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Apresentação

A Secretaria de Formação do Sindicato dos Bancários do

Ceará tem o prazer de vir a público apresentar mais uma edição

da Série Debates sobre Conjuntura. O tema aqui tratado

é O Movimento Sindical diante do Governo Lula:

Balanço e Perspectivas, o qual contou com a consistente e

vibrante explanação do jornalista e diretor do Centro de Estudos

Sindicais (CES), Altamiro Borges.

É relevante sublinhar que a elaboração deste texto se deu

a partir da transcrição do Debate gravado em DVD, sendo que a

adaptação do texto oral para o escrito foi realizada pela Assessora

da Secretaria de Formação deste Sindicato, Victoria Régia Arrais,

a quem agradecemos de modo especial.
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O fio condutor da discussão se baseou numa análise dos

diversos movimentos de luta e resistência que estão acontecendo

no mundo inteiro, com destaque para aqueles forjados na

América Latina, onde a maioria dos governos, entre eles o Brasil,

a Venezuela, a Argentina, a Bolívia e o Peru está inclinada ao

campo da esquerda. Para Borges, trata-se de um forte processo

de esquerdização dos países latino-americanos nunca antes visto,

o qual tem suscitado, de um lado, uma série de efervescências que

alimentam novas utopias e possibilidades históricas e, de outro,

profundos dilemas para os movimentos, sobretudo, no que tange

às relações destes com os governos, gerando uma relação de

outra ordem, que não deve ser pautada “nem na passividade e

nem no voluntarismo”. É preciso, portanto, desenvolver a “inte-

ligência política”; significa saber fazer pressão do jeito certo e de

forma autônoma, pois não basta somente lutar, mas sim “saber

lutar”.

No caso específico do Brasil, na avaliação do autor, não

há ainda um projeto político claro e consistente capaz de

vislumbrar uma transição concreta, ou mesmo uma alternativa à

crise capitalista em curso. Entretanto, os avanços no sentido da

democratização do estado brasileiro, antes prioritariamente vol-

tado para os interesses das elites, agora tem cedido espaço para

as demandas das camadas mais desfavorecidas da sociedade,

revelando o potencial transformador das políticas sociais e
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públicas, principalmente, quando estas tomam como pressupos-

to o controle social.

Desse modo, o evento trouxe uma importante contribui-

ção para o debate urgente e imprescindível sobre o sindicalismo

no País, o qual possui grandes desafios advindos da crise estrutu-

ral do sistema capitalista, e não há outro modo de fazer frente a

esse processo que não seja pela politização da ação sindical.
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Introdução

O sindicalismo brasileiro, na década de 1990, passou por

um período de muita dificuldade, tanto objetiva como subjetiva,

período difícil de montar assembléias, de montar chapas para a

diretoria devido a um clima de grande preocupação com desem-

prego e precarização do trabalho. O sindicalismo viveu uma fase

de refluxo e o movimento sindical acabou investindo pouco na

formação político-sindical - e agora eu sinto a retomada dessa

preocupação. Não uma formação doutrinária, mas uma forma-

ção que estimule o senso crítico. Esse tema é bastante complexo

e está muito aberto, pois ninguém sabe direito como será esse

segundo mandato do presidente Lula.
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Antes de se abordar a questão nacional, eu acredito ser

importante nós abordamos muito rapidamente alguns eventos

que estão acontecendo no mundo. Hoje eu acredito que existe um

processo de integração muito grande. Uma velha polêmica que

se deu entre dois titãs do movimento revolucionário - Lênin e

Trotski - na década de 1910 e 1920 que era sobre socialismo em

um só País, eu acredito que essa polêmica ainda hoje estaria mais

ou menos superada porque hoje o mundo está muito mais

integrado, economicamente, politicamente e no campo das

idéias também (no debate cultural e ideológico). Por exemplo, se

você tem um processo nos Estados Unidos de aumento de juros

bancários, se o FED (Banco Central dos EUA) eleva a taxa de juros

lá, de imediato o mundo todo sente o impacto. É o que o pessoal

gosta de brincar: “Se há uma gripe nos EUA causa pneumonia no

mundo inteiro”. As relações econômicas estão muito vinculadas;

o capital financeiro é mundial e as relações políticas também

estão muito interligadas. Quando teve a invasão do Iraque, por

exemplo, muitos de nós pensamos: “Que porcaria! Os EUA vão

lá, tomam o Iraque por razões energéticas e geopolíticas e onde

está a resistência? Não temos a capacidade de resistir ao Impé-

rio!”. Muitos pragmáticos aqui no Brasil disseram: “Estão vendo,

não existe alternativa! O mundo é esse mesmo e não dá para

mexer...”. Isso, de certa forma, enfraqueceu a nossa moral. Em

compensação, quando começou a resistência iraquiana muitos de
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nós disseram: “Estão vendo, tem resistência, sim! Tem luta! O

mundo não é assim, tem alternativa!”.

Mesma coisa aconteceu aqui na Venezuela, quando

houve um golpe militar, muitos de nós ficamos “baqueados”...

