está em http://mmm. 
softwarelivre.org. lá 
estão  program ados 
um a assem bléia da 
Marcha (veja mais na 
página 4) e o funcio
namento de um labo
ratório de ação femi
nista; o ponto de en
contro será a Tenda 
da S o lid a ried ad e . 
Também a próxima 
reunião da coorde
nação nacional am 
p liada da  M archa 
acontecerá em Porto 
Alegre, nos dias 24 e 
25 de janeiro, nas vés
peras do Fórum.

Um ato inesquecível
Já no dia 8 de mar

ço de 2005, mulheres 
de todo o Brasil vão 
pintar de lilás as ruas 
da maior cidade da 
América do Sul. Es- 
peram -se pelo m e
nos 30 mil m ulheres para a 
maior manifestação de rua da 
história do Dia Internacional 
da Mulher no país, buscando 
congregar, nesse tem po e nes
se espaço, a diversidade que

K v LUer ES 
em MovimenTo
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Inicio das atividades internacionais da Marcha
Vão livre do MASP - Avenida Paulista
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nos caracteriza. Mulheres de 
todas as cores, religiões, ida
des e áreas de militância esta
rão p resen tes  para escrever 
essa página na história da luta 
das brasileiras.

de março 
de 2005

14:00

Para dar conta dessa plura
lidade, além de abarcar o tam a
nho do nosso Brasil no rosto de 
cada mulher e no todo da mani
festação, organizarem os um 
ato de rua, dialogando com as

mulheres que, to d o s os dias, 
transitam pelas ruas de São Pau
lo. Iremos recorrer a símbolos 
que nos são caros na afirmação 
da importância do feminismo 
como elemento transformador 
da realidade; símbolos que re
forcem o papel que ele cumpriu 
até agora e tudo o que tem os 
ainda para conquistar.

Nesse dia será lançada a Car
ta Mundial das Mulheres para a Hu- 
manidade, resultado de um lon
go processo de participação e 
convergência. O texto final foi 
aprovado no 5° Encontro Inter
nacional da Marcha, que ocor
reu de 5 a 12 de dezembro em 
Kigali, Ruanda.

A Carta sairá de São Paulo 
dando  início a um percu rso  
mundial de protesto, denúncia 
e construção  de alternativas 
pelos cincos continentes. Ela 
passará de um povo a outro, de 
uma região a outra, até o dia 17 
de outubro, quando chegará a 
Ouagadogou, em Burkina Faso. 
Nesse dia, ocorrerá uma mobi
lização internacional, chamada 
de 24 horas de ação de solida
riedade feminista mundial, na 
qual os países farão 1 hora de 
ação das 12 às 13 horas, percor
rendo no sentido do fuso horá
rio. Com esta mobilização inter
nacional, queremos demonstrar 
nossa organização e capacida
de de mobilização, ao mesmo 
tem po em que levarem os às 
ruas nossa voz e o chamado à 
construção de um m undo de 
igualdade, liberdade, democra
cia, justiça e paz.

Os 25 anos do Partido dos Trabalhadores
Memórias. História do PT deve ser a referência para construir o futuro.

"O Partido dos Trabalhado
res nasce da necessidade sen
tida por milhões de brasileiros 
de intervir na vida social e polí
tica do país para transform á- 
la. A mais importante lição que 
o trabalhador brasileiro apren
deu em suas lutas é a de que a 
dem ocracia é um a conquista 
que, finalmente, ou se constrói 
pelas suas m ãos ou não virá”. 
Assim começava o manifesto 
de fundação do PT, aprovado 
no dia 10 de fevereiro de 1980, 
por mais de 1000 pessoas, de
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19 estados do país, que se reu
niram no Colégio Sion, em São 
Paulo, para a fundação oficial 
do partido.

O PT nascia a partir da or
ganização dos trabalhadores 
do campo e da cidade, de inte
lectuais de esquerda e de to 
das e todos que se identifica
vam com a p ro p o sta  de luta 
popular e com o compromisso 
com os explorados. Em pouco 
tempo, o partido se transfor
maria numa das principais re
ferências da esq u e rd a , não

CEP:

E-MAIL:

apenas no Brasil, mas em todo 
o mundo.

Ao co m em o rar se u s  25 
anos, o PT deve aproveitar a 
oportun idade para rever sua 
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fazer dele a principal referência 
para mulheres e hom ens que 
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pela transfo rm ação  social e 
política. Para isso, vale lembrar 
algumas palavras de Raul Pont 
publicadas no Em Tempo em
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2000, quando dos 20 anos do 
partido:

"Um programa de transição 
ao socialismo nos cobra desen
volver a cada momento propos
tas gue elevem a prática e a cons
ciência de seus protagonistas. 
(...) Não há formação de vonta
de coletiva de milhões sem o so
nho, sem a utopia, sem a emo
ção da busca de uma sociedade 
ética, igualitária, marcada pela 
solidariedade e pelo bem estar 
coletivo. Democracia e socialis
mo são indissociáveis".
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Carta aos petistas
Esquerda do PT mapeia enfrentamento ao neoliberalismo.Buscando convergências.

Apresentamos a seguir uma 
edição da Carta aos Petistas, 
que foi resultado das discus
sões realizadas no último dia 06 
de dezembro em São Paulo, no 
2° encontro da esquerda petis- 
ta promovido pelas tendências 
Articulação de Esquerda e De
mocracia Socialista.

" 1 - Nosso Partido é herdeiro 
e protagonista de grandes lutas 
do povo brasileiro, por liberda
des democráticas, por sobera
nia nacional e por igualdade so
cial. Foi nessa condição que o 
organizamos, ajudamos a cons
truir grandes movimentos e lu
tas político-sociais, disputamos 
eleições, exercemos mandatos 
legislativos e executivos. E, pela 
primeira vez na história do Bra
sil, elegemos o Presidente da 
República. Esta história e estas 
marcas, entretanto, não são in
deléveis nem se reproduzem  
naturalmente.

(...)
3- Estam os entre aqueles 

que lutam pelo sucesso do go
verno Lula, na rota das transfor
mações econômico-sociais, po
líticas e culturais, para derrotara 
hegemonia ainda dominante do 
neoliberalismo, para impedir o 
retorno -  ao Poder Executivo 
central -  das forças que foram 
derrotadas nas eleições de 2002 
e que ainda mantêm  espaços 
importantes em nosso governo 
federal. Para tanto, precisamos 
ter consciência da urgência da 
hora. Em 2005 estará em jogo 
não apenas o resultado das elei
ções de 2006, mas o destino do 
Brasil e do PT, ao menos pelas 
próximas décadas.

