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Crise do legislativo exige reforma política
Na mira. Desmoralização do parlamento foi reforçada com a eleição de Severino Cavalcanti.
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Congresso em foco. Democracia representativa em baixa torna urgentes mudanças no sistema eleitoral.

Reforma Sindical. Organização no local de trabalho é um dos objetivos primordiais.

Conquista da autonomia depende de mobilização
O projeto de reforma sin

dical foi entregue à Câmara 
no m ês de m arço. A CUT 
definiu uma plataforma de
m ocrática básica e busca 
unir o campo da esquerda. 
É preciso, contudo, ir além 
da batalha institucional. A 
m issão do m ovim ento na 
CUT, no PT e nos movimen
to s  sociais é desenvolver 
uma luta política na socie
dade e no Congresso Na
cional para ampliar os hori
zontes dos direitos coleti
vos da classe trabalhadora 
no país.
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Em busca do lucro. Setor privado chia contra proposta de regulação e controle do setor.

Reforma universitária suscita reação conservadora
O anteprojeto de reforma 

universitária provocou reações 
do setor privado, por prever o 
controle sobre as faculdades pri
vadas e as mantenedoras. O pro
jeto ajuda a reverter os avanços

neoliberais da última década, e 
dá ao Estado o poder de regula
ção. Além disso, retoma o objeti
vo de crescimento do ensino pú
blico, visando alcançar 40% das 
vagas no ensino público até 201 i .

E n tidades com o FASUBRA, 
UNE, CONTEE e CNTE manifes
taram-se apontando avanços no 
projeto, embora também mante- 
nham  questionam entos. Em 
conjunto, elas promoverão uma

Conferência Nacional da Educa
ção Superior, para debater alter
nativas e organizar a luta por um 
outro modelo de Universidade.
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A crise de legitimidade da
democracia representativa no 
Brasil torna urgente o processo 
de reforma política. O projeto 
em debate na Câmara traz a pro
posta de listas partidárias pre- 
ordenadas, financiamento pú
blico de campanha, cláusula de 
barreira e o fim das coligações 
proporcionais. É preciso apoiar 
essas m udanças, e combinar 
esse apoio com o enfrentamen- 
to  à gestão de Severino Caval
canti à frente da Câmara dos De
putados. A favor do "nepotismo 
com diploma” e do aumento dos 
privilégios, Severino contribui 
para o descrédito da instituição 
legislativa, mas não tem sido 
combatido pelo PT com q vee
mência necessária.
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Entrevista

Raúl Zibechi fala 
da expectativa 

sobre o governo 
de Tabaré 

Vázquez no 
Uruguai
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PT em disputa
Unidade da esquerda no PED reforça a disputa de rumos.Bandeira comum.

Com a aproximação do pra
zo para inscrição de chapas do 
Processo de Eleição Direta do 
PT, a Democracia Socialista, 
tendência interna do partido, 
tem reforçado sua atuação pela 
unidade da esquerda petista. 
Embora a efetivação da unidade 
passe por inúmeras dificulda
des, esse será o objetivo da ten
dência. Para reforçar a tese de 
disputa de rumos do PT, é im
portante a esquerda do partido 
se apresentar de forma unitária, 
tan to  para discussão interna 
como para projeção política do 
debate.

A disputa no Partido dos Tra
balhadores deve se dar a partir 
da defesa das bandeiras históri
cas do partido. Estas bandeiras 
são produtos de lutas e debates 
na qual a Democracia Socialista 
teve e mantém um papel desta
cado. Tornar vitoriosa a luta por 
essas bandeiras exige que elas 
sejam vitoriosas no PT. Assim, é 
legítimo e necessário construir 
resistências contra as tentativas 
de arriá-las; estas resistências 
existem nos movimentos so 
ciais e, sobretudo, no interior do 
partido.

No sentido da ação unitária, 
em conjunto com outras cor
rentes partidárias, foi apresen
tada a Carta às petistas e aos 
petistas. Buscou-se nesta cons
trução torná-la um instrumento 
de unificação da esquerda par
tidária visando uma mesma cha
pa nas eleições internas. Ao 
lado de formular críticas e alter
nativas ao curso dominante no

governo e no partido, esse do
cumento parte de um compro
misso claro com o PT e propõe 
a redefinição dos seus rumos.

A Carta faz a defesa do go
verno Lula como uma conquis
ta popular e defende sua reo- 
rientação no sentido da supera
ção do neoliberalismo; parte da 
existência de uma direita neoli- 
beral que quer derrotar o PT e 
propõe a retomada do progra
ma democrático popular como 
a melhor maneira de enfrentar 
essa direita. O documento res
salta ainda a importância da au
tonomia do partido em relação 
ao governo e a necessidade de 
o PT ter perm anente relação 
com as lutas sociais.

Alguns poréns
No entanto, o caminho da 

construção conjunta exige de 
todos os grupos envolvidos a 
d isposição em abrir m ão de 
sensibilidades setoriais, munici
pais e regionais. No dia 20 de 
março, um seminário realizado 
por parte da esquerda petista 
em São Paulo apresentou dife
rentes pontos de vista sobre a 
situação do PT e do Governo 
Lula, mas acabou aprovando 
ações que dialogam pouco com 
o espírito da unidade. O semi
nário foi uma expressão impor
tante dos balanços críticos que 
vêm sendo realizados acerca da 
experiência de governo federal 
dirigida pelo PT, e contou com 
uma grande participação de mi
litantes do partido.

Vários dos debatedores que

participaram, além da compa
nheira Luizianne Lins, prefeita 
de Fortaleza, têm sido também 
parceiros da Democracia Socia
lista em outras ocasiões, e o ba
lanço crítico ali expresso traz di
versos aspectos relevantes. É 
importante que as várias iniciati
vas de construção de alternati
vas programáticas ao rumo do
minante no governo e no partido 
possam convergir para um mes
mo processo de unificação da 
esquerda partidária e para uma 
mesma chapa nas eleições inter
nas do PT. De outro lado, o semi
nário foi também palco para o 
lançam ento de posições não 
consensuais, que não haviam 
sido comunicadas previamente 
a parte dos organizadores do 
evento.

Um d o s  d esa fio s  d e ssa  
construção conjunta é justa
mente dar conta das diversas 
sensibilidades em jogo, inclusi
ve na definição de quem lidera o 
processo. O estatuto do PT dis
socia a eleição da presidência 
do partido da eleição da chapa 
ao diretório nacional, o que dis
torce o conceito de unidade em 
torno de um colegiado e perso
naliza a disputa presidencial.

Unidade ampla
A proposta da DS é construir 

a unidade em torno do que já 
vem sendo construído na Carta 
aos Petistas e às Petistas, em 
torno de uma plataforma para 
disputar o PT. Não há, nesse sen
tido, o objetivo de construir uma 
candidatura dissidente, apenas

para demarcar posições minori
tárias ou estranhas, como a de
fesa do voto nulo no segundo 
turno da eleição de 2004, na dis
puta entre Marta Suplicy e José 
Serra em São Paulo.

Essa proposta de constru
ção ampla com eça com a es
querda do PT, mas pretende dia
logar com o conjunto do parti
do. A corrente atualmente ma
joritária realiza seminário na
cional nos dias 9 e 10 de abril 
para definir suas posições. Um 
se to r d esse  cam po anuncia 
que pretende incorporar teses 
neoliberais às posições do par
tido, alegando que instrumen
to s  de po lítica econôm ica, 
como superávit primário, não 
são de esquerda nem de direi
ta. Como disse Perry Anderson, 
a grande vitória do neoliberalis
mo é ideológica. É exatamente 
o que parece quando parte da 
esquerda quer fazer de idéias 
neoliberais, conceitos univer- 
salizantes.