Uma experiência que estava nascendo e já castraram. Muitas

pessoas aqui no Brasil, especialmente na televisão, vieram

novamente com o discurso: “estão vendo... o populismo está

derrotado, temos que seguir a agenda dos EUA, a agenda

neoliberal”. Um dia depois quando o povo desceu dos morros,

ocupando o palácio Miraflores e derrotou os golpistas, respira-

mos mais aliviados, pois vimos que há possibilidade de resistên-

cia. Estou querendo mostrar com esses fatos que o mundo hoje

está muito interligado para entender o Brasil. Por isso, é preciso

entender e discutir um pouco no que ocorre no mundo.

Para mim, no mundo atual ocorrem três fenôme-

nos básicos: o primeiro é que a crise no sistema capita-

lista vai se aguçando, vai se agravando. O sistema capita-

lista não está mais conseguindo crescer a taxas médias fortes. O

sistema está emperrado. Quem viu o sistema capitalista na

década de 1970, quando o mesmo crescia a uma média de 7%

ao ano e vê hoje perceberá que a economia capitalista está

patinando... ela não consegue mais crescer. Essa crise vai cada

vez mais aguçando as contradições, levando a uma grande
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polarização: uma parcela muito pequena, quase residual e

riquíssima, enquanto outra parcela monstruosa na miséria. Os

dados que apresentarei nesse momento são dados levantados

pelas Nações Unidas (ONU). Hoje, no mundo, três pessoas

têm um patrimônio equivalente a quase trezentos mi-

lhões de habitantes da Terra. Hoje, no mundo, 256 pessoas

têm um patrimônio equivalente a 3 bilhões de habitantes da

Terra. Uma parcela riquíssima que vive da opulência, vive da

especulação financeira e o “grosso” da humanidade na miséria.

Segundo a Organização Internacional do trabalho, a OIT, no

mundo, de 6 bilhões de habitantes, retirando-se as crianças, as

pessoas que já trabalharam e deveriam estar descansando,

sobram 3,5 bilhões. Desse valor, 1,230 bilhões estão ou desem-

pregados ou subempregados. Esse é um sistema que não dá mais

futuro à humanidade, não consegue mais resolver a sua crise.

Basta pegarmos o que atualmente ocorre com os EUA. Os EUA

atualmente mais importam do que exportam. Eles viraram

“Shopping Centers”. Além disso, os EUA gastam muito mais do

que arrecadam. Para manterem o poder deles é necessário

ocupar países, fazer terrorismo, fazer pressão. Essas são as

características do mundo hoje, a grande instabilidade e crise no

sistema.

Segundo grande fenômeno no mundo hoje ao

meu ver: aumenta a resistência dos povos. Se na década de
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1990 vivemos um período difícil, onde se falava em fim da

história, que não havia alternativas, onde a nossa classe estava

com dificuldades de desenvolver lutas, onde os Estados estavam

tendo o seu papel reduzido. Enfim, na década de 1990 foi uma

hegemonia deste grande pensamento dominante. A partir do

final dessa década e, principalmente nesse novo milênio, nós

estamos vivendo uma fase de aumento das resistências

dos povos. Expressão disso: o Iraque. Os EUA pensaram que

aquilo seria um passeio, que eles iriam trocar sangue por petróleo

facilmente. O povo iraquiano habilidoso, diante da força militar

dos EUA, foi para a tática de guerrilha e na tática de guerrilha tem

conseguido vitórias importantes. Isso é que dá medo na sociedade

americana. É a repetição do que foi o Vietnã. Outro ponto: a

resistência no Afeganistão. A mídia não discute nada, mas hoje

os EUA estão perdendo a guerra no Afeganistão. Os Talibãs hoje

já dominam 1/3 do território afegão. Resistência em todo o

Oriente Médio, região riquíssima em petróleo. Essa resistência

aumenta e põem em evidência a juventude. Os movimentos

contra a globalização e as políticas neoliberais que são realizados

na forma de convenções como em Seattle e Gênova. Esse

movimento que acabou tendo no Brasil o seu centro de organi-

zação com o Fórum Mundial Social, de Porto Alegre. Esse tipo de

resistência está aumentando muito no nosso continente, que foi

a principal vítima disso que se chama de “políticas neoliberais”.
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está descartado. São algo em torno de 800 milhoes de pessoas

ao léu, ignoradas pelo sistema.

Onde se aplicou o neoliberalismo? No nosso Continente,

na América. E o desastre foi grande. Se pegarmos a situação da

Argentina. O povo argentino se achava superior, meio europeu

aqui no Continente. Menem, presidente da Argentina, dizia que

tinha relações “carnais” com os EUA. O povo argentino viu por

onde foram as relações “carnais”... perderam tudo, está uma

miséria. Miséria também no Chile com tudo privatizado, previ-

dência, educação... uma desgraceira no Brasil também. Então, a

resistência passou a se dar no nosso Continente com muita força.