4- Queremos ganhar as elei
ções de 2006 e isso é mais que 
reeleger o presidente da Repú
blica. Queremos que esta vitó
ria seja produto, não do medo 
da volta da direita, mas sim da 
esperança e do apoio entusias
mados do povo a um governo 
que tenha conseguido afirmar 
nossa soberania nacional, que 
tenha ampliado as liberdades 
democráticas, que tenha dado 
p asso s  largos em d ireção  à 
igualdade social. Para que isto 
aconteça, 2005 tem que ser di
ferente de 2003 e de 2004. Dife
rente não apenas no campo das 
realizações adm inistrativas -  
embora estas sejam fundamen
tais - ,  mas principalmente no 
cam po da grande política, da 
grande batalha de projetos, do 
forte confronto ideológico.

(...)
6- Em todas as eleições que 

disputou, de 1982 até 2002, nos
so Partido sempre combinou as 
propostas imediatas com seus 
projetos de médio e longo pra
zo. Na década passada, e até a 
eleição presidencial, isso se tra
duziu na contraposição entre 
programa democrático e popu

Povo nas ruas. PT precisa reconstruir relações com os movimentos sociais.

lar versus programa neoliberal. 
Nas eleições de 2004, esta con
traposição perdeu força. Como 
resultado, ficamos na defensiva 
frente à oposição de centro-di- 
reita, que -  principalmente no 
segundo turno das eleições mu
nicipais -  realizou uma grande 
ofensiva político-ideológica 
contra nosso Partido. É impos
sível dissociar este fato dos su
cessivos adiamentos e frustra
ções das expectativas de mu
dança real das condições de 
vida e trabalho de nosso povo.

Combatendo o neoliberalismo
7- A principal "herança mal

dita" recebida de oito anos de 
governo federal liderado pelo 
PSDB é o poder desmedido e a 
política implementada pelo Mi
nistério  da Fazenda e Banco 
Central, que impõe ao país, aos 
trabalhadores, ao povo, aos se
tores empresariais de pequeno 
e médio porte, bem  como ao 
próprio governo, um a rédea 
curta que impede o crescimen
to virtuoso do mercado interno, 
bloqueia a distribuição de renda 
e a superação de desigualdades 
históricas, barra o aumento real

do salário mínimo e das apo 
sentadorias, veda a execução 
de programas estratégicos do 
governo, favorecendo o setor fi
nanceiro. Os juros altos -  e que 
voltaram a crescer-, os indefen
sáveis superávits recordes, a 
submissão ao capital financeiro 
e aos chamados mercados (leia- 
se, aos interesses da especula
ção) garroteiam a Nação brasi
leira. É preciso outro rumo, ou
tro modelo econômico-social, 
totalmente distinto daquele re
comendado pelo FMI.

8- Nunca tivemos a ilusão de 
que mudar o modelo-econômi- 
co e social, derrotando o capital 
financeiro e o latifúndio agora 
fantasiado de "agro-negócio" -  
forças sociais que hegemoni- 
zam ainda hoje a economia bra
sileira -  seria algo rápido e sim
ples. Certamente, a maioria da 
classe trabalhadora está cons
ciente disto. Mas sem sinais de 
mudanças e se transformarmos 
o vício em virtude, estarem os 
dando argumentos a quem diz 
que não há alternativa ao neoli
beralismo.

9- Há muitas outras lições a 
retirar dos acontecimentos de

2003 e 2004, especialm ente 
aquelas explicitadas pelo resul
tado  das eleições municipais. 
Lições relacionadas com a im
portância decisiva da militância 
partidária, com a necessidade 
de reconstruir nossas relações 
com os movimentos sociais (e 
ajudar a reconstruir os próprios 
movimentos), com os prejuízos 
decorrentes das surpreenden
tes alianças realizadas pelo go
verno no Congresso Nacional, 
com a necessária autonomia do 
Partido frente ao governo. Nes
se particular, o PT precisa com
binar sua condição de principal 
apoiador do governo com a de 
"ala esquerda" da coligação que 
elegeu e susten ta  o governo 
Lula. Nosso Partido não pode 
ser transformado em correia de 
transmissão de todas as deci
sões e opções feitas pela admi
nistração, pois, se isso ocorrer, 
não haverá quem lute para alte
rar a correlação de forças que 
constrange o setor progressista 
do nosso próprio governo.

Desafios da hora
10- Derrotar o PSDB, a velha 

e a nova direita, o grande capital

e seus aliados nacionais e inter
nacionais exigirá uma mudança 
na orientação seguida por nosso 
Partido e por nosso governo. Exi
girá reafirm ar o papel do PT 
como pólo de esquerda da so
ciedade brasileira, protagonista 
da luta pelo socialismo, pelo pro
grama democrático e popular, 
pelas mudanças que nos fizeram 
vencer as eleições de 2002.

Exigirá mudanças na política 
econômica -  que constrange o 
crescimento e, principalmente, 
impede as profundas mudanças 
sociais necessárias para o país. 
Aliás, muito mais im portante 
que o crescim ento ou não do 
PIB, é a queda, inclusive em
2003, da participação do traba
lho na renda nacional.

Exigirá a adoção de meca
nismos de dem ocracia direta 
que possam garantir a mais am
pla participação popular nos ru
mos do governo Lula.

Exigirá que a relação entre 
n o sso  Executivo e sua base  
congressual seja feita em ter
mos distintos do "troca-troca" 
fisiológico, que tem caracteriza
do a política institucional em 
nosso país.

Exigirá o resgate do patri
mônio ético do Partido, com a 
recusa firme de todas as práti
cas lesivas ao erário e à morali
dade públicas.

Exigirá a retomada do diálo
go do governo com os movimen
tos sociais, na perspectiva do 
atendimento de suas mais senti
das e justas reivindicações.

Exigirá, por fim, ofensivida- 
de política. E ofensividade polí
tica só é possível quando somos 
capazes de motivar, envolver, 
emocionar os milhões de brasi
leiros e brasileiras que sempre ti
veram no PT um apoiador efeti
vo das lutas populares, que vi
ram e querem continuar vendo 
no PT um instrumento da mu
dança social.

(...)
Estas são algumas das idéias 

debatidas no Seminário realiza
do no dia 6 de dezem bro de
2004. E que servirão de base 
para que, durante o primeiro se
mestre de 2005, se busque con
solidar a unidade das tendên
cias nacionais, grupos regionais, 
mandatos parlamentares, diri
gentes de governos e movimen
to s  sociais que participaram  
deste debate ou que estejam de 
acordo com estas idéias -  uni
dade na luta social, na ação de 
governo, na ação parlamentar e 
em torno de uma mesma chapa 
e candidatura à presidência do 
Partido para o Diretório Nacio
nal, bem como para os Diretó
rios Estaduais e Municipais."

(...)
A versão integral e as assinaturas 

desta Carta estão em www.demo- 
craciasocialista.org.br.

http://www.demo-craciasocialista.org.br
http://www.demo-craciasocialista.org.br
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Espaço estratégico.
0 lugar do FSM no debate da esquerda

Fórum tem o papel de debater a superação do neoliberalismo.

