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Para que não se perca o tempo da mudança
Alternativas às opções feitas pelo Governo existem e são viáveis

C ’ ., ? ...;
Propostas concretas

Esperando na janela. A população que se cansa, mas não pode se dar ao luxo de abandonar a esperança.
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Sine qua non. Para haver crescimento com distribuição de renda, Estado tem que atuar.

Procura-se Estado. Recompensa-se bem.
Três características são 

fundamentais para o que o 
crescimento econômico aju
de a enfrentar as desigual
dades sociais: que seja volta
do para a constituição de um 
mercado interno de consu
mo de massas, que seja sus
tentável com equilíbrio no 
uso dos recursos naturais e, 
finalmente, com equilíbrio 
entre produção e reprodu
ção. Para impulsionar esse 
crescimento, a recuperação 
do valor do salário mínimo é 
de crucial importância.
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Esta edição é dedicada à 
apresentação de alternativas às 
posições da atual maioria da di
reção do PT. Visa aprofundar o 
debate no partido às vésperas 
de uma difícil disputa eleitoral, 
numa situação social calamito
sa-desem prego, mais exclusão 
e PIB negativo.

A direita, liderada por FHC e 
pelo PSDB, volta à cena buscan
do forças para retomar o gover
no central. Só é possível enfren
tar a direita com um programa 
de esquerda e com mobilização 
política e social. Para o PT no 
governo, para ser coerente com 
sua história e com o programa 
que elegeu Lula em 2002, é pre
ciso outra política econômica.

As contribuições da Demo
cracia Socialista aqui apresen
tadas somam-se a outras e pre
tendem dialogar com o conjun
to do partido. Mudança é a pa
lavra chave.

Márcio Pochmann fala sobre salário mínimo e políticas de emprego.

"Sem crescimento econômico, não há como fazer milagre"
Economista e pesquisador 

da Unicamp, o Secretário do 
Desenvolvimento, Trabalho e 
Solidariedade da Prefeitura de 
São Paulo sabe que diminui
ções substantivas nos núm e
ros do desem prego só  virão 
por ações do Governo Federal.

M esmo assim, projetou uma 
série de programas que inter
ferem diretamente no proble
ma, em iniciativas locais.

Com o sucesso das políti
cas implantadas, ultimamente 
Márcio Pochmann tem se per
mitido manifestar também so

bre as ações necessárias no 
plano federal. É esse  o tem a 
dessa conversa com o D em o
cracia Socialista, que publi
camos aqui em seus melhores 
momentos.
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A democracia 
como solução
Raul Pont analisa 
dificuldades do 
Governo e afirma a 
necessidade de 
construir canais de 
participação popular

Página 8



s D e m o c r a c ia  S o c i a l i s t a  J u n h o  2 0 0 4

Uma plataforma para a esperança
Coerência. A saída dos impasses depende da superação do modelo econômico.

Quando Lula foi eleito à pre
sidência da República, a maioria 
dos que o elegeram não espe
rava que o desemprego, a fome 
e a miséria seriam vencidos com 
um golpe de mão e que as so
luções estariam na próxima es
quina do tempo. Mas a noção 
deste tempo construído da es
perança vem sendo agressiva
mente dilapidada pelos funda
mentos liberais que prevalecem 
na gestão econômica.

No início, dizia-se que as me
didas anti-populares adotadas 
(altos juros, cortes de gastos so
ciais e de investimentos) eram 
temporárias para fazer frente à 
grave crise econômica que cer
cou a posse do novo governo. 
Depois, veio ganhando força a 
idéia de que o provisório era o 
definitivo, que o caminho esco
lhido era o único possível. Arrisca 
a se tornar filosofia de governo.

Ao completar um terço de 
seu mandato, a gestão econô
mica do país não pôde sequer 
oferecer um caminho para a que
da do desemprego estrutural, 
nem mesmo deter o seu avanço 
nos patamares já elevadíssimos 
deixados pelos governos FHC. 
Sequer apresentou algum plano 
emergencial de em prego nas 
grandes cidades.

Agora, impôs-se um veto a 
um reajuste minimamente ra
zoável do já mínimo salário mí
nimo. A medida é injusta em um 
período de aumento dos lucros 
dos que mais têm riqueza, in
justificada em um período de 
elevação da arrecadação tribu
tária, injustificável para quem 
defende os valores das classes 
trabalhadoras. Ela é, portanto, 
injusta, injustificada e injusti
ficável.

Enquanto isso, Fernando 
Henrique Cardoso reorganiza a 
aliança do PSDB com o PFL, 
busca atrair setores do PMDB e 
de outros partidos para recru
descer a oposição ao nosso go
verno. Eles têm o objetivo ime

diato de derrotar o PT nas elei
ções de 2004 e acumular para a 
disputa nacional de 2006. Neste 
cenário é urgente a retomada da 
plataforma que levou Lula à pre
sidência e o PT ao centro de de
cisões do governo do Brasil.

A última que morre
Pior do que agir contra a es

perança é destruir os seus sím
bolos, as suas expressões 
anunciadoras, as suas razões. 
Não se faz m udança sem  e s 
perança e o conformismo sem
pre foi o par fiel de quem abdica 
da transform ação. É preciso, 
pois, m anter viva a chama da 
esperança. Não se requer para 
isso a solidão dos messiânicos

nem a pretensa e auto-referida 
autoridade dos poucos. Aespe- 
rança é, antes de tudo, bem de 
primeira necessidade de mi
lhões que dela dependem para 
continuar vivendo.

O governo Lula, em muitos 
de seus ministérios, atos e pa
lavras, ainda guarda muitos ges
tos de esperança, apesar de tu
do. O PT ainda é celeiro de espe
rança, assim como as organi
zações sociais, políticas, cultu
rais e religiosas do povo brasi
leiro, como a CUT, o MST, a 
CNBB. Há muitas tradições re
publicanas e socialistas que es
tão dispostas a lutar por ela.

As razões da esperança 
precisam  se to rnar públicas, 
reafirmando um horizonte pa
ra além do possível definido 
pelo neoliberalismo. A crítica 
do neoliberalismo tem  que se 
fortalecer e avançar progra- 
m aticam ente se não quiser
mos um retrocesso da consci
ência dem ocrática alcançada 
pelo povo brasileiro.

A esperança precisa agora 
construir sua plataform a pú
blica e, através, dela contribuir 
para que o governo Lula possa 
exercitar todo o seu potencial 
de mudança que o povo bra
sileiro ainda espera.

Sítio na  In ternet

Agora o Democracia So

cia lista tam bém  pode ser 

acessado pela internet. No 

sítio você encontra o texto 

integral desta e das outras 

edições.

www.democraciasocialista.org.br

E neterra
D e 2 a 4 d e ju lh o  na Uni

versidade Federal Fluminen

se, em Niterói (RJ), aconte

ce I Encontro Nacional de Es

tudantes e Jovens porTraba- 

Iho, Educação e Reforma A- 

grária. Convocado pela CMS 

e pelas Federações e Exe

cutivas de Cursos, o Eneter

ra pretende contribuir para 

a consolidação e potenciali- 

zação da CMS nos estados.

0  Encontro se organiza 

em torno de três temas prin

cipais: alternativas ao atual 

modelo econômico, reforma 

agrária e o papel da univer

sidade na conformação de 

um projeto de desenvolvi

mento nacional democráti

co, autônomo e soberano. 

Inscrições e mais informações 

no sítio:

www.eneterra.uft.edu.br

Um passo à frente, companheiros
DSe AE. Seminário conjunto reúne forças para intervenção nos rumos do PT.