Essa resistência se deu de várias formas como a luta armada, por

exemplo. O nosso Continente está vivendo um processo de

levantes populares. Somente nos últimos sete anos, onze presi-

dentes da república foram depostos no nosso Continente, expul-

sos de governo, seja na Argentina, Bolívia, Peru, Equador. Essa

resistência tem se dado principalmente através da via eleitoral. A

insatisfação com o neoliberalismo se canaliza por meio da via

eleitoral. Esse fenômeno começou na Venezuela, primeiro país

onde isso se expressou eleitoralmente com a vitória de Hugo

Chávez, em 1998. Um militar que havia organizado um levante

militar, estava preso, saiu da prisão. Ele não tinha nem partido

político sequer, organizou um movimento seis meses antes da

eleição e, de repente, derrotou os dois partidos que se revezavam
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no poder desde 1958. E veio com um governo de propostas

ousadas no campo político, mas não no econômico. Na seqüên-

cia, um operário, metalúrgico, ex-retirante nordestino, que sofreu

um acidente de trabalho, trabalhou no mercado informal, que foi

pro ABC paulista, que fundou uma Central (a CUT) e um partido

político (o PT), que foi preso e enquadrado na lei de Segurança

Nacional, vira presidente do Brasil.

Na seqüência, um racha no Partido Justicialista Peronista,

um racha pela esquerda - dentro de um partido das classes

dominantes - Nestor Kinschiner, vira presidente da Argentina.

Em seguida, uma força política que nunca teve expressão eleitoral

forte, num país onde há mais de 170 anos dois partidos se

revezavam no poder, uma força política de centro-esquerda vence

a eleição, Tabare Bastas. Na seqüência, um líder camponês,

indígena, que fala abertamente que é líder cocaleiro: “não sou eu

que faço o tráfico, quem trafica e consome são os EUA!”. Esse

líder cocaleiro ganha a eleição contra todo o mundo na Bolívia,

Evo Morales.

Enfim, há um processo que o Fernando Henrique junto

com a assessoria do governo americano escreveram há algum

tempo atrás um documento alertando o presidente americano

George W. Bush. O titulo do documento era: “Há um processo

de esquerdização da América Latina”. Ou seja, há, de fato,

uma mudança de rumos na América Latina. Essa reunião que
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tivemos há pouco tempo em Cochabanba, na Bolívia, foi um

momento impressionante. Essa reunião procurou formar um

novo bloco regional para se contrapor aos desígnios dos EUA.

Uma tentativa de se reunir forças para negociar comércio,

medidas econômicas, enfim, para negociar expansão. A isso está

se chamando de CASA – Comunidade Sul Americana – um

reforço do Mercosul.

Por fim, o último fenômeno seria: apesar dessa resistên-

cia toda, ela ainda não transitou para uma alternativa:

ainda não conseguiram consolidar governos realmente de mu-

danças. São governos que possuem muitas dificuldades. Então há

resistências, há vitórias, mas que ainda são difíceis de se conso-

lidar, porque o poder do capital financeiro é muito grande, a

classe trabalhadora está muito desestruturada, estamos com

dificuldade de pressão. Então nós obtivemos uma vitória eleitoral,

mas não concretizamos as últimas conseqüências da vitória

política. Em outras palavras, estamos resistindo, mas sem

um projeto político claro de transição concreta.
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Breve Trajetória Política Brasileira

Em minha opinião, o Brasil se encaixa nisso. A eleição

de 2006, no Brasil se encaixou nesse figurino, é claro que com

suas características. Nós já possuímos governos em períodos

progressistas. No governo de Getúlio Vargas, por exemplo,

tivemos um período progressista, com um projeto de desenvolvi-

mento nacional, com regulação do trabalho. Esse período de

governo Getúlio Vargas foi bombardeado. É desse período que

vem a expressão “mar de lama”. É dele também que vem a UDN

para derrubar Getúlio Vargas. E Getúlio não conseguiu concluir

seu mandato, pois acabou se suicidando com um tiro no peito -

saiu da vida para entrar na história como disse na sua carta-
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testamento. Outro governo com características progressistas e

que emergiu das classes dominantes foi o governo João Goulart;

com as “reformas de base”. Esse governo não chegou ao fim, pois

teve o golpe militar de 1964.

O governo Lula sofreu ataques fortíssimos e se ele não

possuísse alguma base social era ou para tiro ou para renúncia,

ou, pior, para a guerra. Esse governo, com todas as suas

limitações, sofreu uma bateria de ataques monumental e conse-

guiu resistir, chegar à eleição e ganhar. Esse fato foi impressio-

nante! Somente daqui a uns 20 anos é que os historiadores

poderão entendê-lo. Nenhum outro conseguiu isso, ninguém

antes dele conseguiu esse tipo de resistência.

Para mim, essa eleição significou a derrota do

risco de retrocesso. O povo votou contra a possibilidade de

retorno de quem foi derrotado no passado.