Espera-se que o Processo 
de Eleição Direta possa refletir 
o anseio por mudanças, com a 
eleição de um /a candidato/a 
com prom etido/a com  a luta 
pelo fortalecimento do partido 
e pela reorientação do Governo 
Lula, tendo como objetivo a su
peração do neoliberalismo. O 
debate de nomes à candidatura 
a presidente nacional de uma 
chapa ampla e unificada deve 
ser feita nestes marcos. Dentre 
os nom es que o movimento 
avaliará, é natural a inclusão do 
companheiro Raul Pont.

Conferência DS
De 21 a 24 de abril acon

tece em São Paulo a Confe
rência Extraordinária da DS. 

O objetivo é atualizar as di

retrizes da VII Conferência, 

que foi realizada em novem

bro de 2003, e integrar as 
análises sobre a evolução 

recente da América Latina 

com a situação brasileira.

A Coordenação Nacional 

publicou um Anteprojeto 
de Resolução que trata dos 
quatro eixos da Conferên

cia: 1) A  luta contra o neoli
beralismo: América Latina e 

Brasil; 2) Governo Lula;

3) A disputa no PT; 4) Tare

fas na construção da DS.
Foi publicado também 

um Caderno de Debates, 
que traz três capítulos: o 

primeiro, com emendas 

oriundas do debate na Coor
denação Nacional; o segun

do, com uma proposta de 
resolução alternativa e tex
tos críticos a essa proposta; 

o terceiro, por fim, traz ou
tras contribuições, abordan

do a luta anti-racismo, o 

estatuto do PT e o processo 

do PED.

Tanto o Anteprojeto como 
o Caderno de Debates estão 
disponíveis na internet. 

www.democraciasocialista.org.br

D errota am biental
A sanção do presidente 

Lula ao projeto de biossegu- 

rança configurou uma derro

ta para o ambientalismo. Na 
aprovação na Câmara, foi 

dado destaque à liberação 

de pesquisas com células- 

tronco, mas o principal pon
to em jogo era a legalização 
do plantio de transgênicos, 

com poderes concentrados 

na CTNBio, diminuindo o 
poder de influência do Minis

tério do Meio Ambiente.

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 perderas 
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

Dois anos de governo Lula 
25 anos de PT

Maria da Conceição Tavares 
Manoel Conceição
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A urgente reforma política
Retomada da legitimidade depende de mudanças no sistema eleitoral.Parlamento na sombra.

Raul Pont

A democracia representati
va no Brasil vive uma das suas 
maiores crises: ilegitimidade, 
descrédito, desmoralização do 
Poder Legislativo, quebra de 
confiança e de possibilidade de 
construção de acordos e com
promissos estáveis e duradou
ros nas casas legislativas.

Se há alguma possibilidade 
de autocrítica e de redenção 
dos equívocos que foram prati
cados recentemente, é a aber
tura de um profundo processo 
de debates sobre a reforma po
lítica na vida partidária brasilei
ra. Nesse sentido, o projeto de 
lei 2.679/2003 e o substitutivo 
do relator, depu tado  Rubens 
Otoni, de Goiás, podem se cons
tituir nessa possibilidade, com 
grandes implicações positivas 
na vida partidária brasileira.

As principais mudanças pre
vistas nesse projeto de lei e no 
seu substitutivo podem ser re
sumidas em quatro itens.

Listas
Em primeiro lugar, as listas  

partidárias p reord en ad as e
o fim do voto nominal. Pelo pro
jeto, cada partido pode decidir 
como construir sua lista preor- 
denada. É democrático que nos 
encontros ou convenções parti
dárias exista a possibilidade de 
competição de listas, que res
peitariam a proporcionalidade 
das correntes e tendências den
tro do partido. A lista a ser apre
sentada garantiría a democracia 
interna do próprio partido na ex
pressão das suas candidaturas.

A proposta também incidirá 
sobre outro aspecto democráti
co: a brutal distorção que existe 
no País com relação à represen
tação  política das m ulheres. 
Hoje as mulheres são menos de 
10% do Congresso Nacional, 
apesar de constituírem mais da 
metade da população.

Alista preordenada permiti
rá aos partidos recuperar esse 
atraso, criando condições obje
tivas para a eleição de represen
tan tes  m ulheres. A lista será 
constituída por alternância de 
gênero, um homem e uma mu
lher ou uma mulher e um ho
mem. A representação eleita se
ria, assim, mais representativa 
da sociedade.

Financiamento público
O segundo elemento é o fi

nanciam ento público de cam 
panha. As despesas ficariam 
restritas aos partidos políticos, 
e acabaria essa verdadeira guer
ra que se estabelece até no inte
rior dos próprios partidos com 
a busca de financiamento -  nem 
sempre justificável -  e de apoia- 
dores ou su sten tad o res  que 
muitas vezes nem podem apa

Cortina de fumaça. Desmoralização do Congresso Nacional é fruto de crise da democracia representativa.

Sérgio Lim
a/Folha Im

agem

recer publicamente, como ates
tam vários casos e fatos ocorri
dos e denunciados no País.

Em ano eleitoral, seria cons
tituído um fundo público, cujo 
montante previsto é igual ao nú
mero de eleitores do ano ante
rior multiplicado por R$ 7,00 
(sete reais). Este valor seria dis
tribuído pelos partidos políti
cos, garantindo-se um mínimo 
com o cota universal e outra 
parte de acordo com a repre
sentação dos partidos na Câ
mara dos Deputados.

Cláusula de barreira
O terceiro elemento é a cláu

sula de desempenho ou a cha
mada c lá u su la  d e  b arreira ,

Embate no parlamento deve vir junto de luta por reforma política.

PT precisa fazer frente à gestão de Severino
Ações combinadas.

Aos poucos, vão se definin
do os contornos da gestão de 
Severino Cavalcanti na presi
dência da Câmara dos Deputa
dos. O que à primeira vista se 
desenhava como uma frente or
gânica da direita (incluindo o 
PSDB), vai se revelando um em
buste geral do baixo clero e de 
expressão dos "interesses ge
rais" dos parlamentares.

O PT, no entanto, não tem se 
posicionado claramente frente 
a esse quadro, e continua refém 
dos in teresses im ediatos do 
m odelo de "governabilidade" 
defendido pelo Executivo. O au
mento dos privilégios, como a 
elevação das verbas de gabine
te em 25%, por exemplo, se 
mostra um absurdo sem tama
nho, com grande reação popu-

que condiciona a eleição de par
lamentares à quantidade e dis
tribuição de votos do partido. 
Isto é im portante para que se 
acabe com a sigla de aluguel, 
que não expressa nenhuma re
presentação social.

Tanto no substitutivo como 
no projeto de lei, há a proposta 
de fixá-la em 2% dos votos váli
dos, com a garantia de que eles 
estejam distribuídos em um terço 
dos estados e de que o partido 
eleja, no mínimo, um represen
tante em cinco desses nove esta
dos, que correspondem a um ter
ço dos estados brasileiros.

No substitutivo, essa cláu
sula de barreira transfere-se ex
clusivamente para as federa-

lar, e até agora não tem tido a 
contestação para valer do PT. 
Há também o risco de se aceitar 
a "folclorização" de Severino 
(alimentada pela imprensa de 
forma muitas vezes preconcei
tuosa) e não se encarar como 
sérias -  e por isso mesmo extre
mamente preocupantes -  suas 
práticas e sua gestão.