A gênese do Fórum Social 
Mundial está diretamente liga
da à trajetória da esquerda nas 
últimas décadas. Mundialmen
te, foram duros reveses entre fi
nais dos anos 1980 e inícios da 
década seguinte, e um conjunto 
de fatos puseram em evidência 
uma derrota política profunda 
das esquerdas no mundo.

Vista desde nossa região, as 
últimas décadas do século XX 
foram a fase em que ao lado do 
impacto da queda do muro de 
Berlim (1989) e a dissolução da 
URSS (1991), os sandinistas fo
ram derrotados eleitoralmente 
(1990) e os processos de insur- 
gência popular em El Salvador e 
Guatemala foram detidos.

Para completar o quadro, o 
neoliberalismo virou programa 
de governo de dezenas de paí
ses em nosso continente, im
posto desde os países capitalis
tas centrais e os organismos fi
nanceiros internacionais com a 
anuência das oligarquias locais. 
A esquerda, herdeira de defini
ções ado tadas nas primeiras 
décadas do século XX, perdia 
as referências de experiências 
concretas e iria entrar num perí
odo de desorganização.

Foi nesse período também 
que os sucessivos governos dos 
EUA colocaram os alicerces de 
uma nova ordem mundial sob 
sua dom inação unilateral. Na 
primeira guerra ao Iraque, com 
o cínico e mentiroso discurso 
da "precisão cirúrgica" e "sem 
mortos civis”, o governo dos Es
tados Unidos estreou o "mundo 
unipolar” sob sua hegemonia 
militar exclusiva.

O quadro ao final do século
O neoliberalismo alterou as 

bases materiais de nossas so 
ciedades produzindo altas ta 
xas de desemprego e precariza- 
ção, junto com uma onda ideo
lógica consumista e individua
lista. O socialismo saiu do hori
zonte do debate, as organiza
ções populares viram suas ba
ses sociais tradicionais serem 
deterioradas e a idéia de solida
riedade foi colocada em ques
tão. Em suma, os valores e refe
rências que tínhamos construí
do na fase anterior estavam sob 
intenso ataque.

Houve, ao longo do período 
de ascenso do neoliberalismo, 
inúmeras lutas sociais de resis
tência, mas num contexto de iso
lamento. O primeiro clarão de 
um novo momento foi a simpatia 
internacional e nacional con
quistada pelo levante indígena 
zapatista em Chiapas, México, 
em janeiro de 1994. Mas tería- 
mos de esperar até finais da dé
cada para que processos mais 
amplos de contestação surgis
sem, já num marco de visíveis di
ficuldades mundiais do neolibe

Olhares diversos. Depois da quarta edição realizada na índia, o Fórum Social Mundial volta a Porto Alegre.

ralismo desde a eclosão da crise 
do sudeste asiático em 1997.

Essa história começa inter
nacionalmente com a repercus
são que tiveram as manifesta
ções de novembro de 1999 em 
Seattle (EUA), ainda que em ca
da país a data nacional certa
mente seja diferente. O FSM sur
giu nesse momento, e foi uma 
das várias tentativas de retomar 
em larga escala a construção de 
alternativas à ordem conserva
dora reinante. Mas era isso; uma 
ferramenta das primeiras tenta
tivas. Não deveria dar espaço a 
otimismos fáceis. Em sua curta 
vida já fez muito, mas ainda é 
muito pouco em relação à de- 
construção operada pela crise 
15 anos atrás.

Esta retom ada, por outro 
lado, não é mera continuação da 
história anterior. Os sujeitos so
ciais foram transformados pela 
crise ideológica e pelas mudan
ças nas estruturas sociais ope
radas pelo neoliberalismo. O 
FSM vai aproveitar as potencia
lidades criadas pela nova situa
ção, m as não terá re sp o sta s  
prontas para problemas estraté
gicos deixados pela crise.

As perspectivas de hoje
Na última década do século, 

a onda neoliberal chega a seu 
auge num momento de perda 
de referenciais das esquerdas. 
Pior: foi um momento de "con
versão” de importantes setores 
das esquerdas ao neoliberalis
mo e assem elhados. Para en
frentar o novo desafio neolibe

ral, o que as esquerdas tinham 
acumulado programaticamente 
desde começos do século pas
sado mostrou-se insuficiente. A 
"desorganização programática" 
nos atingiu em cheio.

O deslocamento de antigos 
setores de esquerda em direção 
ao neoliberalismo só diminuiu 
ou parou já na segunda parte da 
década passada. Naquele m o
mento, a seqüência de crises 
econômico-financeiras iniciada 
em 1997 nos "tigres asiáticos” 
impactou negativamente a cre
dibilidade do programa neoli
beral e alimentou assim a resis
tência popular contra seus efei
tos sobre as condições de vida 
da população. Mas a crise neo
liberal não resolveu a nossa pró
pria crise, ainda que não sejam 
de menor importância os avan
ços políticos conseguidos nas 
urnas ou em rebeliões popula
res em diversos países da nossa 
América nos últimos cinco anos 
na esteira da crise política dos 
setores conservadores.

O período em que estamos é 
o da reorganização programáti
ca das esquerdas, sem sínteses. 
Isso se expressava no início no 
m éto d o  do  FSM, que  tinha 
como valor central a visibiliza- 
ção da diversidade, sem hierar
quias. Mais recen tem en te  o 
m esm o m étodo  incorporou  
também o estímulo às conver
gências, mas sem que elas sejam 
compulsórias. A questão do(s) 
programa(s) tem  seu próprio 
tempo de maturação. E estamos 
longe de ter chegado a ele.

O tema, contudo, ganha ca
da vez mais urgência. Por um 
lado, a crise de legitimidade do 
programa neoliberal levou a uma 
série de expoentes do pensa
mento conservador a fazer "críti
cas" e "autocríticas" ao realizado 
nas últimas duas décadas. Nes
sa condição estão George Soros 
e alguns documentos do Banco 
Mundial. Há todo  um esforço 
desses setores em dizer que as 
preocupações deles e as nossas 
são comuns; tratar-se-ia então 
de se estabelecer "pontes" entre

Calendário. Confira alguma das principais

Uma agenda militante dentro
0  FSM 2005 terá mais de 

duas mil atividades entre confe
rências, assembléias, oficinas, 
marchas e intervenções cultu
rais. Destacamos aqui algumas 
cujo objetivo é buscar respostas 
para os desafios postos à esquer
da social e partidária no Brasil e 
em âmbito internacional.

O Instituto Isaac Akcelrud, 
junto com outras expressões da 
esquerda petista, organiza na 
sexta-feira, 28, das 15h30 às 
18h30, o debate "Brasil: Os de
safios da esquerda socialista 
hoje. Apresentação da Carta 
aos Petistas". A mesa será con
formada por intelectuais e re
presentantes da esquerda do 
PT. Acontecerá no Espaço TER- 
RAU do Acampamento da Ju
ventude.

esses dois mundos, de buscar 
soluções comuns (até o momen
to tal idéia foi corretamente re
jeitada pelo Conselho Interna
cional do FSM).