Eu tenho estudado os mapas eleitorais no Brasil inteiro

e, em certos locais se apresentou o que chamo de “corte de

classe”. Quem votou nesse governo foi o pobre. Podemos

dizer que o nome da coligação estava certo, pois quem

garantiu a vitória de Lula foi a “força do povo”. Enfim, foi

o “pobretariado” quem garantiu essa eleição, por causa de

diversos fatores: os programas sociais, desenvolvimento em

certas áreas da economia, programas nas universidades, enfim,
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por causa de vários programas. O povo garantiu a vitória de Lula

apesar de toda a manipulação e todo o bombardeio. Outro fator,

ao meu entender, que garantiu a vitória, foi a capacidade de

“neutralizar o inimigo” e de atrair aliados. Às vezes você tem que

atrair aliados para rachar o campo inimigo. O governo Lula

entendeu a necessidade de ampliar as forças para obter a vitória.

Eu mesmo era um dos que diziam: “temos que evitar o segundo

turno, pois no segundo turno essa elite vai se condensar ainda

mais. A campanha será tão violenta que nós corremos o risco de

perder”. Entretanto, o segundo turno foi ótimo. No primeiro

turno, a campanha foi pautada pela “ética”, o que deixou um

clima eleitoral sem ânimo. O segundo turno obrigou o governo

Lula a iniciar uma campanha mais massiva. Com isso se “polari-

zou” a disputa. Quem dizia que a Esquerda e a Direita

tinham se acabado no Brasil pode comprovar a sua atual

existência, com suas qualidades e defeitos. Isso retomou o

debate programático. Retomou o debate sobre o papel do Estado,

das políticas públicas, questão das privatizações, política externa

e outros assuntos. O segundo turno permitiu ainda uma

reaglutinação de setores da esquerda que, no primeiro turno, por

diversos motivos, estavam divididos. Foi o risco do retrocesso que

religou mais esses setores. O movimento sindical entrou com

mais força no segundo turno. O movimento social mais organi-

zado foi mais ativo. Enfim, o segundo turno foi “um mal que veio
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para o bem”. Foi uma vitória eleitoral indiscutível. Se tivéssemos

ganhado o segundo turno com uma diferença de 1,3 (mesma

diferença que levou ao segundo turno) a direita estaria questio-

nando, fazendo campanha pelo Impeachment, pelo que o

Fernando Henrique chamou de 3º turno. Felizmente, ganhamos

com uma diferença de 20 milhões de votos, uma goleada. No

segundo turno ocorreu um fenômeno diferente, pois o Geraldo

Alckmin ficou devendo votos. Geralmente, no segundo turno, se

ganha mais votos, entretanto, ele perdeu votos. A vitória do

presidente Lula foi uma vitória política e ideológica.

Na década de 1990 quando se falava em ser contra as

privatizações, éramos tratados como dinossauros. A própria

população acreditava que com as privatizações se melhoraria os

serviços e com menores preços. Era o poder da propaganda.

Nessa mesma década, nós perdemos o debate da privatização.

Nessa eleição nós ganhamos o debate contra a

privatização. O Fernando Henrique ficou magoado, pois não

defenderam as privatizações ocorridas durante o governo dele.

Nós ganhamos o debate sobre a necessidade de políticas

públicas e de políticas sociais. Os opositores fizeram todo um

aparato para se demonstrar a “gastança pública”. Depois eles

tiveram que retirar o termo “gastança”, pois ficou demonstrado

que isso era “investimento social”. Ganhamos o debate, inclusive,

da política externa. Mesmo com essa vitória expressiva do
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Governo Lula, isso não significa que esse novo governo será uma

“beleza”. Seria bom nós ficarmos em estado de alerta. A Direita

perdeu, está baqueada e dividida. Os grandes políticos estão fora

de sintonia. O PFL somente elegeu um governo estadual. A

Direita não ficará parada apesar das perdas e derrotas. A Direita

perdeu uma eleição, mas não perdeu o poder. Ela

continua com o poder econômico, com os bancos e

grandes corporações. Continua com o poder midiático,

com todos os meios de comunicação. Continua com

governos importantes como os de São Paulo, Minas e Rio

Grande do Sul, que são governos de peso. Ela continua

com maioria no Senado. Nós ganhamos a eleição, mas

não o poder. Essa turma vai se preparar e está se preparando

para enfrentar o governo Lula. Até porque em 2010 não haverá

candidatura Lula, não ocorrerá nova reeleição. A Direita brasilei-

ra não é tão burra quanto a Direita venezuelana, que é golpista e

racista. A Direita brasileira é muito inteligente, tem uma cultura

de conciliação, de envolvimento. A burguesia brasileira é muito

inteligente. Então ela perdeu a eleição, mas tem espaço no

governo, que é um governo de coalizão, um governo muito

amplo. A Direita brasileira vai tentar usar a mesma tática aplicada

no primeiro governo Lula. Em um primeiro momento ela alisa,

tentando pautar o governo Lula, para no segundo momento ela

ir para o fuzilamento.
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A burguesia brasileira está tentando pautar o

governo Lula em quatro questões: ela não quer que mexa

na política macroeconômica: política de juros, política

fiscal e política cambial. Eles até aceitam que se mexa um

pouco na política monetária, desde que se aumente o rigor fiscal,

reduza os gastos, demita funcionários e outros contrapontos.

Segundo; ela está querendo a todo custo as novas

reformas como a terceira fase da reforma da previdência.