Com uma presença repre
sentativa das correntes de es
querda do partido, realizou-se 
no dia 16 de maio o seminário 
promovido pela Articulação de 
Esquerda e Democracia Socia
lista. Além destas, estavam pre
sentes a Esquerda Democráti
ca, Tendência Marxista, Alter
nativa Socialista, Movimento de 
Unidade Socialista, Brasil So
cialista, Força Socialista, Cole
tivo Florestan Fernandes e ou
tros convidados.

O ponto de partida dos de
bates, apresentado pelos infor
mes iniciais propostos pela AE 
e DS, tem  um duplo registro. 
Somos tendências partidárias 
enraizadas na história do PT 
que se colocam no interior da 
experiência desenvolvida pelo 
PT e pelo seu governo. Ao mes
mo tempo, construím os já de

A alternativa da esquerda do PT é diferente da 
de outros setores de esquerda que adotaram 

uma concepção sectária de partido.

algum tem po uma crítica aos 
rumos que a maioria da atual di
reção imprime ao partido. Dis
putamos a direção do PT nos úl
timos encontros nacionais e na 
eleição direta de 2001, portanto 
desde antes da vitória de 2002 
apresentam os propostas dis
tintas às da atual maioria.

Ativos e altivos
A construção de um campo 

partidário petista capaz de apre
sentar alternativas e reunir for
ças para intervir efetivamente 
nos rumos desse movimento 
mais amplo é o desafio central. 
Esta alternativa em construção

opõe-se àquela que já há algum 
tempo se desenvolve majorita- 
riamente no PT, dos que ado
taram uma conduta de adapta
ção aos limites dados por uma 
sempre referenciada "correla
ção de forças desfavorável” e 
que cada vez mais auto-limitou 
à ação do partido para incidir na 
alteração desta correlação de 
forças. Esta postura geral, quan
do o PT assume o governo fede
ral, é ainda mais preocupante.

Parte da maioria partidária, 
chegando ao governo, abando
nou a perspectiva de reformas 
limitadas e passou a defender 
teses liberais. Isto é notório na

condução da Política Econô
mica. Mais do que um antago
nismo com as diversas posições 
socialistas, mesmo as de cará
ter reformista, esta ultrapassa- 
gem liberal entra em choque 
com a história do partido, com 
sua base social e com o campo 
de construção plural de um mo
vimento socialista, democráti
co e popular no Brasil.

A alternativa da esquerda do 
PT também é diferente em qua
lidade, métodos e concepções 
da de outros setores de esquer
da que resolveram adotar uma 
concepção sectária de partido.

O seminário organizado pe
la Articulação de Esquerda e 
Democracia Socialista terá des
dobram ento em um encontro 
após as eleições para um ne
cessário balanço e definição de 
ações comuns.
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A urgência de uma revolução democrática
Estado público com participação popular é solução contra neoliberalismo.Protagonismo.

No debate sobre alternati
vas aos rumos atuais do gover
no Lula, a esquerda propõe a 
retomada do papel do Estado 
na regulação econômica e na 
propulsão do desenvolvimento, 
através de uma elevação dos 
gastos sociais combinada com 
a recuperação da capacidade 
de investimento público. Esta 
abordagem é im portante por
que contrapõe-se à visão neo
liberal, para a qual cabe ao mer
cado (quer dizer, ao capital) de
senvolver a economia e moldar 
a nação.

Para o neoliberalismo, ao 
Estado cabería assegurar ao ca
pital as garantias jurídicas -  em 
última instância, a ordem bur
guesa -  para que seus negócios 
não sejam "perturbados" por 
questionam entos sociais ou 
políticos. Acrescente-se a isso 
algumas políticas de incentivo à 
competição entre capitais, su
postamente para que o merca
do funcione, e algumas ações 
de transferência de renda, de 
tipo assistencial, para os ex
cluídos do (e pelo) mercado.

Um pouco da história
Com a crise do Estado de- 

senvolvimentista brasileiro, a 
partir do final da década de 70, 
a visão neoliberal ganhou força. 
Unificou a maior parte da bur
guesia brasileira, com os ban
queiros à frente, e intensificou o 
ataque a todas as conquistas 
políticas e sociais e à anterior 
construção de um Estado de- 
senvolvimentista. Assim, des
montou as vitórias democráti
cas obtidas na Constituinte de 
1988, realizou uma ampla pri
vatização, desregulamentou as 
proteções à economia nacional 
e buscou retirar da agenda po
lítica as reformas sociais de ca
ráter distributivo.

O movimento popular e de
mocrático reagiu com lutas mui
to importantes e com uma cres
cente mobilização política, que 
se expressou na quase  con 
quista da presidência em 1989. 
Além da derrota eleitoral, o mo
vimento sofreu derrotas sociais, 
e a década de 90 foi o período 
de terra arrasada, começando 
com Collor e consolidando-se 
com FHC.

Ao longo de seu enfrenta- 
mento com o regime militar, o 
PT desenvolveu um programa 
democrático e popular, que se 
manteve no período posterior 
de progressivo domínio neoli
beral. Este programa superou 
as concepções de mudança so
cial baseadas somente no papel 
do Estado, sem protagonismo 
dos trabalhadores e do povo. 
Assim, a questão da democra
cia passou a ser um ponto cen
tral do programa petista. Não 
basta recuperar a capacidade
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Por que insistir nessa tecla
Auto-defesa. Participação popular beneficia interesses de maiorias excluídas.

Retomar e atualizar as con
tribuições programáticas do PT 
tem um duplo sentido agora. 
Um deles é reivindicá-la como 
um patrimônio socialista atual, 

justam ente em um m om ento 
em que o partido passa por uma 
perda de referência programá- 
tica e se vê diante de um cabo- 

de-guerra. Nem a antiga base 
do programa tem servido de ori
entação para ação governamen
tal do partido e nem tampouco 
uma nova, de tipo liberalizante, 
tem legitimidade para se impor 
como nova diretriz em ruptura 
com a história do PT.

0  outro sentido é apontar a

de intervenção do Estado frente 
ao mercado; é preciso dem o
cratizar o Estado para que essa 
intervenção tenha como con
sequência a distribuição de ren
da e propriedade.

Democracia na pauta petista
O ponto  mais alto da ela

boração do PT foi o 6° Encon
tro Nacional, realizado em ju
nho de 1989. Ali propunha-se 
uma profunda democratização 
do Estado, com forte ênfase na 
participação popular e na de
mocracia direta. Reconhecia- 
se na mobilização e auto-or- 
ganização dos trabalhadores 
um elemento chave para a trans
formação política e social do 
país. Assim, democracia direta 
e superação da condição su
bordinada ao imperialismo são 
elem entos estratégicos com 
binados, e cuja dinâmica é de 
sentido socialista.

elaboração histórica do PT con
tra a prática política que pre
domina atualmente que, se não 
tem sido capaz de impor ao par
tido um novo program a, tem 
sido eficaz em implementar po
líticas liberais no governo e tem 

buscado introduzi-las nas de
finições do PT.

D and o  fo rç a  à lu ta  p o p u la r
Democracia com protagonis

mo popular é um antídoto ao 
neoliberalismo. Alguém im agi

na que um processo de orça
mento participativo nacional vá 
aprovar um superávit de 4,5%? 

Ou ainda, o corte de gastos so-

Esta elaboração sofre re
cuos em 1994, mas ainda man
tém muito elos de continuida
de. Assim, naquele m omento 
afirma-se que "as propostas que 
apresentará em seu Programa 
de governo apontam para trans
formações de caráter democrá
tico e antimonopolistas - anti- 
latifundiárias e antiimperialistas 
- que se inserem em uma estra
tégia de longo prazo de cons
trução de uma alternativa ao ca
pitalismo, uma revolução demo
crática que mude radicalmente 
as bases do poder.”