Por outro lado, a questão  
mais importante é que a chega
da aos governos centrais de par
tidos e movimentos de esquer
da e os impasses aí vividos colo
cam o tema do programa de su
peração do neoliberalismo na 
ordem do dia. O Fórum Social 
Mundial é um dos espaços es
tratégicos para esse debate.

Do Instituto também terá lu
gar a mesa "As esquerdas e as 
alternativas ao neoliberalismo", 
no sábado, 29, das 15h30 às 
18h30, na sala F601 (Espaço Lu
tas Sociais). Debaterão: Raul 
Pont, do PT; Roberto Regalado, 
do PC de Cuba; Judith Valencia, 
do Capítulo Venezuela da Alian
ça Social Continental, e F. Saba- 
do, da LCR-França.

Agenda dos movimentos
A Aliança Social Continen

tal, a CUT e o Fórum de São 
Paulo organizam dois debates 
entre representantes de parti
dos políticos, movimentos so
ciais e governos progressistas 
sobre a conjuntura na América 
Latina e alternativas, no dia 
28, na sala F901 (Espaço Lutas



J a n e i r o /F e v e r e ir o  2 0 0 5  D em o crac ia  S o c ia lis ta 5

Voltar a Seattle, ir além de Porto Alegre
Esquerda deve privilegiar o esforço por convergências no FSM.Passo à frente.

Pano pra manga. Serão mais de 2 mil atividades auto-gestionadas, divididas em onze espaços temáticos.

O esforço de se alcançar 
convergências políticas no Fó
rum Social Mundial depende da 
superação de três desafios. O 
primeiro, as diferenças políticas 
entre os atores da sociedade ci
vil que constroem  o Fórum. O 
segundo, a relação entre esses 
atores e os partidos políticos. Fi
nalmente, a missão de conse
guir avançar para além da sim
ples construção de agendas co
muns. O desafio maior, porém, 
está  em como enfrentar esse 
processo sem aplainar a diversi
dade do Fórum, uma de suas 
maiores riquezas.

Na construção do FSM, pode
mos identificar duas origens polí

atividad.es da esquerda social e partidária.

do FSM
Sociais), das 8h30 às l lh 3 0  e 
das 12h às 15h.

Ainda dentro desse marco, 
ocorrerá a grande conferência 
do presidente da República Bo- 
livariana da Venezuela, Hugo 
Chávez, que participará do 
FSM a convite das entidades 
da Coordenação de Movimen
tos Sociais. Será no Giganti- 
nho, no domingo, dia 30, das 
18h às 21h.

As principa is ativ idades 
dos movimentos serão a As
sembléia Mundial dos Movi
mentos Sociais, a primeira das 
quais será na quinta-feira 27, 
das 8h30 às l lh 3 0  na sala 
G901 (Espaço Paz e Desmili
tarização).

Igualmente importante será 
a Assembléia da Marcha Mun

i  n? * *B-',» B “ í

ticas diferenciadas. Uma raiz mais 
antiga vem dos processos que -  
em pleno auge do neoliberalismo 
-  foram desenvolvidos sobretudo 
por ONGs e centrais sindicais no 
sentido de pressionar os organis
mos multilaterais -  a ONU em pri
meiro lugar -  em defesa de mu
danças na ordem mundial con
servadora em construção.

A outra saiu dos escombros 
políticos, sociais e culturais dei
xados pela hegemonia neolibe- 
ral. Aparecerá como uma "nova 
geração política" pelo fato de es
tar integrada, sobretudo, por jo
vens. Porém, não se define pela 
sua faixa etária, mas porum con
junto de posturas políticas. A

dial de Mulheres que acontece
rá no dia 27, das 15h30 às 21h 
na sala F603 (Espaço Lutas So
ciais) e a da Campanha Conti
nental contra a ALCA que acon
tecerá no dia 28 na sala G901 
das 8h30 às llh 3 0 . No domin
go, na mesma sala e horário, 
acontece a Assembléia das Cam
panhas contra a Guerra.

No plano festivo, acontece
rá a comemoração dos 25 anos 
do Partido dos Trabalhadores. 
Ela se dará no Centro Municipal 
de Eventos da Cultura Gaúcha, 
no Parque Harmonia, dia 29, às 
20h30. Na segunda-feira, 31, 
pela manhã, haverá uma nova 
Assembléia Mundial dos Movi
mentos Sociais e uma marcha, 
em locais ainda a serem divul
gados.

construção de estratégias base
adas na "ação direta". A organi
zação de "redes" locais e a rejei
ção às formas que "delegam" re
presentação e poder. A fusão 
entre política e cultura e o uso 
de expressões culturais como 
ferramenta de resistência.

Há evidentemente toda uma 
zona cinzenta de experiências e 
organizações que transitam en
tre esses "dois pólos”. O que vi
ría a ser o FSM foi "fundado” em 
1999 em Seattle porque foi lá 
que pela primeira vez e de forma 
muito ampla e internacional es
sas duas culturas e todas suas 
nuances se unificaram na rua, 
mostrando as potencialidades 
das mobilizações comuns ou, 
pelo menos, articuladas. Isso 
teve um "efeito demonstração” 
instantâneo sobre inúmeras ou
tras mobilizações que viriam a 
ocorrer na sequência. Feita essa 
proeza por milhares de militan
tes anônimos, bastou depois às 
en tidades organizadoras do 
"evento FSM” tentar transpor a 
um "método" o que as multi
dões tinham produzido na luta 
política.

O desafio das convergências
Daí fica clara a importância 

do FSM como "espaço político" 
amplo, m as é tam bém  nesse 
ponto que surge o que se tem re
velado como talvez sua maior 
fraqueza. Uma coisa é não se 
poder forçar na fase atual con
vergências mais estratégicas. 
Outra coisa é não buscar organi
zar ativamente as necessárias 
convergências.

Entre as dificuldades para 
essas convergências, a relação 
entre a "sociedade civil" e os

partidos políticos é talvez uma 
das mais sensíveis. Não há dúvi
das de que se vive uma "crise da 
política" e dos seus atores tradi
cionais (partidos, instituições 
do Estado etc.). Entre muitas ra
zões críticas para essa crise, po
dem-se mencionar duas.

A primeira, o sentimento de 
que mudam governos, mas não 
mudam -  ou pouco mudam -  as 
políticas implementadas. A se
gunda, a percepção de que a ló
gica da construção dos partidos 
progressistas (sejam mais à es
querda ou mais moderados) é 
necessariam ente burocrática, 
excludente, centralizadora etc. 
Na sua versão última, esse dis
curso afirmaria que a tentativa 
de tom ar o poder construído 
pela burguesia nos faria assumir 
características similares às que 
afirmamos combater. Daí a hi
pótese de "mudar o mundo sem 
tomar o poder".