Isso faz parte do programa do Fundo Monetário Internacional.

Terceiro: eles querem mudar a política externa. Apesar de

perderem a eleição, eles querem impor o programa deles de

política externa. A própria mídia tenta desqualificar a política

externa brasileira. Quarto evento: eles perceberam que a

mídia hegemônica saiu muito desgastada dessa eleição.

A mídia hegemônica foi uma das grandes derrotadas nessa

eleição. Esses colunistas que ganham por volta de 80 mil reais ou

mais, como, por exemplo, Miriam Leitão, que tentam posar de

“preocupados com a questão social”. Essas pessoas têm uma

preocupação tão grande que ficam curtindo isso em Miami.

Todos eles sofreram um desgaste muito grande. Eles acreditavam

que eram os formadores da opinião pública brasileira e, literal-

mente, “quebraram a cara”. Como a mídia hegemônica foi

derrotada, está ocorrendo um movimento pela democra-

tização dos meios de comunicação. Por isso, a mídia esta
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tentando se passar por vítima. Isso é um recado para o governo

“não mexer” nos meios de comunicação; isso aqui é monopólio

nosso. A pressão desses meios é muito poderosa. Eles conse-

guem pegar um pequeno assunto e transformar num monstro.
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Expectativas com o 2º Governo Lula

Acredito que esse governo, apesar de tudo, possui

melhores condições para trabalhar do que o primeiro. No

primeiro governo houve todo um slogan de “Lulinha paz e amor”,

significando um governo sem mudanças radicais. Nesse contexto,

o governo iniciou seus trabalhos “fazendo omelete sem quebrar

ovos”, ia fazer grandes coisas sem mexer nas questões estruturais.

Uma idéia disso foi a “carta ao povo brasileiro” que alguns

brincam dizendo que foi “carta aos banqueiros”. Nela se expres-

savam a obediência aos contratos, quase como se “prestasse

contas ao deus mercado”. O primeiro governo Lula teve

muita dificuldade nesse sentido, pois o País estava

quebrado, totalmente fragilizado, um Estado totalmente
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vulnerável. O Governo Lula não conseguiu a maioria parlamen-

tar nem a maioria dos governos estaduais. Enfim, ficou com muita

dificuldade e precisou fazer uma verdadeira “engenharia” para

sobreviver. Graças ao segundo turno, a campanha teve que

adquirir um tom mais de esquerda, teve que falar abertamente que

era contra a reforma da previdência, contra a reforma trabalhista

e a favor do fortalecimento do Estado. O presidente Lula elegeu

o tema “obsessão pelo desenvolvimento” significando o confron-

to contra o capital financeiro. Essa eleição fez com que o

governo “pendesse” mais para a esquerda – isso é uma

tendência, não está concretizado. Esse processo derrotou setores

mais ortodoxos do governo, fragilizou a equipe do Banco Central

e fortaleceu setores tidos como “desenvolvimentistas”. Um se-

gundo aspecto muito positivo foi a obtenção de maioria

nos governos estaduais. A própria aliança do segundo gover-

no não é mais uma aliança de “varejo”, mas sim uma aliança que

proporciona mais estabilidade para governar. Do ponto de vista

da economia, a não ser que ocorra um fenômeno externo muito

forte de instabilidade, o cenário interno da economia é de

mais de segurança. De imediato, a dívida externa se coloca,

pois a dívida interna é maior. O governo tem maior capacidade

de indução, tem mais programas. Um outro fator de vantagem,

na minha opinião, é que o cenário da América Latina mudou.

Quando Lula assumiu em 2003 somente havia um governo de
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esquerda na América Latina, que era o Governo de Hugo Chávez,

o qual enfrentava uma “nocaute petroleiro”, estava quase caindo.

O governo Lula teve que mandar petróleo para lá, pois o governo

de Chávez estava quase caindo. Agora, a América Latina está

muito mais diferente. Nos Estados Unidos, o Bush está com

dificuldade, pois acabou de perder a eleição para a escolha de

representantes para o Senado e está com outra dificuldades e isso

proporciona um “campo de manobra” maior para nós atuarmos.

Enfim, as atuais condições são melhores para o governo Lula.

Mas isso é tendencial. Por quê? Porque a pressão da burguesia

será muito grande e há limites no governo Lula. Esse governo

ainda possui pouca nitidez de programa. Ainda tem problemas,

não possuímos a maioria no Congresso, entre outras coisas.
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O Papel do Movimento Sindical