As declarações de Severino 
na defesa do nepotismo abriram 
outra frente na qual o PT deve 
atuar firmemente. Reportagens 
na imprensa mostraram que 66 
cônjuges de deputados federais 
estão empregados em cargos de 
confiança na Câmara. A Comis
são de Constituição e Justiça 
deve analisar em breve projetos 
que tratam do tema, entre eles 
um Projeto de Emenda Constitu-

ções partidárias (grosso modo, 
uma coligação de longo prazo) e 
as regulamenta. Isso garante 
que pequenos partidos possam 
efetivamente ter o seu direito e 
alcançar a cláusula mínima de 
barreira, desde que estejam num 
processo de compromisso e sus
tentação dessas federações no 
mínimo por três anos.

Por último
O quarto ponto é a proibi

ção das coligações proporcio
nais, estabelecendo a possibili
dade exclusiva de coligações 
para as chapas majoritárias.

Esses quatro itens que fa
zem parte do substitutivo ou do 
projeto de lei -  e que ainda de-

cional. AComissão de Ética tam
bém  deveria se posicionar. A 
Procuradoria da República no 
Distrito Federal e a OAB já se ma
nifestaram propondo ações que 
combatam a prática.

Para além de Severino
Apesar do cenário atual não 

configurar uma frente orgânica, 
está claro que a gestão Severino 
pode vir a ser "dirigida" pela di
reita e, até por isso, deve ser 
mais combatida. Por outro lado, 
o PT deve expor para a opinião 
pública o uso que a direita ve
nha a fazer de Severino, respon
sabilizando este setor e fazen
do-o assumir as conseqüências 
desse uso político.

O embate, contudo, não po
de se dar apenas de maneira pon-

verão ser rediscutidos pelo ple
nário da Câmara -  são insufi
cientes para cobrir todos os te
m as de uma reforma política 
abrangente, mas são fundamen
tais para que possamos qualifi
car o sistema político-partidário 
brasileiro.

Sem estas urgentes refor
mas, os congressos e partidos 
tendem  a continuar perdendo 
legitimidade e os processos de 
compadrio, de fisiologismo, de 
clientelismo a ganhar cada vez 
mais força. Sem coibir o abuso 
do poder econômico predomi
nante nas eleições, a democra
cia continuará comprometida.

Raul Pont é deputado estadual do PT-RS.

tual em relação à gestão Severi
no, mas deve significar o com
prometimento com a defesa da 
urgência da reforma política. 
Mais do que isso, a ação petista 
deve partir da proposta de uma 
reforma popular, cortadora de 
privilégios e de poderes, fortale
cendo instrumentos de partici
pação popular no Orçamento e 
na própria iniciativa legislativa.

A eleição de Severino Caval
canti reforçou a imagem de um 
parlamento mais desmoraliza
do e mais fraco. É preciso tomar 
iniciativas claras em relação a 
essa gestão da presidência da 
Câmara e a todos esses pontos. 
Sem elas, o Partido dos Traba
lhadores corre o risco de contri
buir para reforçar ainda mais 
essa imagem.
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Unidade da esquerda, antes que seja tarde
Os convidados desta edição trazem seu balanço do governo e do PT.Outros pontos de vista.

Gilmar Machado e Gilberto Neves

O ano do Jubileu de Prata 
do PT coincide com os dois pri
m eiros anos de exercício do 
governo Lula. Avitória eleitoral 
do PT em 2002 abriu a possibili
dade de uma transição antineoli- 
beral, dentro de um contexto 
amplamente favorável na Amé
rica Latina, com as vitórias elei
torais à esquerda e de impor
tan te s  m obilizações sociais. 
Devemos com preender o sig
nificado desa experiência, para 
que se saiba qual o sentido da 
disputa a ser travada no PT so
bre os rumos do governo Lula. 
A correta percepção desse mo
mento, e das tarefas históricas 
a implementar, tem  uma fun
ção crucial na construção da 
unidade da esquerda para a in
tervenção na disputa no PED, 
no XIII Encontro Nacional do 
PT, no Parlamento e nos m o
vimentos sociais.

A opção conciliadora de Lu- 
la/PT com as forças de mercado 
significou uma gestão  de go
verno neoliberal da macroeco
nom ia. N outras palavras, o 
ajuste fiscal, o superávit eleva
do e os juros altos conformam 
o eixo básico do conservado
rismo monetarista do governo 
petista. Nesse aspecto central, 
o governo Lula é uma continui
dade do governo FHC (mesmo 
sem as privatizações). Isso é o 
que justifica o apoio do capital 
financeiro , a s im p atia  d o s 
meios de comunicação à polí
tica econômica e as alianças 
com os partidos conservado
res, em que pesem as contra
dições inerentes à mistura de 
óleo e água.

Dizer isso não significa achar 
que Lula é igual a FHC. Tanto 
nos resultados m acroeconô
micos e nas políticas sociais 
como na política internacional 
e na reorganização do Estado, 
os dois governos são diferen
tes. Uma diferença de objetivos 
e de perfil. Isoladamente, são 
positivas algumas dessas mu
danças. Mas devem os com 
preendê-las como reverso de 
uma m oeda que tem no verso 
uma macroeconomia ortodo
xa. O que no início do governo 
seria uma "transição" contra a 
crise, hoje constitui uma opção 
de conteúdo da política eco
nômica.

A dinâmica de conjunto do 
governo dem onstra que sua 
estratégia é de transição para o 
crescimento "sustentável”, sob 
a lógica de mercado, afiançada 
na credibilidade internacional, 
e com  um co n teú d o  social. 
Noutras palavras, uma estraté
gia de viés neoliberal mesclada 
com "melhorismo social”. A pos
sibilidade de superação do neo-

Vicente M
endonça

liberalismo está  bloqueada nas 
atuais condições do governo 
Lula. Portanto, não há com o 
avançar no que inexiste.

Em busca de caminhos
Se assim o é, devemos per

guntar: é possível reorientar o 
governo no sentido da transição 
antineoliberal? Qual o espaço  
existente para uma estratégia à 
esquerda?

Os fatos são bastan te  ad
versos à nossa perspectiva. Pri
meiro, o desencanto  da mili
tância, a apatia social e as bai
xas entre as fileiras petistas. Se
gundo, os indicadores de con
tinuidade do conservadorismo 
m onetarista (juros altos e su
perávit), mesmo não havendo a 
renovação dos acordos com o 
FMI. Terceiro, a maior depen
dência do governo aos acor
dos fisiológicos no Congresso 
Nacional. E, quarto, a maioria 
do PT (Articulação e Cam po 
Majoritário) não dá sinais de 
desacordo com  o rum o geral 
do governo.

O que fazer? Sair do PT? Se
ria a opção automática, porém 
indicativa de uma cabal derrota 
estratégica, tendo como con
sequência uma profunda desa
gregação da esquerda socialis
ta. Há que resistirm os a isso 
tu d o  no PT. Afirmar tal con 
vicção tem dois significados: 1) 
o PT ainda é o melhor espaço 
tático para o embate antineoli- 
beral, porque as proporções da 
sua enorme base social permi
tem uma maior e mais potente

unidade da esquerda; e 2) a in
cidência da disputa sobre os 
rumos do governo deve deslo
car-se para o partido, numa ín
tima articulação com as mobili
zações sociais.