O programa de 1994 avança 
no entendimento da democra
tização para além do Estado, 
destacando a necessidade de 
introduzir no interior da dinâ
mica econômica mecanismos 
de fiscalização e controle das 
decisões empresariais, objeti
vando reduzir o poder de de
cisão do capital e, ao contrário,

ciais? Seria possível im aginar 

que um plebiscito, com amplo 
debate prévio, vá aprovar a au

tonom ia do Banco Central ou 
um acordo como a Alca?

De outro lado, a democrati
zação deve corresponder a uma 
intensa participação dos movi
mentos sociais e da cidadania 
na defin ição e im plementação 
de políticas. 0  processo em cur
so na reforma agrária bem co

mo os desenvolvidos na reforma 
urbana e na questão ambiental, 
com presença ativa dos movi
mentos sociais, não apenas são 
um elemento chave para impul
sionar políticas específicas, mas

conferindo poder às organiza
ções dos trabalhadores. Além 
disso, propõe a desprivatização 
do Estado, entendida no sen
tido de retirar as agências es
tatais (onde pode-se incluir o 
Banco Central) bem  como as 
políticas públicas da influência 
do capital. Nada mais atual. Es
tas linhas, ainda que atenuadas, 
reaparecem nas resoluções do 
XII Encontro Nacional, em 2001.

Caminhos para a soberania
Democracia pressupõe con

quista de soberania nacional. 
Essa dim ensão foi pouco de
senvolvida na elaboração do PT 
até 1994, mas ganha muito mais 
atualidade agora. A presença 
impositiva do FMI, agregada de 
dirigentes da política econômi
ca que agem como um FMI in
terno, impõe um veto ao pro
grama dem ocraticam ente e s
colhido pelo povo.

um processo dem ocrático que 
se contrapõe ao liberalismo. Sua 
extensão ao conjunto das polí
ticas públicas é fundamental.

O fato de ser também (e ne- 

cessariam ente) um processo 
que im plica em con flitos  em 
torno à defin ição de ritm os e 

prioridades no interior dessas 
po líticas deve ser v isto com o 

natural dentro de um processo 
democrático. Cabe à esquerda 

buscar que estes conflitos loca
lizados não se sobreponham às 
confrontações centrais, que são 
as que opõem  dem ocracia  e 
neoliberalism o, forças do tra
balho e forças do capital.

No último encontro nacio
nal, vinculamos soberania na
cional com o enfrentam ento  
dos mecanismos de dominação 
internacional e com um novo 
internacionalismo, cuja maior 
expressão tem sido o Fórum So
cial Mundial. Duas dimensões, 
portanto, combinam-se: as de 
âmbito internacional e aquelas 
de âmbito nacional.

Assim, uma política externa 
que luta por soberania e por 
uma correlação de forças mais 
favorável frente aos países im
perialistas deve ser combinada 
com política internas, das quais 
a decisiva é a política econô
mica. Essas políticas devem es
tar igualmente voltadas à con
quista de autonomia nacional, 
de desenvolvimento e de con
quista de apoio e organização 
popular para sustentar os du
ros, mas necessários, conflitos 
que este caminho impõe.
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Unindo o necessário ao indispensável
Aliar crescimento e distribuição de renda para combater desigualdades.Mistura fina.

Está claro que para retomar 
o crescimento econômico o go
verno brasileiro terá que alterar 
sua política econômica atual. É 
importante afirmar, no entanto, 
a necessidade de que a re to 
m ada do crescim ento venha 
acom panhada de distribuição 
de renda, o que será central pa
ra a mudança desse modelo -  
que produz uma enorme con
centração e transferência de re
cursos para o sistema financei
ro internacional -  para um mo
delo centrado no com bate às 
desigualdades de classe, raça e 
gênero.

Esse enfrentamento das de
sigualdades deverá ser o motor 
do crescimento, o que lhe im
põe três características: que se
ja voltado para a constituição 
de um mercado interno de con
sumo de massas, que seja sus
tentável com equilíbrio no uso 
dos recursos naturais e, final
mente, com equilíbrio entre pro
dução e reprodução. Para im
pulsionar esse crescimento, a 
recuperação do valor do salário 
mínimo é de crucial jmportância.

Três pilares
O documento aprovado no 

XII Encontro Nacional do PT em 
Recife, no ano de 2001, já apon
tava que a política econômica 
deveria conduzir ao crescimen
to voltado para o consumo in
terno de massas. Para que isso 
de fato aconteça, há três pilares 
que deverão sustentar esse pro
cesso. A política industrial deve 
priorizar os bens de consumo 
de primeira necessidade, tais 
como vestuário, calçados, mó
veis, produtos de higiene e ali
m entação. Outra política ne
cessária é a reforma agrária e a 
consolidação de uma política 
voltada para agricultura familiar. 
Além de garantir trabalho para 
milhões de pessoas, se susten
tará assim a produção de pro
dutos agrícolas necessários pa
ra o consumo popular.

O terceiro pilar é a recupe
ração da capacidade do Esta
do, com a reconstrução e am 
pliação dos serviços sociais, 
bem  como uma política vigo
rosa para o equilíbrio no uso 
dos recursos ambientais e de 
defesa de nossa soberania e 
biodiversidade. No Brasil, é 
enorme a demanda por mora
dia popular, saneam ento b á 
sico, pela recuperação da ma
lha viária e ampliação de outras 
formas de transporte. O suca- 
team ento das políticas sociais 
coloca hoje a necessidade de 
am pliar os recursos em edu
cação e saúde.

Uma política de recupera
ção do papel do Estado para 
garantir os direitos sociais, além 
de ampliar o número de empre

Efetivamente social. Sistema de mutirão pode ser uma das soluções para atender a demanda por moradia popular

Ed Viggiani/Folha Im
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gos, incidirá sobre a reprodução 
e sustentabilidade da vida hu
mana, hoje deixada a cargo das 
mulheres. Isso será possível a 
partir da construção de creches 
e políticas de atenção aos do
entes e idosos.

Garantindo o mínimo
Estabelecidos os três pila

res, estarão garantidas as bases 
imediatas para a recuperação 
do valor do salário mínimo, que 
significa uma vigorosa ação pa
ra garantir uma melhor distri
buição de renda. Hoje são 27 
milhões os trabalhadores que 
recebem  até um salário míni' 
mo, além dos cerca de 12 mi
lhões que recebem aposenta-

A hora e a vez da reforma agrária
Inserção do tema na agenda política impulsiona atualização do programa.Oportunidade.

A reforma agrária começa a 

retomar um lugar importante na 

discussão de alternativas para 

um projeto de desenvolvimento 

democrático e popular. Este de

bate já ocupou espaço central em 

outros momentos da história bra

sileira; trata-se agora de atua

lizá-lo.

Há três fatores que contri

buem decisivamente para inserir 

o tema na agenda política: a agu- 

dização da crise econômica e so

cial, as potencialidades reconhe

cidas da reforma agrária e a ener

gia militante dos movimentos.

doria, pensões e benefícios da 
Previdência no valor do mínimo. 
Este valor também é um critério 
para formação dos preços dos 
serviços autônomos e dos pro
dutos agrícolas.