Porém, há que se esclarecer 
que a "exclusão" de partidos na 
organização do FSM aconteceu 
num "segundo momento". Qual
quer um que revisar as primeiras 
atas do que viria a ser o primeiro 
Comitê Organizador do FSM de 
2001 verá que havia a presença 
de uma representante da dire
ção nacional do PT do Brasil.

A "separação formal” que 
aconteceu a seguir se deu, entre 
outras razões, pela dificuldade 
em conciliar as prioridades da 
"sociedade civil” (elaborar agen
das alternativas) com  as dos 
partidos políticos de maior peso 
(como construir a governabili
dade uma vez no poder). Assim, 
o FSM se firmou como "espaço 
da sociedade civil" no qual os 
partidos políticos são observa

dores ou parceiros em ativida
des realizadas por organizações 
sociais, mas não eles mesmos 
"organizadores".

Essa construção, contudo, 
não ajudará na definição do im
passe estratégico. Serão neces
sárias novas formulações para 
"politizar a sociedade civil", mas 
tam bém  para "democratizar a 
política". O diálogo entre essas 
esferas, seu mútuo questiona
mento e a busca de novas sínte
ses são tarefas que o próprio êxi
to do FSM está pondo em pauta.

Em busca de novas sínteses
No espírito de pensar agen

das com uns, em outubro  de 
2000 (isto é, quase quatro me
ses antes do primeiro FSM) uma 
reunião entre representantes da 
CUT e do MST discutiu a pro
posta de realizar dentro do FSM 
uma atividade que já em Porto 
Alegre seria conhecida como a 
"Assembléia dos Movimentos 
Sociais", convocada em conjun
to com várias redes internacio
nais. Em diversas modalidades, 
Assembléias similares aconte
ceram tam bém  nas seguintes 
edições regionais ou mundiais 
do FSM, sem pre convocadas 
por um amplo leque de movi
mentos sociais. Iniciativas políti
cas importantes surgiram des
sas Assembléias, como a mani
festação mundial contra a guer
ra dos EUA contra o Iraque.

Contudo, até agora os deba
tes políticos das Assembléias 
produziram som ente calendá
rios comuns. É preciso ir mais 
além. Trata-se de colocar as ba
ses para que o reagrupamento 
que está em curso supere a inér
cia e a repetição da qual cada 
vez m aiores contingentes de 
participantes do processo FSM 
se queixam. A "diversidade", que 
é uma referência chave para o 
FSM, pode se converter tam 
bém em uma deformação -  já 
que por trás dela se esconde o 
receio de enfrentar os debates 
estratégicos e buscar superar as 
divergências de estratégia.

Para encarar de fato esse de
bate, é necessário que o FSM 
volte sempre ao "método de Se
attle", de uma construção ativa 
de unidade ampla para as ações 
nas ruas. Mas é também funda
mental ir mais além do que até 
agora tem  se conseguido nas 
edições de Porto Alegre e Mum- 
bai. É preciso que amplos seto
res participantes do FSM ma- 
peiem os impasses e discutam 
novas sínteses políticas para as 
esquerdas sociais e partidárias. 
E seria um erro tentar fazê-lo 
com referências delim itadas 
pela esquerda anterior. A nova 
convergência, portanto, deverá 
ser tam bém  um m om ento de 
fundação de uma esquerda para 
o século XXI.

atividad.es
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Nova fase da revolução bolivariana
Venezuela debate os objetivos estratégicos para os próximos anos.A luta continua.

Em novembro passado, o 
presidente Hugo Chávez anun
ciou os "dez objetivos estratégi
cos” de seu governo para os pró
ximos dois anos. Abriu assim 
uma nova fase de aprofunda
mento da revolução bolivariana. 
Medidas para massificar o pro
cesso de reforma agrária foram a 
primeira expressão dessa inicia
tiva. Nessa mesma linha, Chávez 
anunciou a expropriação de em
presas falidas ou abandonadas 
pelos patrões, que são calcula
das em 3000. Mas virão outras.

Nos dias 12 e 13 de novem
bro passado, realizou-se a "Ofi
cina de Alto N ível-0 novo mapa 
estratégico" que reuniu todo o 
ministério, os governadores e 
prefeitos que apoiam a revolu
ção e o comando das Forças Ar
m adas para ouvirem do presi
dente os objetivos que o gover
no venezuelano tem para o pró
ximo período. Os presentes re
ceberam a tarefa de desdobrar 
esses objetivos em planos de 
ação específicos para cada re
gião ou setor.

Chávez fez uma intervenção 
inicial exaustiva que teve como 
fio condutor três questões bási
cas. Primeiro, seu governo quer 
aproveitar um cenário regional 
que se m ostra mais favorável 
para levar adiante o enfrenta- 
mento com o imperialismo nor
te-americano. Cuba está na filei
ra de frente desse combate, evi
dentemente. Mas o governo ve
nezuelano vê movimentos com 
igual sentido no Brasil e no Uru
guai, mas também na Argentina 
e no Panamá.

A Comunidade da América 
do Sul, lançada nesses dias em 
Ayacucho (Peru) e a defesa da 
ALBA (Alternativa Bolivariana 
para as Américas) em oposição 
à ALCA, são peças desse tabu
leiro de desenvolver um contra
ponto regional aos ditames de 
Bush. Diversas iniciativas e pro
postas nas áreas energéticas 
(Petrosur), na comunicação de 
massas (TVSur), um Fundo Re
gional para enfrentar a pobreza 
(para o qual, em Belo Horizonte, 
Chávez se dispôs a contribuir 
com  100 m ilhões de dólares 
imediatamente) e outras pro
postas de integração de infra- 
estruturas seriam a concretiza
ção dessa estratégia. Para Chá
vez, essas iniciativas podem im
pulsionar um "novo sistema in
ternacional multipolar".

Revolução econômica e social
Por outro lado, a impressio

nante participação e mobilização 
popular a que se assiste no país 
cobra da revolução mudanças 
nas áreas econômica e social. Ao 
afirmar que é o m omento de 
"avançar na conformação de uma 
nova estrutura social", o presi
dente venezuelano afirmou ser

Povo em

Caminhos cruzados. Neoliberalismo está em crise no continente.

Desafios da esquerda latino-americana
A Venezuela é a principal fis

sura que a ordem neoliberal so
freu na nossa região. Esse papel 
lhe é dado pelo peso econômi
co do país, mas também porque 
há um claro processo de mobi
lização popular dentro de um 
aprofundamento da revolução 
bolivariana.

Diferentemente de outras la
titudes, na América Latina o 
neoliberalismo em está  crise. 
Isso explica as rebeliões popu
lares que derrubaram presiden
tes na Bolívia, Equador e Argen
tina. Explica tam bém  os pro
cessos políticos que elegeram 
candidatos que se apresenta
ram como alternativa no Brasil e 
no Uruguai. E o fato de que go-

esse "o objetivo medular da revo
lução". Chávez está pensando em 
medidas nas áreas de "educação, 
inclusão social, igualdade".