Nosso objetivo deve ser o 
de instaurar no governo Lula a tran
sição para a superação do neolibera- 
lismo, tendo no centro da ativi
dade política o combate aos ru
m os atuais. Parece contradi
tório querer tornar o governo 
algo que ele não pretende. É 
verdade. Mas parte-se da com
preensão de que não há uma 
transição antineoliberal no go
verno Lula, sendo necessária 
uma tática de conflitividade para 
a conquista da transição. Uma 
tática de disputa mais acirrada 
dos rum os do  governo Lula, 
d eslo can d o  o palco  central 
desse embate para o PT, o Par
lam ento e a mobilização so 
cial. Tão equivocado quanto  
sair do PT, será uma disputa 
am uada e apenas por dentro 
do governo.

O deslocamento não signifi
ca o divórcio, mas a sinalização 
de maior independência e dife
renciação. Daí a importância do 
Bloco Parlamentar de Esquer
da, integrado por 15 deputados 
petistas. Ele precisa ser o con
traponto público dessa disputa, 
obtendo a adesão de outros de
putados petistas, desde que al
cance uma atuação coerente, 
unitária e corajosa. E maior será 
seu poder de fogo, quanto maior 
for sua interrelação com as mo
bilizações sociais.

Mobilização e unidade
As mobilizações serão fru

tos das contradições entre os 
movimentos sociais e o entra
ve do governo Lula à realiza
ção de suas aspirações, devi
do ao bloqueio do ajuste fiscal 
e da agenda dos m ercados. 
Frente a este  im passe, deve
mos elaborar a nossa agenda 
diante das reformas universi
tária, sindical e do  Fundeb, 
bem como da recuperação do 
salário mínimo. E formular as 
propostas para intervirmos nes
sas reformas com conteúdos 
de sentido antineoliberal, na 
perspectiva das reformas e s
truturais do programa dem o
crático e popular. Isso remete- 
nos a uma forte e intensa arti
cu lação  com  a com unidade 
universitária, o movimento es
tudantil, o movimento sindical 
e da educação.

Da mesma forma, a reforma 
agrária. Querem os o cumpri
m ento  das m etas acertad as  
com os Movimentos Sem-Ter- 
ra. É inaceitável o ajuste fiscal 
que impõe cortes reduzindo as 
metas e a qualidade dos assen
tamentos. Temos que engros
sar as m archas do "Abril ver
melho" que o MST está organi
zando. O lugar da esquerda 
deve ser junto a essas mobili
zações, onde farem os a real 
disputa dos rumos do PT e do 
governo Lula.

Mas será decisivo para o 
êxito dessa tática a unidade da 
esquerda petista . A unidade 
fornecerá o potencial de atra

ção da opinião pública, dos pe
tis ta s  e dos m ovim entos or
ganizados descontentes com o 
governo e o PT. Reafirmamos 
trech o s da recente carta  di
vulgada pela Alternativa So
cialista, Brasil Socialista e Fó
rum Socialista: o PED é apenas 
um m om ento dessa  unidade 
(mas fundamental), que preci
sa se consolidar para dar conta 
das tarefas que tem os na luta 
social, política e parlamentar. A 
Carta aos Petistas e às Petistas 
e o Seminário sobre os 2 anos 
do Governo Lula e do PT foram 
atos importantes, que teorica
m ente acumularam para a uni
dade da esquerda petista. Mes
mo reconhecendo a legitimi
dade da disputa política pela 
hegemonia desta unidade, não 
podem os deixar de registrar o 
perigoso movimento hegemo- 
nista que com prom ete a uni
dade que pretendemos no PED 
(e para além dele) entre os vá
rios agrupam entos, ten d ên 
cias e m andatos da esquerda 
do PT.

Queremos estar juntos no 
PED, nos movimentos sociais e 
na opinião pública, disputando 
os rumos do governo Lula e do 
PT. A desunião da esquerda sig
nificará, vergonhosam ente, a 
nossa incapacidade como diri
gentes de esquerda para tentar 
tornar real a possibilidade de uma 
transição antineoliberal, na pers
pectiva do socialismo dem o
crático.
Gilmar Machado é deputado federal e Gilberto 
Neves é membro do diretório nacional do PT.
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Reação conservadora à reforma universitária
Fogo cruzado. Enquanto setor privado ataca anteprojeto, entidades apontam avanços.

O debate acerca da reforma 
da educação superior ocupou 
nos últimos meses um espaço 
de destaque nos principais veí
culos de comunicação do país. 
O anteprojeto apresentado pelo 
MEC em dezembro passado tem 
sido duramente criticado pelos 
donos de universidades priva
das. A critica deste setor busca 
desqualificar o anteprojeto , 
classificando-o como retrógra
do, intervencionista, dirigista e 
mesmo inconstitucional.

Este conjunto de adjetivos 
deve ser compreendido à luz de 
uma analise do processo vivido 
pelo setor privado nos últimos 
anos. De 1994 a 2003, o numero 
de matriculas no setor particular 
cresceu 183%, enquanto no se
tor publico apenas 65%. Estima- 
se que de 1995 a 2002 tenham 
sido abertas, em média, três ins
tituições particulares de ensino 
superior por semana. No início 
do governo FHC, 69% das vagas 
na graduação estavam concen
tradas no ensino privado, hoje 
este percentual chega a 83,3%.

O ultimo período foi marca
do pela com pleta desregula- 
mentação do ensino privado e 
por uma expansão sem prece
dentes desse setor. O que assis
timos foi a um processo aberto 
de privatização que, ao contrá
rio de outros setores, não foi 
acompanhado pela criação de 
nenhum mecanismo de regula
ção. Hoje temos, portanto, na 
educação superior privada, a 
mais completa ausência de Es
tado, e é por isso que a regula
ção proposta, ainda que limita
da em vários aspectos, causa 
tamanha reação.

Os ataques do neoliberalismo
O presidente do Sindicato 

das Entidades M antenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino 
Superior de São Paulo, Hermes 
Figueiredo, acusa a reforma de 
"inoportuna, inconstitucional e 
intervencionista”. Empresários 
ligados ao ensino superior insti
tuíram recentem ente um "Fó
rum Nacional em Defesa da Li
vre Iniciativa na Educação", reu
nindo 24 associações que re
presentam  instituições priva
das, e anunciaram em entrevis
ta  à imprensa sua intenção de 
"barrar a reforma universitária".

Mas não são somente os do
nos de escolas privadas que 
vêm atacando o anteprojeto. 
Também o Banco Mundial e al
guns dos principais formulado- 
res das políticas educacionais 
do governo FHC têm ido a publi
co para criticar a proposta do 
MEC. O centro destas criticas 
está no suposto "preconceito" 
em relação ao setor privado e na 
disposição do governo em pro
mover a expansão de gastos 
com a universidade publica.

Shoppings de Educação. Anteprojeto prevê controle sobre as faculdades privadas e as mantenedoras.

M
arlene Bergam

o/Folha Im
agem

Os porquês do incômodo do setor privado
Proposta regulamenta instituições privadas e limita poder das mantenedoras.Rédea curta.

Um dos principais focos do 
anteprojeto é a regulação do en

sino superior privado. Com o 

crescimento indiscriminado re
gistrado no período de FHC, tor

nou-se imperativo estabelecer 
condições que possib ilitem  o 

controle da qualidade de ensino 

e a busca de instrumentos de
mocráticos de gestão.