Avaliação do grau de dificuldade para chegar ao fim 
do mês com rendimento monetário familiar

Muita dificuldade

Famílias (%)

27,15
Dificuldade 23,73
Alguma dificuldade 34,57
Alguma facilidade 8,86
Facilidade 4,96
Muita facilidade 0,72
Total (48.534.638 famílias) 100,00

Fonte: POF 2002/2003 - IBGE

A tarefa de uma atualização 

programática implica em um es

forço maior do que o feito até ago

ra e precisa contar com a contri

buição múltipla comprometida 

com a transformação social.

O rumo a seguir
Uma das prioridades deve ser 

desvelar os limites da agricultura 

capitalista, partindo-se da crítica 

do seu caráter de modernização 

conservadora com suas conse- 

qüências danosas nos planos eco

nômico, social e ambiental. Para 

muitos, esse seria o preço a se

Uma política de valorização 
do salário mínimo atuará para a 
diminuição das desigualdades 
salariais. Beneficiará em par
ticular trabalhadores rurais e 
funcionários públicos de pe-

pagar para ter um setor expor

tador, fonte de divisas para o país.

Além de evidenciar que essa 

condição reflete situações con

junturais que podem ser altera

das, é preciso mostrar que ela se 

articula com uma visão de desen

volvimento nacional dependente, 

excludente e ampliador das desi

gualdades sociais.
É preciso, de outro lado, am

pliar a força econômica e social 

da agricultura familiar, das co

munidades rurais tradicionais, 

dos povos da floresta e dos as

sentamentos da reforma agrária.

quenos municípios principal
m ente do norte e nordeste. 
Além disso, beneficiará as mu
lheres em geral, já que a maioria 
dos que ganham até um salário 
mínimo é do sexo feminino. Nes
te caso, principalmente negras 
e alguns segm entos específi
cos, como as trabalhadoras do
mésticas.

A elevação do mínimo, por
tanto, não é um fato simbólico, 
nem deveria ser apenas uma 
discussão episódica a cada ano 
nas vésperas do  1° de maio. 
Uma política consistente deve 
prever um percentual de au
mento (real) anual que garanta 
uma elevação progressiva do 
salário mínimo.

Trata-se, então, de fazer a crítica 

e também de afirm ar social e 

econom icamente essa possibi

lidade alternativa de desenvol

vimento, e integrá-la em um pro

jeto mais geral.

A militância dos movimentos 

e a força da unidade camponesa 

devem, portanto, ser combina

das com outras forças sociais 

democráticas e populares, am

pliando a legitimidade da reforma 

agrária e de um novo modelo 

agrícola em conjunto com a luta 

por um novo modelo econômico 

de desenvolvimento e de país.
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E n t r e v i s t a  M á rc io  P o ch m an n .

Sem medo de acertar
Quando assum iu  a 
S ecre taria  do 
Desenvolvimento, 
Trabalho e 
Solidariedade da 
P refeitu ra  de São Paulo, 
M árcio Pochm ann já  
tin h a  fam iliaridade 
com o problem a que iria  
enfrentar. Econom ista e 
pesquisador da 
Unicamp, Pochm ann 
im plantou program as 
locais de distribuição de 
ren d a  e com bate ao 
desem prego. No 
entanto , não cansou de 
afirm ar que seria  
im possível a lte ra r  o 
quadro sem  m udanças 
nas políticas do Governo 
Federal. Nessa 
en trev ista , ele fala 
ju s tam en te  das decisões 
do governo sobre salário  
mínimo e emprego. Na 
ín teg ra  da conversa, 
disponível em  www.dem
ocraciasocialista.org.br, 
ele fala da
discrim inação ex isten te  
no m ercado de trabalho  
e com enta a inda a  
p roposta  do governo de 
desvincular o salário 
mínimo da previdência.

Você afirmou, recentem ente, que  
um salário mínimo de 300 reais faria 
bem para o país. Qual a base desse ra
ciocínio?

Nós não nos fixamos num 
valor monetário, mas tentamos 
dem onstrar a importância do 
salário mínimo em term os de 
sua associação com três ele
m entos chaves. O primeiro, o 
combate à desigualdade intra- 
salários. O fato de o salário mí
nimo ser muito baixo faz com 
que a diferença entre o maior e 
o menor salário seja absurda.

O segundo diz respeito à im
portância do salário mínimo no 
com bate à pobreza, há várias 
formas de mostrar isso. E, por 
fim, no que diz respeito à di
fusão de um padrão de consu
mo para a população. Quando 
você tem a elevação do salário, 
há repercussão na renda das 
famílias mais pobres.

Ele seria, então, uma ponte entre a 
política econômica e  a política social?

Exatamente. Talvez o que 
mais me tenha frustrado é jus
tamente a ausência de uma po
lítica nacional para o salário mí
nimo. De 64 pra cá, ele deixou de 
ser uma política do Ministério do 
Trabalho para se transformar nu
ma política do Ministério da Fa
zenda. O mínimo se transformou 
então num instrumento de com
bate à inflação e depois num ele
mento de ajuste fiscal.

O mínimo se 
transformou num 

elemento de 
ajuste fiscal

O primeiro argumento que 
aparece contra sua elevação é o 
seu impacto na previdência ou 
nas finanças públicas. Se já sa
bemos quais são os obstáculos 
para a elevação do mínimo, o 
que interessa à população é di
zer o seguinte: temos tais obs
táculos, que nós vamos resolver 
da seguinte maneira para que 
então o salário mínimo possa 
ter uma elevação consistente. 
Nós precisamos enfrentar esses 
obstáculos.

Notavelmente, existe relação do SM 
com as opções feitas para a política eco
nômica. Como você vê essa relação?

Nós estam os nos especia
lizando em fazer cálculos está
ticos. Por exemplo, se você au
m entar o salário mínimo este 
mês ele vai "custar" tanto para a 
previdência, para as empresas, 
para o setor público. Mas o es
tudo acaba aí. Não se considera 
que o fato das pessoas rece
berem um salário maior impli
cará em consumo maior. Con
sumo maior significará mais im
postos, maior demanda, então 
tem um efeito da dinâmica de
corrente do impacto da eleva
ção do mínimo que é pouco 
considerado. Isso seria extre
mamente importante para sus
tentar mais rapidamente a re
cuperação da economia. Se
riam efeitos diretos e a longo 
prazo na própria arrecadação 
tributária.

V oltando-se agora para o deba te  
sobre em prego, de  m aneira gera l. É

possível buscar o pleno emprego, ter isso 
como m eta?

Tecnicamente, é possível. 
Em geral tem  havido um dis
curso derrotista, de que não há 
muito o que fazer. Eu defendo 
que o país tivesse meta de em
pregos. Assim como tem meta 
de inflação, meta de superávit 
fiscal, eu gostaria de ver como 
seriam as atas do Copom se o 
Banco Central também estives
se preocupado com as m etas 
de emprego.

Quais políticas de curto prazo você 
consideraria as principais para impul
sionar o crescim ento do nível d e  em 
prego?

Obviamente que a questão 
fundamental do emprego é o 
crescimento econômico. Sem 
ele nós não temos muitas alter
nativas, não há como fazer mi
lagre. No entanto, há medidas 
que podem ser tomadas em pa
ralelo à construção da econo
mia, que não têm por objetivo 
elevar o nível de emprego, mas 
fundamentalmente retirar pes
soas do mercado de trabalho.