Nesse cenário, o movimento sindical tem um papel

espetacular. Não somente o movimento sindical, mas também

outros movimentos sociais organizados como as Pastorais da

Igreja, o movimento dos estudantes, o movimento hip hop,

enfim, tudo que tem demanda. Não há mais “carta ao povo

brasileiro”, mas sim compromissos de campanha e nós devemos

cobrar esses compromissos. O primeiro governo Lula foi uma

experiência inédita, pois nós nunca tivemos um governo que

tivesse saído das nossas lutas, com as nossas virtudes e os nossos

defeitos. Já tivemos governos progressistas, mas que vieram das

classes governantes, eram fraturas das classes dominantes. O

primeiro governo Lula foi diferente, o movimento social
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e o movimento sindical passaram por uma crise “existen-

cial”, ser ou não ser, eis a questão? Não sabia se era

governo ou se era oposição. E caiu numa postura que tinha

dois extremos, no meu entender, equivocados e frutos da

inexperiência. Um setor foi como se dissesse: “O Lula veio das

nossas bases, deixa ele lá trabalhando e vamos cuidar das coisas

do nosso cotidiano. E não vamos criticar o governo, pois ele veio

da nossa luta e tudo o que ele fizer é para o nosso bem, não pode

servir para a Direita. Essa porção do movimento sindical adquiriu

certa passividade. Já a outra parte do movimento social disse: “O

governo Lula, no primeiro dia, não baixou uma medida provisória

decretando o Socialismo como sistema político no Brasil, na

América Latina, no mundo e quem sabe interplanetário. Então

esse governo é burguês, neoliberal, imperialista! Então porrada

nele”. Essa ala foi direto para a oposição, sem ver a correlação de

forças e sem ver as contradições do governo.

Eu acredito que agora nós devemos encontrar o equilí-

brio desse sistema. Nem a passividade e nem o voluntarismo.

Em minha opinião, precisamos combinar três coisas

fundamentais: primeiro, preservar a nossa autonomia –

Sindicato não é Estado. Segunda coisa, precisamos

pressionar o governo. Hoje o movimento sindical e o movi-

mento social precisam aumentar a carga de pressão. A burguesia

hoje não precisa se valer mais da luta armada. Basta pensarmos
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que nós elegemos um governo que vem das nossas lutas e este

mesmo governo se torna refém do mercado financeiro. Se nós

não pressionarmos, a vitória eleitoral que nós obtivemos se torna

em derrota política logo em seguida. Terceiro aspecto, precisa-

mos de “inteligência política”. Não basta somente lutar, mas

sim saber lutar. Não basta fazer a greve, é preciso saber fazer

a greve – a hora que começa, a hora que termina, a hora de

avançar e recuar. Do mesmo modo da greve, a luta social requer

inteligência política. Ao meu entender, o movimento sindical

terá grandes momentos se souber combinar autonomia

com a pressão certa e a inteligência política. Além desses

três aspectos, acredito que seja inicialmente até mais importante,

o movimento sindical precisa se unificar. O movimento

sindical nesse aspecto ainda está com muitas dificuldades, vive

ainda uma “crise”. Crise essa que provém de vários fatores

combinados. Para se safar desta crise, seria razoável o movimento

sindical se coesionar com outros movimentos sociais.

Mas coesionar em cima do quê? Nesse ponto se faz

necessário um projeto. Para se construir esse projeto, quatro itens

são fundamentais: primeiro item é preciso um projeto que

garanta a soberania do País e a integração latino-americana.

Hoje, o critério da soberania é avançar para uma maior integração

latino-americana. Somente com essa integração é que nós

teremos força. Segundo: nesse projeto se não houver desenvol-
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3)  Crise da Militância

Com relação à crise da militância, já ouvi companheiros

falarem que ela era um problema de “traição”. E eu costumo

brincar com eles perguntando o porquê de eles não terem muitos

militantes. O problema da crise da militância foi a existência de

fatores subjetivos que atingiram a nossa classe, especialmente na

década de 1990. Por que o sindicato na década de 1980

lotava assembléia e na década de 1990 estava esvazia-

da? Desemprego, precarização do trabalho, um monte de coisas

que deixaram a nossa classe acuada. Basta lembrar do fato de que

na década de 1980, de cada 10 pessoas que entravam no

mercado de trabalho, 8 tinham carteira de trabalho assinada ou

trabalhava e algum setor público. Na década de 1990, de cada 10

pessoas que entravam no mercado de trabalho, 9 não tinham

carteira de trabalho, informalidade, precarização. Agora eu

pergunto: é fácil organizar esses 9? É difícil e demais. A nossa

classe foi muito abalada. Isso gerou crise no sindicalismo, e na

militância. Algumas pessoas diante de uma realidade tão

difícil, com a força do capital financeiro tão forte e os

Estados tão fragilizados e a nossa classe tão fraturada

acabaram mudando de lado. O que seria então a formação

da Força Sindical em 1991? Eram pessoas inclusive da esquerda

que, diante de tremenda adversidade passaram para o campo

inimigo, defendendo o Neoliberalismo por meio da Força Sindi-
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cal, bancada com o governo do Collor de Mello, em 1991. Outra