Por meio de estratégias dis

tintas, o projeto incide sobre di

versos aspectos, como cond i
ções de trabalho, de ensino e de 

gestão, estabelecendo pela pri

meira vez, por exemplo, o con
trole sobre as mantenedoras. 0  
MEC também estabelece o máxi

mo de 30% de capital estrangei

ro e a obrigatoriedade da aplica-

Em estudo realizado recen
temente, o ex-chefe de divisão 
de programas sociais do BID, 
Cláudio Moura e Castro, aponta 
que a proposta do MEC poderá 
elevar os gastos com ensino su
perior dos atuais R$ 6,3 bilhões 
para R$ 8,3 bilhões anuais. Pau
lo Renato de Souza, ex-ministro 
da educação durante o governo 
FHC, classificou este aumento 
como "irresponsável".

A reação à reação
Por outro lado, as entidades 

ligadas ao movimento educa
cional tam bém  se m anifesta
ram nos últimos meses, e reagi
ram à reação conservadora de
sencadeada pelos empresários 
do setor educacional. A CON- 
TEE, entidade que representa

ção nas próprias instituições de 

ensino superior dos excedentes 

financeiros obtidos.
Não é apenas nas regras es

pecíficas para as privadas que 

estão os mecanismos de regula
ção. Alguns mecanismos válidos 

também para as públicas inci

dem diretamente na estrutura 
autoritária do ensino privado, 

como a garantia de liberdade de 
associação dos professores, es

tudantes e funcionários, inclusi

ve com a cessão de estrutura fí

sica para isso.

PDI e democratização
Outro elem ento com um  a 

privadas e públicas é a obrigato

riedade da apresentação de um

os trabalhadores em estabele
cimentos de ensino privado, foi 
uma das primeiras a sair em de
fesa do debate democrático e 
contra a reação conservadora 
dos empresários da educação.

Para a CONTEE, a proposta 
do MEC "fortalece o compro
misso do Estado como agente 
indutor da Educação Superior. 
A constituição do Sistema Fe
deral de Educação Superior, 
que cria um marco regulatório 
para o setor privado, vem ao 
encontro de uma antiga reivin
dicação da entidade que desde 
sua fundação defende o forta
lecimento da educação públi
ca, assim como a regulamenta
ção do ensino privado como 
forma de barrar a expansão pri- 
vatista e mercadológica ocorri-

plano de desenvolvimento insti
tucional, válido por cinco anos. 

Por meio dele, as instituições de 

ensino superior apresentarão 

seu projeto pedagógico, o proje

to de desenvolvimento regional 
e local da instituição, além de 

explicitar a estrutura organiza
cional e de gestão, os planos 

para pesquisa e extensão e uma 
série de objetivos e metas a se

rem alcançados. Ao ser apresen

tado, o plano se torna um termo 

de compromisso entre a institui

ção e o MEC.

Os avanços na democratiza

ção do ensino privado passam 
também pela constituição de um 

conselho superior colegiado, "res
ponsável pela e laboração das

da no último período".
A União Nacional dos Estu

dantes, em reunião realizada no 
mês de janeiro, aprovou um do
cumento onde afirma que o an
teprojeto se aproxima da "plata
forma historicamente defendida 
pelos movimentos de educa
ção". Para a UNE, "enfrentar o 
debate sobre alternativas e or
ganizar a luta por mudanças no 
projeto é o desafio que se colo
ca para os setores interessados 
em promover a superação do 
paradigma neoliberal e iniciar a 
busca por novos horizontes pa
ra o ensino superior no Brasil".

Também a FASUBRA, que 
represen ta os trabalhadores 
das universidades, apon tou  
pon tos positivos no projeto, 
como a observância ao plano

normas e diretrizes acadêmico- 

administrativas". Em sua compo
sição, os integrantes da entidade 

mantenedora não podem exce

der 20%, e aqueles que exerçam 

exclusivamente atividade admi

nistrativa não podem exceder 

10%.
Assim, ao contrário do apon

tado por alguns críticos, o proje

to ajuda a reverter os avanços 
neoliberais da última década, e 

dá ao Estado o poder da regula

ção e controle. Além disso, apon

ta para a retomada do ensino 
público, vislumbrando alcançar 

40% das vagas em instituições 
públicas até 2011, proporção 

mais de duas vezes maior do que 

a encontrada hoje.

de carreira e a garantia da liber
dade de associação, em bora 
conteste a possibilidade de re
muneração de serviços extraor
dinários e atividades especiais.

Para que este sentido global 
de retomada do ensino público 
e de regulação do sistema pri
vado se concretize, é funda
mental que se construa um am
plo processo de participação 
popular nas decisões, inclusive 
sobre educação. Partindo des
te entendimento, a FASUBRA, a 
UNE, a CONTEE e a CNTE, jun
tamente com outras entidades 
e movimentos sociais, promo
verão uma Conferência Nacio
nal da Educação Superior, para 
debater alternativas e organizar 
a luta por um outro modelo de 
Universidade.
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Feminismo radical nas ruas e na ação
8 de março. Manifestações mostram diversidade na ação feminista e força do movimento.

O 8 de março foi marcado por 
ações e mobilizações por todo 
país. A principal atividade foi a 
marcha em São Paulo, com a pre
sença de quase 30 mil mulheres, 
tendo a representação de 16 es
tados. Essa atividade foi convo
cada como o início das Ações In
ternacionais da Marcha Mundial 
das Mulheres (MMM) em 2005 e 
lançamento da Carta das Mulhe
res para a Humanidade.

A passeata trouxe as reivin
dicações políticas dos vários se
tores do movimento de mulhe
res, e dem onstrou a força de 
auto-organização das mulheres 
e sua capacisdade de construir 
alianças com o conjunto dos 
movimentos sociais e forças que 
lutam por mudanças. Estiveram 
reunidas na mesma passeata 
militantes que lutam pela des- 
criminalização e legalização do 
aborto, pela valorização do sa
lário mínimo, por moradia, pela 
reforma agrária, contra a violên
cia sexista, contra o racismo, 
contra a guerra, a militarização e 
pela paz, entre outros temas.

Desde que a MMM iniciou 
suas ações no Brasil, tem pro
curado recuperar e/ou manter 
expressões típicas do feminis
mo, tais como os adereços co
loridos. Ao mesmo tempo, bus
ca ampliar e construir seus pró
prios símbolos e expressões, 
como contraponto aos padrões 
de consumo. E lá estavam  as 
faixas de tecido florido, o cami
nhão de som enfeitado com chi
ta, a batucada feminista.

Em Porto Xavier, uma cidade 
pequena na fronteira com a Ar
gentina, mais de 3 mil mulheres 
participaram das mobilizações. 
O dia de lutas reuniu um amplo 
setor de mulheres rurais e mili
tantes de Porto Alegre e várias 
regiões do RS, o que comprova 
o enraizamento do movimento.

Retomada militante
O 8 de março foi marcado 

pelo alto índice de presença de 
jovens, identificadas com um fe
minismo militante. Desde que 
surgiu, a Marcha Mundial de 
Mulheres retomou um tipo de 
mobilização mais radical, com o 
combate à mercantilização, em 
diálogo com a crítica ao neoli- 
beralismo. O espírito de Seattle 
trouxe a insígnia "o mundo não 
está venda". A Marcha, por sua 
vez, afirma que a mulher tam 
bém não é mercadoria.

Mais uma vez, o 8 de março 
foi um momento de denúncia da 
violência, que trouxe o questio
namento do machismo e da de
sigualdade de gênero. Nesse 
sentido, fica claro que os mo
mentos de mobilização tornam- 
se também de educação popu
lar, que contribui no processo de 
formação e possibilita às mulhe
res dar um salto de consciência.