São medidas que chamamos 
de redistributivas, que transfe
rem renda, por exemplo, para 
jovens. Nós temos no Brasil 34 
milhões de jovens, e 17 milhões 
não estudam. Ou seja, essa ju
ventude está ficando compro
metida em term os da possibi
lidade de inclusão pelo mercado 
de trabalho para os próximos 
anos. Seria fundamental que o 
Brasil tivesse um programa de 
transferência de renda para que 
esses jovens saíssem do mer
cado de trabalho e se compro
metessem com o estudo e ati
vidades comunitárias. Na Fran
ça, de cada 10 jovens, 1 está no 
mercado de trabalho. No Brasil, 
são 7 em cada 10. Os jovens es

tão condenados ao trabalho e 
precisam os libertá-los disso, 
dando condições de elevação 
da escolaridade.

Q u al a im portân cia  da reform a  
agrária no combate ao desemprego?

A questão do desemprego 
passa certam ente por três re
formas. A agrária é uma delas. 
Teria sido muito importante que 
o Brasil tivesse feito a reforma 
agrária nos anos 50 e 60, mas o 
fato de nós não termos feito não 
significa que nos dias de hoje 
ela não continue sendo impor
tante. De um lado, porque ine
xoravelmente vai continuar vin
do um conjunto de pessoas do 
campo para a cidade, então a 
reforma agrária é uma maneira 
de postergar essa transferência, 
manter mais pessoas durante 
mais tempo no campo. De ou
tro lado, porque ela também é 
um mecanismo importante de 
distribuição de renda.

0 modelo do Estado de bem  estar  
social a inda é  um a referência  a se r  
buscada?

Pensando dentro do modo 
de produção capitalista, eu não 
identifico alternativa para a 
quesptão do emprego e da desi
gualdade que não passe pelo 
Estado. O que nós tivemos no 
Brasil nos últimos 14 anos foi um 
aprofundamento do neolibera- 
lismo que levou à destruição do 
Estado, à baixa capacidade de 
intervenção na economia. São 
os problemas que o governo Lu
la está tendo agora.

É uma dificuldade operacio
nal, porque o Estado está des
capitalizado, desaparelhado pa
ra fazer regulação pública. Nos 
Estados Unidos e mesmo na Eu
ropa, de cada 10 postos de tra
balho, 6 dependem  do gasto

público. Portanto, não é o setor 
privado que vai resolver o pro
blema do emprego, ele vai con
tratar tão somente por uma ló
gica econômica. É c  Estado que 
pode colaborar, por um lado, 
para elevar o nível de ocupação 
e, por outro lado, libertar seg
mentos da população da con
denação ao trabalho.

A Fazenda apresentou, no início do 
ano, um estudo que 'orientava" os gas
to s sociais. N ele  havia uma sé r ie  de  
considerações, questionando-se, inclu
sive, os gastos com universidade pública. 
Vocês publicaram  um docum ento em  
contraposição a esse estudo. Q uais os 
problem as qu e vocês perceberam  na 
análise da Fazenda?

Essencialmente, foram três 
princípios. Primeiramente, nós 
questionam os a lógica da su
bordinação da política social à 
política econômica. Essa lógica 
que faz com que o estudo do 
Ministério da Fazenda nem faça

“Sem
crescimento 

econômico, não 
há como fazer

milagre”

referência à financeirização da 
riqueza, da qual o Estado, no 
Brasil, tem  sido um dos prin
cipais sustentadores e que per
mite que a política macro-eco- 
nômica esteja aprisionada por 
tão somente 15 mil famílias.

Em segundo lugar, nós ques
tionamos o fato de tam bém  o 
Ministério da Fazenda não con
siderar a tributação como um 
dos principais mecanismos de 
combate à desigualdade social 
e de renda. O Brasil é um dos 
países que não teve uma re
forma tributária, fazendo com 
que os ricos não paguem im
postos. Com a estrutura regres
siva, são os impostos indiretos 
que mais operam, então quem 
paga imposto no Brasil são os 
mais pobres. A última tentativa 
de reforma no Brasil foi incapaz 
de aprovar, por exemplo, um 
tributo sobre herança.

Em terceiro lugar, nós não 
acreditamos que o Brasil esteja 
gastando o suficiente em ter
m os de gastos sociais, ainda 
que já gaste uma quantia im
portante. Nem mesmo está aci
ma do limite que aparentemen
te o estudo tentaria induzir, ao 
afirmar que "não há mais como 
gastar na área social, trata-se 
agora apenas e tão somente de 
racionalizar”. Pode haver modi
ficações a serem feitas, mas não 
pode ser como o documento da 
Fazenda, que tenta responsa
bilizar o gasto social pela de
sigualdade de renda no país. 
Isso é um absurdo.

http://www.democraciasocialista.org.br
http://www.democraciasocialista.org.br
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Independência ou morte, dois séculos depois
Reconquista. Soberania depende de rompimento da subserviência do país ao capital financeiro.

Para começar, duas premis
sas: para os países da periferia 
do capitalismo, o desenvolvi
mento econômico e social é uma 
tarefa que se faz contra as tendên
cias que o mercado mundial ten
ta lhes impor. E só o Estado pode 
conduzir tal processo. Dito isso, 
vale a pena tentar entender os 
campos dessa disputa entre so
berania e dependência.

A lógica do mercado mun
dial é a de fazer com que um 
conjunto de países (é o caso de 
todos os da América Latina) se
jam dependentes das econo
mias imperialistas, o que faz 
com que as principais decisões 
econômicas sejam tomadas em 
Washington, Bruxelas ou Tó
quio. Nossa democracia, então, 
não é para valer, porque não 
podem os decidir soberana
mente sobre nosso destino.

Para garantir e aprofundar 
essa dependência, os países 
imperialistas contam hoje, so
bretudo, com mecanismos eco
nômicos. Sobretudo, mas não ex
clusivamente, já que o poderio 
militar norte-americano é como 
um recurso de última instância no 
desenho da atual ordem inter
nacional: os EUA têm acordos 
militares com 130 países e ope
ram 780 bases militares fora dos 
seus territórios, onde se encon
tram 500 mil soldados. Nunca 
em "tempos de paz" houve tan
ta mobilização militar por todo 
o planeta.

As armas econômicas
Contudo, o principal da do

minação imperialista se faz mes
mo pela economia. Por conta 
dos modelos econômicos apli
cados nos nossos países, de
pendem os dos m ercados de 
bens, do financiamento, dos in
vestimentos e da tecnologia das 
economias imperialistas, que vi
sam extrair recursos dos países 
periféricos para alimentar seus 
capitais. Nesse esquema, só se 
enriquecem o grande capital in
ternacional e uma reduzida oli
garquia local, que não somente 
está associada àquele, mas tem 
boa parte dos seus recursos de
positados no estrangeiro.

No contexto da globaliza
ção neoliberal, a dependência 
externa se retroalimenta graças 
às políticas aplicadas desde os 
governos. O Plano Real, por 
exemplo, provocou, na sua pri
meira fase, déficits na balança 
comercial -  o país exportava mui
to menos do que importava. Pa
ra pagar essa "diferença", era 
preciso obter dólares.

Os piores resultados foram 
em 1997/98. A desvalorização 
do real no início de 1999, adiada 
por causa das eleições presi
denciais e ocorrida apesar do 
governo e do FMI, permitiu que 
dois anos depois se restabele

Sem intermediários. Anne Krueger, do FMI, se reúne com a FIESP para monitoraras decisões do empresariado

Jose Luis da Conceição/AE

cessem  superávits. Para esse 
resultado contribuíram o cres
cimento das exportações, des
de 2000, e a estagnação do mer
cado interno que fez estanca
rem as importações.

Serviços e comércio na balança
Entretanto, a evasão de di

visas em dólares acontece tam 
bém de outras formas. Com o 
neoliberalismo, as multinacio
nais instaladas no Brasil tive
ram mais facilidade para reme
ter seus lucros a suas matrizes, 
o que vêm fazendo em escala 
crescente. Nessa hora, o go
verno deve "trocar" em dólares 
e sse s  lucros ob tidos pelas 
multinacionais dentro do país 
em reais.