parte do movimento sindical pensou: “está muito difícil,

eu não irei mudar de lado, mas sim procurar me adaptar,

pois não tem como bater de frente”. E fizeram isso através

de um sindicalismo menos radicalizado, porque não estávamos

com essa força toda, e fizeram um sindicalismo menos de

classe e mais “cidadão”. Eu deixo de fazer um sindicalismo

de combate e faço mais um de “proposição”. Isso não

significou que o sindicalismo se converteu ao Neoliberalismo, mas

sim, que diante da adversidade ele abrandou um pouco. Isso teve

efeito na formação sindical. Ao invés de se investir na formação

política e ideológica, eu invisto na formação profissional. Eu pego

o dinheiro do FAT e invisto na formação profissional, e se bobear

eu ainda engano o trabalhador dizendo que o problema do

desemprego é a “empregabilidade”; é porque o trabalhador não

tem formação, ou seja, eu culpo o coitado do desempregado por

ele estar desempregado. Eu digo que ele não está empregado

porque ele não estudou! Alguns setores nessa crise deixaram de

atuar no movimento social e passaram a apostar tudo no

movimento institucional (eleição). Eu não preciso mais de núcleos

partidários para ação no movimento social, eu preciso de cabos

eleitorais. Enfim, eu acredito que nós temos pela frente desafios

muito grandes. Chegou a hora de “valorizar os valores”. Você

pega essa crise do movimento social com fatores objetivos que
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acabaram gerando problemas subjetivos. Por exemplo, o

sindicalismo se voltou muito para a luta imediata e econômica, se

voltou muito para a categoria, e pior, como o “cobertor” ficou

curto – desemprego, queda de receita do sindicato, voltou-se para

dentro do aparelho. Ao invés de ser sindicalista de base, de

luta, virou carreira, e gostaria de esclarecer que não estou

falando do Ceará. Camaradas que se formaram juntos na luta,

montaram piquetes juntos, dormiram nas piores condições,

enfim, esses camaradas começaram a disputar espaço e aparelho

entre si. Reunião de diretoria gastando horas para saber

quem ficaria com o celular, com o carro e a liberação...

não discutia a luta, mas sim o aparelho. E agora eu

pergunto: qual era o problema companheiros?

Em minha opinião, nós deveremos fazer com maturida-

de uma autocrítica na militância. O nosso trabalho militante, de

organização, de formação e de mobilização. O movimento

social vale se ele souber fazer três coisas: lutar (mobili-

zar), conscientizar (formar) e organizar. Se ele não serve

para essas três coisas é bom ele repensar o que está querendo da

vida.
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4) Papel do Movimento Sindicato diante dos

Governos

O tripé que antes eu havia comentado anterior-

mente – autonomia, pressão e inteligência política – é

fácil falar e difícil fazer. Eu acredito que o grande segredo está

em balancear essa equação. Saber como preservar a autonomia,

sabendo das limitações dos governos hoje e pressionando os

mesmos, mas ao mesmo tempo, sabendo da existência do campo

inimigo e não dando “brecha” para o inimigo atuar. A burguesia

é muito esperta. Esse negócio da Lei do Super Simples reuniu

vários setores, pois quem geram emprego no Brasil são as

pequenas e médias empresas. Você destravando este setor

estimulará a geração de emprego e renda. Muitos trabalhadores,

diante da crise, conseguiram montar o seu próprio negócio, mas

enfrentando muitas dificuldades para poder viabilizar. Isso foi e é

o que gera emprego mesmo, até porque as grandes empresas,

com alto investimento em capital e tecnologia, o “trabalho vivo”

vai diminuindo. No caso dos bancários, por exemplo, 920 mil

bancários na década de 1980 e hoje somente 380 mil. A idéia do

Super Simples para destravar crescimento era muito interessan-

te. Agora veja como a Elite é esperta: no projeto do Super

Simples ela já imbutiu um processo de precarização do trabalho,

e o movimento sindical não observou esse fato, ou seja, “comeu

bola”. Da mesma forma como “comeu bola” na reforma do



((( 43

judiciário do ano passado. Às vezes, ficamos muito presos à

luta econômica imediata e corporativa e perdemos o

estratégico. O movimento sindical poderia discutir o

orçamento, esse assunto deveria ser mais discutido, pois

é no orçamento que se decidem as coisas.

5) Como ficariam as relações diplomáticas, num

período pós Fidel Castro?

Quando o bloco Soviético do Leste Europeu caiu, mais

ou menos no início da década de 1990, para muitas pessoas Cuba

haveria de cair também. Cuba resistiu porque tem uma

originalidade. Cuba, no meu entender, combinou quatro

coisas fundamentais: primeiro, Cuba tem as conquistas

da revolução, as quais são muito marcantes. Cuba era um

bordel, um país destruído, não existia acesso à educação e à

saúde. O povo cubano valoriza, principalmente as pessoas de

mais idade, essas conquistas da revolução. Para se ter uma idéia,

Cuba é um país campeão nos esportes, fato este atrelado a uma

boa educação, tanto no nível básico como no nível universitário.

Segundo, o sentimento “antiimperialista” é muito forte,

até porque os EUA estão ali a cerca de 100 milhas. E os Estados

Unidos somente provocam o povo cubano. Eles já tentaram

matar Fidel Castro dezenas de vezes e vivem fazendo “sacanagem”
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com a economia cubana – aquele bloqueio econômico, por

exemplo, é um crime. Isso acentua o sentimento nacional, pois

o povo cubano é muito nacionalista. Terceiro, a revolução

teve suas “particularidades”. Inclusive, rompendo com

certa “ortodoxia negativa”, com certa burocratização do

Estado. A revolução cubana teve e ainda tem muita

participação popular. Cada quarteirão tem seu comitê de

defesa da revolução (CDR), que se reúne toda semana para

discutir política. Além disso, faz e aplica medidas concretas que

beneficiam a população. Outro exemplo de participação

popular organizada, Cuba faz treinamento militar uma

vez por mês para proteger o país de uma possível

invasão. O povo com armas na mão para defender o país.