Ê TO OE 
S ffiwER

Cores vivas. 30 mil nas ruas de São Paulo no Dia Internacional de Lutas pelos Direitos das Mulheres
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As mobilizações se inserem 
num processo de retomada mi
litante de um setor do feminis
mo. Isso contribuiu para uma 
superação da visão triunfalista 
que havia prevalecido nos anos 
90, e que não permitia enxergar 
um retrocesso da luta. Como 
consequência desse retroces
so, aconteceram perdas de di
reitos e a reimposição de pa
drões de comportamento con
servadores, além do ac irra
mento do machismo.

Cortes no orçamento deixam abril mais vermelho
Desmitificando o agronegócio. Modelo familiar responde por 10,1% do PIB.

O mês de abril reacende na 
agenda pública o debate sobre 
a reforma agrária. Este ano, di
versos fatos tornam ainda mais 
relevante esse momento de mo
bilizações, como o corte de ver
bas para reforma agrária e o as
sassinato de Irmã Dorothy. Há 
ainda um terceiro elemento, que 
dá liga aos outros dois. Uma pes
quisa da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
divulgada no m ês passad o , 
mostra a importância da agri
cultura familiar para a econo
mia brasileira. A pesquisa ajuda 
a desmitificar o mito do agro- 
negócio, e evidencia a polariza
ção entre dois modelos de de
senvolvimento.

Entre os elementos que dão 
cor mais vermelha a esse abril, 
o mais evidente é o corte de 
55% das verbas do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, 
realizado pelos Ministérios da 
Fazenda e do Planejamento co
mo fruto da política de juros al
tos e da geração de superávit

O 8 de março conseguiu con
ciliar a multiplicidade de pautas 
com um sentido geral unificador, 
de questionamento das políticas 
que impedem a garantia de di
reitos. A consequência foi uma 
manifestação de grandes dimen
sões e a possibilidade de pautar 
os temas feministas em diversos 
campos de atuação social.

Termômetro
Por fim, é preciso salientar 

que uma mobilização dessa di-

primário. Se não houver a re
versão dos cortes, as m etas 
para reforma agrária estarão  
comprometidas na mesma pr- 
porção.

Outro fato relevante é o as- 
sa ss in a to  da Irmã D orothy 
Stang, que confere às mobiliza
ções desse ano um caráter de 
enfrentam ento à impunidade 
no campo. A interrupção dessa 
trajetória depende de rigor si- 
miliar ao adotado nos casos de 
Felisburgo e de Anapu. Nos úl
timos 20 anos, houve 1.671 tra
balhadores rurais m ortos em 
conflitos de terra, com conde
nação e prisão em m enos de 
dez casos.

PIB e agricultura familiar
Ilustrando a polarização de 

dois modelos está a pesquisa 
feita pela Fipe. O principal 
apontam ento é sobre o peso 
da agricultura familiar no PIB 
brasileiro. Os núm eros m os
tram que a participação do mo
delo familiar responde por um

mensão funciona como um ter
mômetro da intenção de lutas. 
Aabertura do calendário de mo
bilizações aponta a condição e 
a disposição da sociedade para 
mobilizações de massa no país. 
As mulheres se colocam como 
protagonistas desse processo, 
e mostram a importância de um 
projeto estratégico, que permi
ta avançar na luta contra o neo- 
liberalismo e todas as formas 
de opressão, indo além da re
sistência.

terço do PIB do agronegócio. O 
total do PIB brasileiro em 2003 
somou 1,556 trilhão de reais. O 
agronegócio, incluindo agricul
tura patronal e familiar, res
pondeu por 30,6%. Analisando 
essas cifras, o que mais se des
taca é o crescim ento da agri
cultura familiar (e cadeias pro
dutivas a ela interligadas), que 
atingiu o volume de 156,6 bi
lhões de reais negociados, o 
que corresponde a 10,l%do to 
tal do PIB brasileiro. No total, 
40% do valor bruto da produ
ção agrícola do Brasil se deve a 
culturas familiares.

Mais do que isso, em 2003, 
a agricultura familiar foi a base 
de importantes cadeias de pro
dutos protéicos de origem ani
mal,sendo majoritária no caso 
do PIB da cadeia produtiva dos 
suínos (58,8%do PIB total des
ta cadeia), do leite (56%) e das 
aves (51%). Também nas lavou
ras os dados reforçam essa im
portância. Na cultura de fumo, 
por exemplo, 97,5% do valor

A presença massiva se deu 
pelo fato de que essa convoca
tória unificou e envolveu vários 
setores do movimento de mu
lheres e dos movimentos so 
ciais. O desafio é dar continui
dade a esse processo para que 
2005 seja um ano de ascenso 
das lutas e de construção de 
formas organizativas que man
tenham esse grau de mobiliza
ção. Hoje, mais do que nunca, 
mulheres em movimento mu
dam o mundo.

bruto da produção vêm da agri
cultura familiar.

Para além da economia
Não são apenas os dados 

econômicos que ajudam a en
tender a importância da refor
ma agrária. De um universo de 
5 milhões de estabelecimentos 
rurais, 4,1 milhões são familia
res. No entanto, considerando 
a extensão, menos de 1% dos 
proprietários de terra detêm  
46% das terras de todo o Brasil. 
Segundo o MST, as 300 maio
res propriedades equivalem à 
área dos estados de São Paulo 
e Paraná juntos.

O mês de abril traz à tona a 
polarização já citada entre dois 
modelos. Em meio às mobiliza
ções e à crise do agronegócio, 
tornam -se mais evidentes as 
posições em relação à reforma 
agrária. Os que apoiam o lati
fúndio fazem o d iscurso  do 
agronegócio. Os que defendem 
a reforma agrária se colocam 
do lado da agricultura familiar.
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Proposta deve democratizar mundo do trabalho
Reforma sindical. Conquista da autonomia e liberdade depende de mobilização social.

A reforma sindical entrou no 
Congresso Nacional no mês de 
março, e deu novo fôlego ao de
bate  sobre a necessidade de 
mudanças na estrutura do sin
dica lismo brasileiro. A CUT defi
niu uma plataforma básica, com 
a qual pretende unificar a ação 
do campo da esquerda, inclusi
ve no Congresso. Para além do 
enfrentamento no parlamento, 
a reforma deve ser pautada na 
sociedade.

A defesa pela CUT de uma 
reforma sindical parte da cons
tatação de que é essencial mu
dar a estrutura do sindicalismo 
brasileiro para que se avance na 
democratização do país.

A reivindicação da liberdade 
sindical é uma luta histórica dos 
trabalhadores -  que ainda hoje 
têm sua organização limitada 
pela estrutura oficial herdada do 
período varguista. A esses limi
tes se somaram, desde a década 
de 90, os ataques neoliberais à 
organização sindical. A combi
nação desses ataques com a 
ofensiva ideológica contra as ga- 
rantias previstas na legislação 
trabalhista resultou n a precari- 
zação nas relações de trabalho.

Esse quadro aumentou a ur
gência de uma reforma sindical 
que contribua para a democra
tização das relações capital/tra- 
balho, garantindo o direito de 
organização dos trabalhadores 
e trabalhadoras nos locais de 
trabalho. No entanto, tal con
quista depende de se criar na 
sociedade um ambiente políti
co em que os direitos sindicais 
sejam entendidos como con
quistas democráticas dela.