Um segundo elemento que 
contribui para a sangria de dó
lares é que todos os anos o país 
deve pagar pelo uso no Brasil de 
patentes e marcas registradas 
por multinacionais no exterior, 
assim como pelos serviços de 
transporte  por em presas de 
bandeira estrangeira das mer
cadorias que o país exporta.

Todavia, o mecanismo mais 
persistente da sangria externa a 
que o país está submetido é o 
pagamento dos juros da dívida 
externa. Desde 1998 entramos 
num novo (e superior) patamar: 
todo o ano o país remete ao ex
terior entre 10 e 15 bilhões de 
dólares nesse quesito. Todos 
esses itens são consolidados 
em uma balança de serviços, que é 
amplamente deficitária. Tanto 
em 2002 com o 2003, o saldo 
negativo foi superior a 23 bi
lhões de dólares.

Dívida Externa Bruta Total 1

Ano US$ Bilhões

1993 145,73
1995 159,26
1997 200,00
1999 241,47
2001 209,93
2003 214,93

Fonte: BCB - DEPEC

Os resultados das balanças 
comercial e de serviços se con
solidam em uma balança de tran
sações correntes. Em 2003, ajudada 
também pela remessa de divi
sas realizada por brasileiros tra
balhando no exterior (sobre
tudo nos EUA e Japão), teve o 
primeiro resultado positivo (su
perávit) desde 1992.

Na reserva
No entanto, as pressões so

bre a economia nacional não 
param por aí. No país há gran
des volumes de capital estran
geiro aplicados -  seja em inves
timentos diretos em empresas

Desde 1994, 
o país pagou ao 

capital financeiro 
internacional

em juros e 
amortizações 

37 bilhões de dólares 
anuais, em média. 

Nossa principal 
veia aberta, a dívida 

externa, cresceu 
47% nesse período.

ou no mercado de ações e ou
tras formas de ativos especula
tivos. Eles ficam registrados na 
conta de capital. Não há restrições 
à sua saída, isto é, nada impede 
que seus proprietários liquidem 
seus negócios no país e repa
triem esses recursos a qualquer 
momento. Essa liberalização é 
uma das diretrizes do FMI.

O país deve en tão  ter re
servas internacionais suficien
tes tam bém  para responder a 
essa demanda. Antes da crise 
do real, em 1997, as reservas es
tavam em mais de 52 bilhões. A 
fuga de capitais em 1998 as re
duziu drasticamente. No final 
de 2002, estavam em 16 bilhões 
de dólares, e ao terminar 2003 
tinham aum entado um pouco 
para 20,5 bilhões.

Levado a exigência de pro
duzir dólares e sem capacidade 
para tal, o governo FHC acertou 
os acordos com o FMI, pelos 
quais se aprofundou o ajuste 
(contra o povo, para garantir a 
economia das multinacionais). 
Os empréstimos do Fundo pas
saram a compor as reservas e 
dar a tal garantia de liberdade 
para a circulação dos capitais 
internacionais pelo país. Com 
os recursos do FMI, as reservas 
eram de quase 38 bilhões ao fi
nal de 2002, e de mais de 49 bi
lhões um ano depois.

Para sair da arapuca
A recuperação do superávit 

da balança comercial deve ser en
carada como um paliativo mo
mentâneo à situação de vulne
rabilidade externa do país. Desde 
o início dos anos 80 (quando

Delfim Netto estava no coman
do da economia), a política de 
superávits comerciais para pa
gar a dívida externa e os com
promissos com os capitais in
ternacionais se fez com a estag
nação do mercado interno (ar
rocho salarial, desem prego, 
quedas dos investimentos, su- 
cateam ento dos serviços pú
blicos etc.)

A política econômica cons
truída no PT até 2002, em opo
sição à política neoliberal apli
cada no novo governo por Pa- 
locci e Meirelles, aponta para 
três m edidas estru turais que 
retirariam o país da chantagem 
da vulnerabilidade externa. Primei
ro, a política econômica do PT é 
contra a liberalização da conta 
de capitais. Trata-se de impor 
critérios de seletividade na en
trada e restrições na hora de 
sair do país e de remeter lucros 
ao exterior.

Segundo, nenhum país po
de retomar o crescimento com 
os atuais níveis de pagamento 
da dívida externa. Uma rene
gociação a partir de uma audi
toria é um imperativo para recu
perar a perspectiva do desen
volvimento nacional. Finalmen
te, a "ajuda” do FMI (com o ex
plícito apoio do governo Bush) é 
contraproducente para os obje
tivos do PT. As condições colo
cadas pelo FMI (e aplicadas por 
Palocci-Meirelles) perpetuam  
os mecanismos de dependência 
e vulnerabilidade externas. Não 
há, portanto, com o aplicar o 
programa econôm ico do PT 
sem romper com o FMI e rejeitar 
suas condicionalidades.
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Onde é que está o nó?
Três pilares de sustentação da política econômica e três visões críticas.0 mapa do problema.

As críticas à política econô
mica do governo Lula podem  
ser divididas em três categorias. 
Há aquelas que incidem sobre a 
gestão conservadora das metas de
finidas pelo Banco Central e Mi
nistério da Fazenda; outras que 
focam sobre as próprias metas 
conservadoras definidas (inflação, 
superávit primário), propondo 
sua flexibilização; e, enfim, aque
las que criticam o próprio modelo 
de regulação definido -  o tripé livre 
circulação de capitais/câmbio 
flutuante, autonomia do Banco 
Central/sistema de metas de in
flação e metas de superávit pri
mário -  propondo outros funda
mentos para a ação do Estado.

O fato de o debate ter se con
centrado até agora nas duas pri
meiras categorias mostram sua 
limitação. É certo que a gestão 
das m etas de inflação e de su
perávit primário em 2003 e 2004 
foi e tem sido conservadora, di
m ensão reconhecida até por 
economistas neoliberais. Des
de meados de 2003, quando a 
inflação já estava sob controle, 
os juros já poderíam ter come
çado a cair e de modo algum se 
comprovaram as expectativas 
artificiais de disparo inflacioná
rio criadas pela diretoria do 
Banco Central neste início de 
2004, que o levaram a reduzir os 
juros em apenas 0,25 no pri
meiro trimestre (na verdade, ele
vando o juro real, já que o cená
rio era de inflação declinante).

Tentativa número dois
A segunda categoria de crí

ticas centra-se na definição das 
m etas conservadoras de infla
ção e de superávit primário. Pro
põe-se elevara meta de inflação 
e diminuir ao longo dos p ró 
ximos anos o alto superávit pri
mário proposto (de 4,25 % até 
3,75 %). Esta flexibilização das 
m etas, concebida por alguns 
com o necessária a uma re to
mada mais firme do crescimen
to, tem sido atacada de forma 
dura pelo Ministro da Fazenda 
como um afrouxamento irres
ponsável da gestão, seja por 
conceder campo à inflação seja 
por minar o estratégico ajuste 
fiscal, previsto como necessá
rio para toda uma década.

A vulnerabilidade desta se
gunda categoria de crítica está, 
de um lado, em aceitar as regras 
do jogo e, de outro, em operar 
sobre as suas conseqüências. 
As metas conservadoras, na óti
ca de quem as defende, tornam- 
se sinônimo de responsabilida
de férrea e ciosa de se defender 
até diante dos compromissos 
mais sagrados do programa de 
governo.