O objetivo anterior necessa
riamente se articula com o se
guinte, de "acelerar a constru
ção do novo modelo produtivo, 
rumo à criação de um novo sis
tema econômico". A afirmação é 
de que "o objetivo a longo prazo 
(...) é superar o modelo capitalis
ta". Mas isso não seria uma tare
fa de curto prazo (nem dois nem 
cinco anos) e não apontaria para 
uma alternativa comunista.

Esse objetivo, junto com o 
de "continuar instalando a nova 
estrutura territorial”, apontaria

vigília. Expectativa popular é de mudanças nas áreas econômica e social.

G
eorges B

artoli

vemos não identificados com o 
campo popular apresentem um 
perfil atípico na cena regional 
(como Argentina e Panamá), 
buscando firmar alguns espa
ços de soberania nacional.

Esta conjuntura acontece 
pouco tem po depois de uma 
forte crise da esquerda latino- 
americana, sob impacto combi
nado do auge do neoliberalismo 
com a derrubada da URSS no 
início dos anos 1990. Todas as 
correntes de esquerda -  mesmo 
as não subordinadas aos cen
tros soviético, chinês ou social- 
dem ocrata europeu -  que so 
breviveram àquela crise se trans
figuraram nesse processo. Tam
bém muitos partidos e grupos

para o fortalecimento da econo
mia popular (frente à economia 
capitalista monopolista). Todos 
esses objetivos expressam uma 
segunda preocupação básica 
de superar o modelo capitalista 
herdado do neoliberalismo.

No discurso de Chávez, ain
da há uma terceira questão cen
tral, a preocupação com a parti
cipação política popular. Estra
tégia comunicacional, um novo 
modelo de participação popu
lar, uma nova institucionalidade 
do Estado (para combater a bu
rocracia), a luta contra a corrup
ção, uma nova estratégia eleito
ral (com a indicação dos candi
datos bolivarianos pela base) e

desapareceram -  ou quase de
sapareceram.

Reorganizando a esquerda
Nesse contexto, seria interes

sante analisar mais a fundo o que 
é a esquerda venezuelana hoje. 
Porque nesse país, onde a es
querda está mais avançada regio
nalmente, no entanto, as referên
cias político-ideológicas socialis
tas tal como conhecemos até a 
primeira metade da década pas
sada praticamente desaparece
ram. A revolução bolivariana "en
goliu" esses grupos e partidos.

A maioria de seus militantes 
agora tenta novas sínteses que 
incluam sua participação neste 
tipo de revolução popular não

uma nova estratégia militar na
cional são temas dos outros seis 
objetivos estratégicos. É inte
ressante registrar que, no even
to, a experiência do orçamento 
participativo de Porto Alegre foi 
objeto de debate, já que há a in
tenção de generalizar as experi
ências que vêm sendo realiza
das nesse sentido.

São seis anos desde o início 
da revolução bolivariana. No co
meço, se colocou como princi
pal objetivo mudar a institucio
nalidade política demolindo a 
herança das instituições podres 
pelos dois partidos tradicionais. 
Quando três anos atrás Chávez 
anunciou as primeiras medidas

prevista nos "manuais". E eviden
temente todas aquelas heranças 
se m ostram  muito pequenas 
frente ao gigantesco processo 
político que vivem amplos seto
res da população pobre. É ne
cessário mencionar, ainda, que 
alguns setores minoritários da 
antiga esquerda se bandearam e 
estão aliados à direita raivosa
mente anti-chavista.

No plano latino-americano, é 
evidente que o cenário da es
querda sofreu uma profunda mu
dança nos últimos anos. Nesse 
contexto, se coloca a questão de 
"por onde” passará um reagru- 
pamento das esquerdas da re
gião. Esse é um tema estratégico 
que continua aberto.

socio-econômicas mais de fun
do provocou a ira da burguesia 
nacional e o imperialismo. Am
bos tentaram de tudo, desde o 
golpe ao plebiscito revogatório, 
passando por um locaute patro
nal que afetou dramaticamente a 
produção de petróleo, levando o 
país a uma aguda polarização.

Dessa segunda fase, que se 
encerrou com as recentes elei
ções regionais, Chávez saiu for
talecido. Agora, sua intervenção 
na mencionada Oficina mostra 
que buscará utilizar esse capital 
para avançar. Ele tem a percep
ção de que a única maneira de 
consolidar o processo é apro
fundando-o.
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Uma outra universidade é possível
Reforma tem que fortalecer universidade pública e democrática.Em busca de mudanças.

Na primeira quinzena de de
zembro, o Ministério da Educa
ção (MEC) apresentou seu ante
projeto de lei para reforma uni
versitária. O exame inicial do 
documento revela uma inflexão 
positiva no d eb a te  so b re  o 
tema. O anteprojeto se aproxi
ma da p lataform a h istorica
mente defendida pelo PT.

E n tre tan to , a inda é com  
muita desconfiança que a co
munidade universitária recebe 
o anteprojeto. Entre outras ra
zões, porque o início do debate 
foi o projeto Universidade Para To
dos, que ao estabelecer uma po
lítica de dem ocratização  do 
acesso através do setor privado 
se confrontou com as formula
ções acumuladas pelos movi
mentos da educação.

Hoje, a conjuntura é sensi
velmente diferente. Antes de 
tudo, porque há uma proposta 
claramente colocada pelo go
verno, e não mais apenas "ele
m entos" ou "apontam entos" 
que configurem uma reforma 
fragmentada. E o movimento 
precisa se posicionar, concreta
mente, sobre ela.

Vale perguntar até que pon
to o anteprojeto rompe com a 
agenda neoliberal e inicia a 
construção de um novo para
digma para o ensino superior 
no Brasil. Se analisarmos as po
líticas desenvolvidas pelos últi
mos governos, veremos que o 
anteprojeto propõe interrom
per um processo em curso há 
pelo m enos dez anos. Aponta 
para uma redefinição da relação 
do Estado para com a educação 
superior, e essa nova orienta
ção se materializa em pelo me
nos três eixos: o caráter público 
do financiamento, a revisão da 
relação público/privado (verbox) 
e a democratização da educa
ção superior. Mas há proble
mas, que precisam ser supera
dos com pressão popular.

O nó do financiamento
Reverter o quadro de estran

gulamento financeiro do ensino 
superior é um pressuposto para 
uma reforma que pense a reafir
mação da Universidade pública. 
Essa tem sido a principal ban
deira das entidades representa
tivas dos servidores docentes, 
técnicos e administrativos e dos 
estudan tes. Alguns avanços 
apontados pelo anteprojeto são 
centrais nessa reversão.