Obstáculo para isso é o em
penho das forças conservado
ras, que buscam fazer do Con
gresso Nacional uma "caixa de 
ressonância" de seus ataques 
aos direitos da classe trabalha
dora. A situação piora ao  se 
identificar que o tema da refor
ma tem provocado polêmicas 
no m ovim ento sindical, em 
grande medida resultantes de 
uma intoxicação de informa
ções falsas.

A estratégia da CUT
Para enfrentar essa situa

ção, a CUT definiu uma série de 
ações que permitem fazer face 
às diversas frentes de oposição 
a mudanças. A primeira delas é 
a definição de uma plataforma 
democrática básica (ver èox) que 
dialoga com a proposta históri
ca da central, de um sindicalis
mo classista, dem ocrático  e 
construído pela base. A segun
da é a busca de que essa plata
forma seja assumida solidaria
mente pelo conjunto do Partido 
dos Trabalhadores. Isso signifi
caria uma vitória tam bém  na 
luta pela independência do par
tido frente ao governo.

Avanço. Legalização da organização no local de trabalho fortalece luta dos trabalhadores e trabalhadoras.

Antônio Gaudério/Folha Im
agem

Projeto contempla propostas da CUT, mas traz pontos negativos.

Plataforma básica precisa ser encampada pelo PT
Na letra da lei.

A definição de uma platafor

ma básica fortalece politicamen

te as posições da CUT, e possibi

lita uma agenda comum da es

querda na reforma sindical. As 
bases da formulação cutista vêm 

da proposta do Sistema Demo
crático de Relações de Trabalho, 

construída em 1992, em que se 

conformou uma visão de liberda

de e autonomia sindical articula

da com um formato para a orga

nização, a negociação coletiva e 

a solução de conflitos. Uma se
gunda síntese foi construída a 

partir dos debates no Fórum Na

cional do Trabalho, na bancada 

sindical do mesmo e na delega
ção cutista a esse Fórum.

Nas definições da CUT, a re
forma sindical só faz sentido se 

introduzir de forma clara o direi
to à organização nos locais de

A estratégia define ainda a 
meta de alcançar o conjunto dos 
demais partidos progressistas, 
traçando uma estratégia conjun
ta de ação no parlamento. Isso 
significa esses partidos assumi
rem o compromisso de trabalhar 
para que os pontos dessa Plata
forma sejam aprovados no Con
gresso ou, no caso de ficar iden
tificado que os pontos da Plata
forma estão prejudicados, blo
quear sua tramitação.

É preciso, todavia, ir além 
das vias institucionais. A estra
tégia cutista prevê também am
pliar o apoio à Plataforma no 
movimento sindical, sobretudo

trabalho (OLT), isto é, se derru

bar a "cerca" que a propriedade 

privada colocou para impedir a 

organização dos trabalhadores 
dentro das empresas. Para além 

disso, ela deve significar avan

ços na liberdade s ind ica l, ao 
mesmo tem po não colocando 

em discussão os direitos traba

lhistas já conquistados.

Outro dos avanços a serem 
conquistados é o fim da obriga

toriedade da unicidade sindical. 
A reforma é positiva nesse pon

to, deixando essa decisão a car
go dos trabalhadores. Também 

essencial é a introdução do di

reito à negociação coletiva para 

o funcionalismo público, previs

to na PEC. Estes trabalhadores 
já haviam conquistado o direito 

à organização sindical na Cons
tituição Federal, mas a ausência

na base. Além disso, sendo de 
interesse de toda a sociedade, 
deve-se abrir o debate com ou
tros movimentos sociais e orga
nizações populares, buscando 
explicitar a importância da Pla
taforma. Assim, estabelece-se 
também uma contraposição ao 
discurso das forças conserva
doras, que acaba encontrando 
eco no Congresso Nacional.

As condições do projeto
Além da Proposta de Emen

da Constitucional, já encami
nhada ao Congresso, a proposta 
de reforma sindical prevê tam 
bém um projeto de lei. A minuta

da negociação coletiva como di

reito permanece como uma bar

reira para a sua luta sindical.

A plataforma contempla tam
bém a proposta de assembléias 

unitárias (quando houver mais 

de um sindicato envolvido) para 
compor mesa de negociação e 

assinaturas de acordos co leti

vos, e defende o fim do poder 

normativo da justiça do traba
lho. Em relação à organização 

sindical, é essencial o reconheci

mento das centrais sindicais, 
hoje sem poder de negociação, 

e a definição de sindicatos por 

ramo de atividade, não mais por 

categoria. O direito do substitu
to processual é outro ponto pre

visto na plataforma, permitindo 
aos sindicatos entrar com ações 

coletivas defendendo os direitos 

dos trabalhadores.

em debate traz avanços impor
tantes em vários pontos, mas o 
apoio a sua tramitação no Con
gresso deve passar por uma ava
liação da conjuntura de forma a 
garantir o que é considerado 
fundamental e impedir que os 
pontos negativos vinguem.

A construção de uma con
juntura favorável será resultado 
tam bém  da ação sindical. Um 
dos pontos chave é conquistar 
a adesão popular na defesa de 
um novo m odelo econôm ico 
cujo eixo seja a valorização do 
trabalho, em uma cam panha 
baseada em um amplo leque de 
alianças, articulada junto com a

Várias das propostas previs

tas na plataforma estão na PEC 

e no projeto de lei da reforma 

sindical. O conceito de sobera
nia das assem blé ias de base, 

princípio fundante da CUT, per

passa todo o projeto. No entan

to, os documentos trazem tam 
bém pontos problemáticos, co

mo a proposta de regulamenta
ção das greves, o limite no nú

mero de dirigentes para as enti
dades sindicais, a não universa

lização do direito de representa

ção no local de trabalho, e a não 

garantia da u ltratividade (ex

tensão da validade de um acor

do até que se aprove outro). A 

organização dos trabalhadores 

em torno de uma proposta co
mum é essencial para conseguir 

retirar do projeto os pontos ne

gativos.

Coordenação dos Movimentos 
Sociais (CMS). Em paralelo, 
deve-se também articular uma 
Campanha Nacional pelo Direi
to à Organização Sindical.

A missão do movimento é 
ampliar os horizontes dos direi
tos coletivos da classe trabalha
dora no país. Destravar o cená
rio para disputar a organização 
de setores de trabalhadores ho
je carentes de organizações ati
vas e representativas poderá 
significar um salto de qualidade 
no processo de construção do 
sindicalismo classista, dem o
crático, de massas e pela base, 
representado pela CUT.
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Uruguai de olho em Tabaré Vázquez
E n t r e v i s t a R a ú 1 Z i b e c h i

Pouco mais de um  mês 
depois da posse de 
Tabaré Vázquez, o 
Uruguai vive a  
experiência de ter, pela 
prim eira vez em sua 
história, um  governo de 
esquerda. A chegada da 
Frente Ampla ao poder 
provocou expectativas 
em todo o continente, 
suscitando comparações 
com os casos brasileiro e 
argentino. Para saber 
como começou o governo 
por lá, entrevistam os 
Raul Zibechi, jornalista, 
escritor e estudioso dos 
movimentos sociais na  
América Latina. Zibechi 
é editor internacional 
do sem anário uruguaio 
Brecha, um a das 
principais referências 
p a ra  a  esquerda 
naquele país.

Como você avalia, de modo geral, o 
primeiro mês do governo Tabaré Váz- 
quez? 0 que se prenuncia para o próxi
mo período?

O novo governo entrou pi
sando forte. Sobretudo em ma
téria de direitos hum anos, já 
que decidiu no primeiro dia en
trar nos quartéis para investigar 
se ali haviam sido enterrados 
cadáveres dos presos da dita
dura que são dados por desa
parecidos.