A insuficiência destas duas 
categorias de crítica tem  por 
raiz a crença equivocada -  co
mo se demonstrou dramatica-

Imagem e semelhança. As políticas de Palocci e Meirelles dão continuidade ao neoliberalismo de Malan e Fraga.
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A proposta de uma nova regulação com novos parâmetros.

Um novo tripé para regular a economia
Saídas à vista.

Uma nova perspectiva alter
nativa de regulação macro-eco- 
nômica deveria combinar três ele
mentos chaves: a regulação do 
fluxo de capitais/metas de eleva
ção de reservas e de superávit 
comercial; a republicanização do 

Banco Central com metas institu
cionais de controle da inflação e 
desemprego; e metas de dim i
nuição da relação dívida líquida do 
setor público/PIB, compatibilizan
do superávits primários menores 
com reduções da dívida financeira.

Um estudo consistente do re
gime de regulação do fluxo de ca

pitais especulativos no Brasil foi 
feito pela UFRJ. Ele demonstra 
como a adoção de mecanismos 
regulatórios permite desvinculara 
taxa de juros doméstica daquela 

oferecida aos capitais especu
lativos, minorando as possibili
dades de fuga de capitais. Esta re
gulação combinada com uma po
lítica agressiva de superávits co
merciais e de acumulação de re-

mente em 2003 e está sendo tra
gicamente confirmado em 2004 
-  de que se poderia transitar pa
ra um período de crescimento 
sustentado e de inclusão social 
operando gradualmente e por 
mudanças processuais nos mar
cos do atual modelo de regu
lação macro-econômica.

Quem dá as cartas
A questão é que não há co

mo construir uma alternativa 
coeren te sem  propor outros 
fundamentos institucionais de

servas diminuiría estrategicamen
te a vulnerabilidade externa estru
tural da economia brasileira.

A noção de republicanização 
do Banco Central é oposta às pro
postas de independência (o BC 

fixa as metas e gere sua execu
ção) e de autonomia (o BC geren
cia a execução das metas definidas 
pelo governo) -  que significam, 
na prática, a captura deste órgão 

pelas forças do mercado.
A republicanização do BC im

plica em reconhecer as dimensões 
técnicas deste órgão, mas subme
tendo as suas decisões estraté

gicas ao poder soberano e-leito, 
bem como ao controle público. 
Implica também em incorporar 

como meta central do Banco Cen
tral a busca do pleno emprego, 
compatibilizando-o com o controle 
da inflação.

Para sair do poço
Como tem afirmado reitera

das vezes o ministro Palocci, a

regulação. E uma questão pre
liminar é o poder de decisão do 
governo como um todo ou mes
mo do Presidente frente ao po
der das chamadas autoridades 
monetárias. Frente ao governo 
-  e ao que parece também fren
te ao Presidente-, tem sido cris
talino o poder de veto de Pa
locci diante de quase-decisões 
que poderíam ter implicações 
macroeconômicas. Mas é fun
damental compreender que Mei
relles tem igual poder diante do 
Ministro da Fazenda.

atual gestão macro-econômica 
segue os princípios adotados na 

segunda gestão Malan, de 1999 a 
2002. Estamos, portanto, no sex
to ano desta política. De lá para 
cá, apesar dos superávits primá

rios cada vez maiores (3,3 % em 
1999; 3,5 % em 2000; 3,7 % em 
2001; 4,0 % em 2002; 4,3 % em 
2003), a relação dívida líquida do 

Estado/PIB tem crescido sempre, 
passando de 49,7 % a 58,2 % do 
PIB. Não se trata, portanto, de um 
ajuste fiscal -  de controle e redu
ção da dívida -  mas de refinancia
mento de uma dívida que cresce.

Centrar o ajuste fiscal em ele
vados superávits primários reve

la-se assim uma opção liberal, 
aplicado aqui nos anos de monito
ramento do FMI. Essa opção exa
cerba, através dos critérios con
tábeis mais injustificados (conta

gem de investimentos nas esta
tais na rubrica de gastos, Títulos 
da Dívida Agrária de vencimento 

de longo prazo), o corte nos gas-

Ao dirigir as decisões sobre 
os juros, o crédito e o câmbio, o 
Banco Central define em grande 
medida as possibilidades do 
crescim ento  econôm ico, do 
grau de vulnerabilidade externa, 
do m ontante da arrecadação 
pública, da arrecadação e dos 
gastos públicos. O próprio Mi
nistério da Fazenda torna-se, 
em forte medida, instrumento 
ou gestor aplicado das conse
qüências das decisões do Ban
co Central.

O quadro está, porém, in-

tos públicos, em um padrão de 

contabilidade nacional diverso 
dos aplicados nos países desen

volvidos.
A lternativam ente, deve-se 

trabalhar para o crescimento do 
Produto Interno Bruto. Quanto 
mais crescer o PIB, menor será a 
relação dívida/produto. E é óbvio 

que se fixar nas metas elevadas 
de superávit primário, que con
tém os gastos do Estado neces
sários à retomada do investimen

to, inibe o crescimento do PIB.
Este conjunto de alternativas 

apresentadas é compatível com a 

meta de evitar uma crise cambial, 
o estouro da inflação e o cresci
mento estrutural da vulnerabi
lidade externa da economia bra
sileira. A sua adoção implica ne
cessariamente em reduzir o poder 
dos interesses financeiros e exige 
a busca de uma ampla legitimi
dade nacional e internacional que 
está ainda potencialmente dis
ponível para o governo Lula.

completo. Qual a força do Ban
co Central frente ao mercado 
financeiro, se este lhe fornece 
as regras, o pessoal executivo e 
condiciona ativamente suas de
cisões? Enfim, trata-se de uma 
distribuição de poder decisório: 
da Presidência da República pa
ra a Fazenda, da Fazenda para o 
Banco Central e deste último 
para os mercados financeiros. 
Este é o sentido fundamental 
dos princípios liberais da gestão 
macro-econômica e que é pre
ciso mudar.
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A democracia como solução
Elixir. Participação popular e agenda positiva são indispensáveis para retomada da esperança.

Raul Pont

Vários projetos que trami
tam no Congresso Nacional re
velam a dificuldade de aprovar 
iniciativas do nosso governo. 
Demonstram a pouca coesão 
programática e a escassa fide
lidade de parte das bancadas 
aliadas. Ou então, o preço co
brado para o apoio é muito ele
vado e a perda de espaços mi
nisteriais, mais cedo ou mais tar
de, desqualificará, pela hetero- 
geneidade, os objetivos que pos
suíamos e a expectativa dos elei
tores quanto ao nosso governo.

A opção pela busca de go
vernabilidade e sustentabilida- 
de governamental através de 
alianças no Congresso respon
de ao resultado eleitoral que 
nos deu uma bancada de me
nos de um quarto da Câmara 
Federal, considerando, inclusi
ve, nossos aliados eleitorais. 
Fruto do sistema eleitoral vigen
te, os 52 milhões de votos na 
candidatura Lula -  Alencar não 
se expressaram no Legislativo, 
ainda que o PT, individualmente, 
tenha alcançado a condição de 
maior partido do país, na Câ
mara e nas Assembléias.

Essa estratégia aliancista te
ve o apoio e a legitimidade do 
Partido e foi aprovada em suas 
instâncias por larga maioria. Is
so não impede que a avaliemos 
permanentemente à luz das ex
periências e do desenrolar do 
m andato  que cam inha para 
completar seu segundo ano.