O ponto de partida é o res
tabelecimento do papel do Es
tad o  com o m an tenedor das 
1FES e regulador do Sistema Fe
deral de Educação Superior. 
Outro importante avanço está 
expresso no artigo 41: "A União 
aplicará, anualmente, nas IFES, 
nunca menos de 75% da receita 
constitucionalmente vinculada 
à m anutenção  e desenvolvi-

Para “desprivatizar”. Gratuidade e necessidade de controle precisam ser reafirmadas.

Proposta deve retomar expansão do ensino público
A construção de um Sistema 

Federal de Educação Superior 
revela a intenção do governo em 
regular o sistema e bloquear a 
expansão desenfreada e sem 
critérios do setor privado, verifi
cada nos últimos anos. A busca 
pelo fortalecimento da educa
ção pública adquire aqui duas 
políticas centrais e concomitan
tes: a retomada da expansão da 
rede pública, buscando o ree- 
quilíbrio entre o setor público e

mento do ensino". Garante, ain
da, a progressividade do orça
mento das IFES, comprometen
do-se a destinar anualm ente 
"um montante sempre acima do 
exercício financeiro anterior" 
(art. 42).

Ainda sobre a ampliação de 
recursos, o MEC toma uma im
portante iniciativa quando pro
põe a desvinculação do paga
mento de aposentados e pen
sionistas da folha da Universi
dade, transferindo-o  para a 
União. Isso, em larga medida, 
desafogaria o orçam ento das 
universidades, que destina par
cela expressiva de verbas para 
esse fim.

Porém, um importante pro
blema permanece: fica mantida 
a perspectiva da forte influência 
do financiamento privado no in
terior das universidades públi
cas, ao institucionalizar as fun
dações privadas "de apoio" (es
tas que se apropriam do espaço, 
dos recursos humanos e do co
nhecimento públicos para fins 
privados). Além disso, nada é 
apontado no sentido de impedir
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o privado, e o controle público 
sobre a educação privada.

O antepro jeto  estabelece 
uma meta final de 40% das va
gas no setor público até o ano de 
2011. Para que essa meta seja ve
rificável, é preciso transformá-la 
em metas anuais. Também será 
preciso garantir que essa expan
são seja presencial e em vagas 
de qualidade -  com correspon
dente ampliação de estrutura e 
de recursos, além de reverter

a realização de atividades pagas 
nas instituições públicas.

No tocante à assistência es
tudantil, reside uma das maio
res limitações do anteprojeto. A 
seção que trata do "apoio ao es
tudante", reduz o debate sobre 
assistência estudantil à criação 
de uma loteria destinada ao "fi
nanciamento de programas de 
assistência a estudantes de bai
xa renda do sistema federal da 
educação superior”. Embora o 
conceito de "Assistência Estu
dantil” tenha sido retomado, o 
projeto não avança no sentido 
de vincular a dem ocratização 
do acesso às condições de per
manência. Tal limitação poderia 
ser superada com a implemen
tação de um plano nacional de 
assistência social ao estudante, 
que contem ple creches, resi
dências universitárias, reajuste 
e ampliação de bolsas, e restau
rantes universitários.

A democratização
A manutenção da predomi

nância do voto docente nos ór
gãos colegiados é o maior equí-

com rigor a expansão desenfre
ada do ensino privado.

O caráter público é reforça
do com a reafirmação da gratui
dade do ensino de graduação e 
de pós nas Federais, contrarian
do uma das principais propos
tas  do Banco Mundial para a 
educação na América Latina, a 
introdução do ensino pago nas 
universidades públicas.

Em relação ao setor privado, 
o anteprojeto avança em alguns

voco do documento neste pon
to. Ainda que se estabeleça o 
voto direto para reitor e a possi
bilidade de cada universidade 
definir qual será o peso de cada 
segm ento nas eleições, esse 
item pode comprometer as de
mais conquistas no sentido da 
dem ocratização da gestão da 
universidade.

A proposta também precisa 
estabelecer mecanismos de dis
cussão democrática sobre o or
çamento das universidades. Se 
o Estado pretende ampliar o fi
nanciamento público das IFES, 
nada mais natural do que a exi
gência de transparência e defi
nição democrática das priorida
des orçamentárias de cada uni
versidade. Nesse sentido, preci
samos apresentar com bastan
te ênfase a idéia de orçamento 
participativo nas universidades, 
que pode ser um im portante 
passo na direção de uma verda
deira democratização da gestão 
dessas instituições.

A reorientação do debate 
p ro p o sto  pelo MEC deve vir 
acompanhada de uma profun-

V
icente M

endonça

pontos a regulação do setor. As
segura, por exemplo, o direito 
de livre-associação nas universi
dades privadas, na sequência de 
um período em que diversos es
tudantes e sindicalistas foram 
ameaçados até de expulsão em 
algumas instituições privadas. 
Mas é insuficiente neste ponto, 
pois nada aponta sobre a ques
tão do reajuste das mensalida
des, principal luta dos estudan
tes das universidades pagas.

da mudança no método como 
se tem trabalhado a elaboração 
da proposta de reforma. Reuni
ões com representações das 
entidades são importantes, mas 
não configuram um processo 
de participação democrática e 
cidadã na elaboração de políti
cas de governo.

A sugestão de organizar, a 
cada quatro anos, uma Confe
rência Nacional da Educação 
Superior (art. 97) é uma sinaliza
ção positiva, que precisa ser im
plementada desde já nesse pro
cesso de discussão da reforma, 
com o condição para ela seja 
bem concluída. Os movimentos 
da área da educação precisam 
pressionar para que seja realiza
do um amplo debate, aberto e 
democrático, já que a agenda 
do parlamento é desfavorável 
aos interesses da Universidade 
pública. Tão importante quanto 
a disputa pelo conteúdo da re
forma é a luta para que ela seja 
construída em um processo de
mocrático de debates envolven
do diversos segmentos da so
ciedade.
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Atualmente à frente 
do Laboratório de 
Políticas Públicas da 
Universidade 
Estadual do Rio de 
Janeiro, Emir Sader 
traz para os debates 
sobre conjuntura 
brasileira e latino- 
americana um olhar 
crítico e de esquerda, 
comprometido com 
as causas populares. 
Doutorado em 
ciência política pela 
Universidade de São 
Paulo, Emir ficou 
exilado no Chile 
durante a ditadura 
militar, e fez parte da 
direção do MIR, o 
Movimento de 
Esquerda
Revolucionário de lá. 
Nessa entrevista, 
Sader comenta o 
cenário dos 
movimentos sociais, 
a necessidade de se 
afirmar o perfil de 
esquerda do governo 
federal, e fala ainda 
do conflito entre as 
forças que apoiam e 
as que se opõem ao 
modelo neoliberal.
No cenário latino- 
americano, ele 
analisa a situação da 
Venezuela e do Chile 
que, em cenários 
diferentes, 
assistiram a um 
crescimento da 
esquerda nos últimos 
meses.
0 governo Hugo 
Chávez foi 
reafirmado pelo 
plebiscito popular, 
mas o movimento 
bolivariano ainda 
tem poucos quadros 
formados
politicamente. Sader 
destaca essa 
dificuldade como um 
empecilho para a 
construção 
organizativa do 
movimento social 
naquele país, o que 
segundo ele é a 
principal tarefa da 
esquerda por lá. No 
Chile, a esquerda 
mostrou força nas 
eleições municipais, 
e tem chances nas 
eleições
presidenciais ao final 
desse ano, em que o 
candidato deve ser o 
intelectual de maior 
prestígio no país.