Também em outros aspec
tos há um impulso forte para 
mudanças, sobretudo no estilo, 
na linguagem e nos modos de 
se comunicar com a população. 
Três dias depois de assumir, 
deu-se uma primeira crise no 
sistema financeiro, com o fe
cham ento tem porário de um 
banco cooperativo. A resposta 
do governo foi muito clara: o Es
tado não põe dinheiro para sal
var bancos, marcando uma di
ferença muito grande com o go
verno Jorge Batlle.

Como se dá a relação de governabi
lidade de Tabaré Vázquez?

O atual governo, diferente
mente do de Lula, tem maioria 
absoluta no parlamento, nas 
duas câmaras, e portanto não 
precisa fazer acordos nem alian
ças com outros partidos. Ainda 
assim, antes de assumir, a Fren
te Ampla tentou um acordo com 
o Partido Nacional e o Partido 
Colorado para chegar a um con
sen so  em algum as m atérias 
como educação e economia.

Tabaré foi eleito com base em um 
programa de mudanças. Quais as prio
ridades e quais as contradições des te  
programa?

A prioridade é o Plano de 
Emergência, para atender à po
breza extrema. Mas o Plano ain

Mirando o futuro. População nas ruas de Montevidéu assiste à posse do novo presidente, no início de março.

Enrique M
arcarian/Reuters

da não está desenhado, só se 
conhecem aspectos muito par
ciais. Ainda que a pobreza seja 
uma das prioridades, a situação 
do Uruguai não é tão grave co
mo a do Brasil nem a da Argen
tina. Este é um país que ainda 
tem uma enorme classe média -  
em decadência, mas com recur
sos culturais e materiais para 
evitar os aspectos mais terríveis 
da miséria.

Em todo caso, a prioridade é 
por em pé um país de produção 
e não um mercado financeiro 
como o que sustentou os gover
nos anteriores. A partir daí, falta 
um debate sobre o que se en
tende por país produtivo: cres
cer para fora ou ampliando o 
m ercado interno? A primeira 
opção significaria exportar mais 
e mais soja transgênica, carnes 
e lãs. A segunda implica um de
senvolvimento endógeno que 
representaria uma verdadeira 
mudança de orientação.

Assim como no Brasil, foi indicado 
um moderado para o Ministério da Eco
nomia (no caso uruguaio, Danilo Asto- 
ri). Isso pode em bargar a implantação 
do programa de mudanças?

Sinceramente, não vejo mu
d anças de grande alento. O 
Uruguai não é o Brasil, e aqui as 
m udanças não têm o mesmo 
sentido que aí. O que seria mu
dar de verdade? Seria o que 
mencionei antes. Ter um proje
to de país, que o Uruguai ainda 
não tem. E sobretudo crescer 
para dentro, para o povo uru
guaio, não para as multinacio
nais do agronegócio.

Mas esta virada tem duas 
contradições: uma externa, já

que um país pequeno como o 
Uruguai não pode fazer uma 
mudança de orientação sem o 
apoio de seus vizinhos. A outra 
tem a ver com a situação inter
na. Mudar implica prejudicar 
certos setores, não só as elites, 
mas também setores das clas
ses médias. Um exemplo: com o 
neoliberalismo, não se benefi
ciaram somente as elites, a bur
guesia, como também um im
portante setor de profissionais, 
empregados bancários, inclusi
ve operários de alguns setores, 
todos eles sindicalizados e que 
apoiam a esquerda.

Ou seja, o problema de fun
do é que há duas esquerdas 
desde o ponto de vista social: 
os que ganharam e os que per
deram com o modelo neolibe- 
ral. A primeira é uma esquerda 
social sistêmica, a que controla 
a universidade, as organizações 
profissionais e uma parte subs
tancial dos sindicatos. A outra 
ainda não se organizou. No Uru
guai não há, como no Brasil, 
movimentos sociais que repre
sentem os excluídos. E enquan
to isso não acontece, as mu
danças não virão.

0 Uruguai tem  uma das maiores 
proporções dívida/P lB , o que se apre
senta como um complicador. Como o go
verno Tabaré Vázquez vai lidar com esta  
condição?

O Uruguai deve mais do que 
o PIB anual, algo como 110%. 
Isso é totalm ente impagável. 
Quando houve oportunidade de 
fazer uma reestruturação, como 
na Argentina, não se fez, e o atu
al ministro da Economia apoiou 
essa ação do governo anterior.

Agora, seguindo o exemplo 
argentino, busca-se fazer al
guns arranjos: baixar as taxas 
de juros, alargar os prazos de 
pagamentos, e alguns outros. 
No entanto, isso não aborda o 
problema de fundo, que é o fato 
de a dívida ser impagável. A mé
dio prazo, inclusive Argentina e 
Brasil enfrentarão problemas 
para pagar, já que tudo depende 
de que não haja grandes altera
ções na economia mundial. Ou 
seja, que não se interrompa o 
fluxo de exportações, nem o flu
xo de capitais etc. Essas políti
cas nos fazem cada vez mais 
dependentes do que acontece 
no mundo, o que agrava nossa 
vulnerabilidade.

Como se  darão as relações com o 
Brasil?

As relações com o Brasil se
rão boas, ou pelo m enos tão 
boas quanto podem ser numa 
situação de grande debilidade 
do Mercosul. Reparem que ain
da que Lula e Kirchner tenham 
excelentes relações, não con
seguem chegar a um acordo em 
temas elementares como Mer
cosul. Há diferenças estru tu 
rais que não se modificam so
mente com boa vontade, senão 
liberando nossos governos da 
influência das multinacionais. 
As relações comerciais entre 
Brasil e Argentina estão  atra
vancadas por essas por essas 
lógicas, e assim nunca saire
mos à frente.

Há tam bém  uma questão  
delicada: o Brasil participa na 
integração regional em pé de 
igualdade ou pretende subor
dinar o resto dos países à bur

guesia paulista? Isso me parece 
fundamental, sobretudo para 
os que não somos brasileiros e 
lembramos como nos anos 60, 
durante a ditadura militar, falá- 
vamos aqui do "subimperialis- 
mo brasileiro”. O Brasil é o úni
co país da América Latina que 
tem uma burguesia que não é 
uma burguesia nacional, mas 
uma burguesia que mora no 
Brasil e que explora brasileiros 
porque é o cam peão mundial 
da desigualdade. Então, deve
mos discutir se fazemos uma 
integração regional sob medi
da dos povos ou das elites.

Como se portará o movimento social 
uruguaio frente às contradições que sur
girão no governo Tabaré Vázquez?

Não podem os falar de um 
movimento social. Por um lado, 
o movimento não foi muito ati
vo na crise de 2002. A Frente 
Ampla chega ao governo no pe
ríodo mais baixo, de maior re- 
fluxo. Nisso é quase uma foto
cópia do Brasil.

Contudo, o principal é que 
a exclusão urbana é muito re
cente, dos anos 90, e ainda não 
surgiu um novo m ovim ento 
dos excluídos. Aqui não existe 
algo como o MST ou os sem- 
teto. Enquanto o velho movi
m ento sindical m ostrou seus 
limites como força das mudan
ças, não nasce uma substitui
ção que deve ser o movimento 
d o s SEM -  os que não têm  
nada a perder, como dizia Marx. 
Dessa forma, estam os em um 
período de transição, de reflu- 
xo e de substituição. Não será 
fácil, é um a das debilidades 
que temos.