Areia movediça
A "emenda paralela" à Pre

vidência, em tramitação, a des
figuração da ainda inacabada

reforma tributária, a retirada da 
urgência da reforma política e o 
comportamento dos aliados na 
questão da "M. P. dos bingos”, 
para ficar nos casos mais co
nhecidos, dem onstraram  que 
esse não é o melhor terreno para 
travar a luta política e aprofun
dar a relação com a sociedade, 
principalmente com o campo 
democrático, popular e sindical 
que foi a base da nossa vitória.

A tendência dessa estraté
gia nos torna, crescentemente, 
reféns de instituições em que 
somos minoria e estão consti
tuídas para serem conservado
ras e excludentes da participa
ção popular. Não possibilitam 
que a cidadania e os movimen
tos sociais vivam os problemas 
e as contradições, tomem cons
ciência e possam ter incidência 
na busca de soluções.

Num país como o nosso, on
de a democracia plena e a ex
periência político-partidária 
ainda engatinham, a não par

ticipação e a desinform ação 
conduzem, rapidamente, para a 
frustração e a desesperança. O 
caminho para a desilusão e a 
busca imediatista de outra al
ternativa, de outra saída é muito 
rápida e possível. Se a isso so
marmos segmentos dirigentes 
de movimentos sindicais e so
ciais, setorialmente desconten
tes, o cenário de legitimidade e 
de hegemonia que qualquer go
verno almeja fica prejudicado.

Descentralizar para fortalecer
A busca de incorporação e 

ampliação do debate na expe
riência do Plano Plurianual foi 
insuficiente e tímida. Nossas 
mais ricas experiências de ges
tão  local e regional m ostram  
que o sucesso das nossas admi
nistrações está na razão direta 
da nossa capacidade de incor
poração dos movimentos so 
ciais na gestão publica. Não pre
cisamos, nem devemos, abdicar 
das experiências programáticas

e dos valores incorporados de 
dem ocratização e descentra
lização em nossos governos.

Sem a presença ativa e pro
tagonista dos movimentos so
ciais e da cidadania -  com ins
trum entos de decisão e cons
trução conjunta das políticas 
públicas - , ficamos à mercê de 
instituições e de forças políticas 
que, por sua lógica e interesses 
sociais a defender, nos levam ao 
isolamento e à derrota.

Necessitamos, com urgên
cia, construir canais de parti
cipação popular, direta e com 
poder de decisão em nosso go
verno. Experiências como o Or
çamento Participativo e a cria
ção, o fortalecimento e a auto
nomia dos conselhos setoriais 
para formularem políticas públi
cas são o caminho para a rever
são positiva da relação do go
verno com a sociedade. A essa 
ousadia de inovar, de criar novos 
m ecanismos de participação 
popular no governo federal, im

põe-se uma agenda positiva que 
responda, efetivamente, às ne
cessidades da população.

Uma pauta de mudanças
Essa agenda passa por re

tomar e renegociar uma política 
salarial, ter a iniciativa de di
minuir a jornada de trabalho 
visando aum entar o número 
dos que trabalham e ter ações 
concretas para mudar os preços 
dos serviços públicos privati
zados que oneram brutalmente 
os trabalhadores (telefonia, 
energia, combustíveis, gás de 
cozinha, etc). Além disso, é pre
ciso estabelecer um novo pacto 
federativo com municípios e es
tados na repartição do bolo tri
butário e das competências das 
esferas administrativas.

É bom lembrar que o Dire
tório Nacional do nosso Partido 
aprovou, antes das eleições de 
2002, que lutaríamos para ga
rantir 20% do total das receitas 
públicas aos municípios. Nessa 
linha, inserem-se, também, as 
reivindicações de liberação dos 
financiamentos dos bancos pú
blicos para estados e municí
pios em programas de habita
ção, saneamento, obras públi
cas e geração de emprego.

Essas iniciativas e um arse
nal de experiências concretas 
que já praticamos em nossos 
governos, alicerçadas numa ou
sada e necessária política de 
participação popular, serão as 
condições para um grande e- 
xemplo em ulador de cam pa
nhas eleitorais vitoriosas em 
2004 e que reforçarão nosso 
projeto nacional.

Raul Pont é deputado estadual no Rio Grande do 
Sul e candidato a prefeito de Porto Alegre pelo PT.

Tortura.

0 Cristo encapuzado
Um anônimo iraquiano desferiu golpe mais duro aos EUA do que as incipientes insurgências xiita e sunita.

Jorge A. Banales

As fotografias que circula
ram por todo o planeta pode
ríam ter sido feitas em muitos 
outros lugares e diferentes épo
cas, como por exemplo na Amé
rica Latina de décadas passa
das. As técnicas básicas são as 
mesm as: capuz, nudez, fios, 
obrigar o preso permanecer de 
pé, abuso sexual. Como se os 
torturadores do planeta hou
vessem aprendido na ultima me
tade do século todos na mesma 
escola, a das guerras sujas.

As fotos foram difundidas 
porque houve um soldado esta
dunidense que não tolerou os 
vexames e as entregou ao Ser
viço de Investigação Criminal do 
Exército. Ea mancha, irreparável 
para o prestigio já avariado dos 
Estados Unidos no Oriente Mé

A primeira reação dos 
militares foi de buscar 
diminuir os danos, de 
manter a investigação 

nos limites do 
processo

dio, se transformou em escânda
lo global porque houve uma jor
nalista estadunidense-Seymour 
Hersh - ,  uma revista estad u 
nidense -The New Yorker- e um 
programa de TV estadunidense 
-  60 Minutes -  que divulgaram 
as imagens e publicaram o in
forme interno do Exército. Isso 
é parte de outra escola, a da li
berdade de expressão e da pro-

teção aos direitos humanos. 
Em janeiro, o Pentágono in

formou, de maneira breve, que 
se investigavam alguns abusos. 
A primeira reação dos militares 
foi de buscar diminuir os danos, 
de m anter a investigação nos 
limites do processo  e dizer à 
imprensa que se houve vexa
m es foram isolados e de res
ponsabilidade quase exclusiva 
de soldados e oficiais de baixa 
patente, fora de controle. Em 
março, o general Antonio Ta-

guba, encarregado da investi
gação interna, entregou seu re
latório, agora tornado público. 
Nele, se descrevem "numerosos 
incidentes criminais de abusos 
sádicos, descarados e licencio- 
sos”. Ex-presos de Abu Gjraib 
explicaram que as humilhações 
sexuais foram para eles ainda 
piores que os maltratos físicos.

Regra ou exceção
Tanto Bush como Rumsfeld 

se vangloriaram inúmeras vezes 
que Washington "colocou fora 
de circulação uns três mil ter
roristas". Os Estados Unidos 
não se incomodaram em expli
car onde esses indivíduos se en
contram, se continuam vivos, de 
que foram acusados, quais as 
provas contra essas pessoas, os 
métodos empregados para sua 
identificação e captura, nem

quanto tempo ficarão detidas.
O governo de Bush chegou a 

um ponto crucial em sua aventu
ra iraquiana: a indignação cau
sada entre os muçulmanos pe
las fotos de prisioneiros vexa- 
dos se soma à crescente rebe
lião que vai criando um senti
mento nacionalista ali onde an
tes havia inimizade entre su- 
nitas e xiitas.

Esse homem encapuzado -  
do qual ninguém sabe se con
tinua vivo ou se esta  entre os 
que os Estados Unidos colocou 
fora de circulação -  trouxe em 
sua vulnerabilidade absoluta a 
revanche do torturado, de todos 
os torturados: mostrou o equí
voco histórico do torturador.

Este texto é um recorte resumido 
do original, publicado na revista uru
guaia Brecha (www.brecha.com.ug)
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