Cruzada antineoliberal

Emir Sader: “Ser de esquerda hoje é ser antineoliberal”.

0  governo Lula chega à m etade do 
mandato, e  é  possível observar várias con
tradições em suas políticas. Esse cenário 
nublado gera um quadro difícil para os 
movimentos sociais brasileiros. Como você 
vê o atual momento dos movimentos?

O segundo ano do governo 
Lula foi marcado pela assunção 
da política econômica como per
manente, deixando de lado as 
justificações iniciais, que lhe atri
buem um caráter transitório. Fi
cou mais clara a hegemonia libe
ral dentro do governo. A questão 
principal para todos os que criti
cam pela esquerda ao governo 
Lula por essas orientações é a de 
afirmar o perfil da esquerda, bus
cando melhor forma de construir 
e fortalecer espaços para a acu
mulação de forças nessa pers
pectiva.

Os movimentos sociais têm 
uma perspectiva específica, por
que não pretendem se constituir 
em alternativa política mais geral. 
Lutam por temas específicos, por 
mais abrangentes que possam 
ser -  como, por exemplo, a refor
ma agrária. Nenhum deles ficou 
satisfeito com o desempenho do 
governo, com razão. Do que se 
trata é de construir uma platafor
ma antineoliberal ou pós-neoli- 
beral, que articule um conjunto 
de reivindicações em um projeto 
político e econômico geral.

Com apoio: Base popular garantiu vitória de Chávez no referendo.

No segundo ano, 
ficou mais clara a 
hegemonia liberal 

dentro do 
governo Lula.

Fica cada vez mais clara a  necessi
dade de  movimentos de  países diversos 
promoverem lutas comuns em tom o de  
objetivos comuns. No entanto, como ob
servou Michael Lõwy (Democracia S o
cialista n °8), ex iste hoje uma defasa- 
gem  en tre  os m ovim en tos socia is na 
Am érica Latina e a representação polí
tica que eles têm . Como você analisa o 
grau de  internacionalização das expe
riên c ias dos m ovim en tos soc ia is  na 
Am érica Latina?

A internacionalização é um 
processo social, mas também 
econômico, político e ideológi
co. A proposta do Mercosul que 
não se limite a acordos comer
ciais tem que incorporar temas 
como o Parlamento do Merco
sul, a moeda comum e proces
sos de integração da mídia pú
blica, o Banco da Semente, a in
tegração das empresas públicas 
de petróleo, entre outras. AVia 
Campesina e a Aliança Social 
Continental são bons exemplos 
disso, mas uma aliança forte su
põe a incorporação de forças.

À luz de  um crescimento econômico 
sem distribuição de  renda e  do resulta
do das últimas eleições, quais os grandes 
conflitos na sociedade brasileira hoje?

O maior conflito é entre as 
forças que apoiam  o m odelo 
neoliberal e aquelas que se 
opõem  ou que têm interesses 
contrapostos a esse modelo. 
Em um pólo se situa o capital fi
nanceiro, o sistema bancário, as 
frações exportadoras da grande 
burguesia -  com preponderân
cia para o setor do agronegócio 
- , a grande mídia; do outro, as 
grandes massas trabalhadoras 
do campo e da cidade, todos os 
que vivem do seu trabalho, sem 
explorar o trabalho alheio, as 
pequenas e médias empresas, 
os profissionais da educação e 
da saúde pública, os estudan
tes, produtores democráticos 
de arte e cultura, os meios alter
nativos de comunicação.

A resistência pela esquerda tem o de
safio da construção de um programa al-

0 maior conflito é 
entre as forças 
que apoiam o

modelo neoliberal 
e aquelas que se 

opõem a ele.

tem ativo ao neoliberalismo no Brasil e na 
América Latina. Quais seriam pravocêos 
pontos centrais desse programa?

A esquerda deve luta r sobre
tudo para afirmar sua identida
de, seu perfil. Ser de esquerda 
hoje - na mais ampla acepção 
do termo - é ser antineoliberal. 
No sentido estratégico é quem 
luta por imprimir um caráter an- 
ticapitalista a essa luta.

Sobre a Venezuela. No momento do 
plebiscito, várias lideranças sociais d i
ziam que o momento não era de explorar 
as diferenças, m as de  apoiar Chávez. 
Nesse momento pós plebiscito, como fica 
esse  quadro? Q uais são os principais 
debates a serem feitos?

O governo de Hugo Chávez 
conquistou um novo oxigênio 
com o triunfo no referendo. Foi 
muito importante. Basta imagi
nar-nos o que teria significado 
uma vitória da direita, como for
talecimento da política de Bush 
e de Uribe para toda a região.A 
vitória do governo representa 
um espaço maior para o fortale
cimento das políticas sociais e 
do novo movimento social.

As maiores dificuldades vêm 
da inexistência de uma direção 
política do movimento, que de
pende praticam ente de forma 
exclusiva de Hugo Chávez. O 
movimento bolivariano é muito 
frágil, com poucos quadros for
m ados politicam ente, com  a 
presença de setores oportunis
tas, atrasando a formação ideo
lógica e a construção organiza
tiva do movimento social. Esta 
é a tarefa mais im portante da 
esquerda no momento atual.

No caso do Chile, as últim as e le i
ções indicaram um crescimento da es
querda. É possível identificar uma m u
dança na correlação de  forças da políti
ca chilena?

A  manifestação de abertura 
do Fórum Social Chileno foi a 
maior desde o fim da ditadura. 
Foi impressionante, tanto pela 
q u an tid ad e  de g en te  - algo 
como 70 mil pessoas -, como 
pela diversidade e pela presen
ça marcante de uma nova gera
ção de militantes do movimen
to social. A presença de Bush 
ajudou a imprimir à manifesta
ção um caráter frontalm ente 
antimperialista. Isso se deu de
pois da coalizão de esquerda -  
hegemonizada pelo Partido Co
munista -  ter obtido quase 10% 
de votos nas eleições munici
pais, elegendo vários prefeitos e 
vereadores.

As eleições presidenciais de 
dezembro de 2005 terão como 
candidato da esquerda possi
velmente o intelectual de maior 
prestígio no Chile -Tom as Mou- 
lian -, que tem boas possibilida
des de construir um consisten
te  program a antineoliberal e 
consolidar a presença da nova 
imagem da esquerda chilena.