Portanto, são vários os mecanismos de participação popular. E,

por último, tem a figura do Fidel Castro, que como todo ser

humano, um dia irá falecer. Mas Cuba já tem certas características

que, mesmo com a morte de Fidel Castro, estará garantida uma

continuidade, até porque esse governo já era para ter caído. Do

jeito que aquele país foi cercado e retalhado, já era para ter caído,

mas resistiu.

Cuba agora tem uma vantagem adicional, é por isso que

Fidel torceu tanto pela candidatura do Lula aqui no Brasil. Fidel

sabe que o Brasil é fundamental para Cuba. É por isso que Fidel

Castro fez tudo o que podia fazer para defender a
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candidatura do Lula aqui no Brasil. Enfim, uma coisa que

não tinha há algum tempo atrás e agora existe é um “colchão de

defesa” da revolução cubana na América Latina. Basta ver o

papel que hoje a Venezuela tem em Cuba. O papel do próprio

Brasil hoje desempenha em Cuba é fenomenal. Às vezes, o

governo brasileiro faz as coisas sem uma ampla divulgação, mas

a relação Brasil-Cuba nesses quatro anos de governo Lula

impressiona. O próprio consulado de Cuba aqui no Brasil revela

que mudou muito e para melhor. Este foi o melhor governo

brasileiro em relação à Cuba que já existiu. Que o Fidel Castro vai

morrer, isso não tenha dúvida, mas essa proteção adicional já

existe e a tendência é prosseguir.

6) Novas perspectivas para o cenário do segun-

do Governo Lula:

Nós estamos vivendo em um outro cenário. Só em ver o

Bush apanhar, isso já me deixa alegre toda noite. Perto do Bush,

o Osama Bin Laden é uma criancinha inocente. Esse cara é o

maior terrorista do mundo. Somente em ver o Bush apanhar

em eleição e apanhar em outras medidas já me faz feliz.

Se você relembrar há três anos atrás esse cara só estava ganhando

e agora está perdendo. E as mudanças em que atualmente

ocorrem na América Latina também me enchem de otimismo.
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Isso que ocorreu agora no Equador é impressionante. Essa

reunião agora em Cochabanba é impressionante. A América

Latina agora está tomando um outro rumo. Nunca a América

Latina pendeu tanto para a Esquerda, esse fenômeno é

impressionante. Veja aqui no Brasil, por exemplo. A elite queria

derrubar o governo. Como eles temeram que o povo fosse as ruas

defender o Lula eles, então, tentaram “sangrar” o governo. Eles

supuseram que a eleição já estava vencida. Fernando Henrique

quatro meses antes chegou a falar o seguinte: “Seria melhor o

Lula não se candidatar”. Fernando Henrique é um sujeito discarado

e nojento. Pois bem, esses caras levaram uma “surra” na eleição.

Essa grande vitória eleitoral sinaliza uma grande possibilidade

para o Brasil. Além disso, eu estou otimista com o movi-

mento social. Eu penso que nós aprendemos com o

primeiro governo Lula: nem a passividade e nem o

voluntarismo. Vamos agir com autonomia, operar com

pressão e atuar com inteligência política. Estamos entran-

do com um outro pique para este governo, sabendo que não dá

para ficar quites, mas sim ocupar o espaço. Nós temos que ser

protagonistas também. Não basta eleger, mas também co-

governar. A partir daí é que todos nós vamos aprendendo a lidar

com isso tudo. Alguns pontos que eu gostaria de enfatizar

agora são: primeiro: é preciso politizar a ação sindical -

politizar não é partidarizar. Sindicato e partido político são
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coisas que podem caminhar juntas, mas não se deve misturar.

Segundo: ter espírito de classe – significa dizer que não

adianta somente a ação dos bancários, dos professores,

dos comerciários. Isso não resolve nada. É preciso um

espírito de classe. Terceiro: voltar para as bases. Hoje,

mais importante do que um dirigente liberado é um

dirigente que está nas bases fazendo debate de idéias.

Quarto: investir na formação sindical. Sindicato que não

investe na formação não consegue reciclar os antigos e aperfei-

çoar o desenvolvimento dos novos. Para mim, o termômetro da

ação sindical hoje é: investe na luta de idéias? Investe na formação

de quadros? Se estiver investindo então está legal. Quinto:

investir na unidade dos movimentos sociais. Hoje a nossa

classe está muito fragmentada, muito diluída e a ação do sindica-

to, às vezes, não consegue atingir a pessoa que trabalha no

mercado informal. Não consegue atingir nem o terceirizado.

Dentro da empresa, o bancário se acha superior ao terceirizado.

Se nós não unirmos o movimento social, se não investirmos na

organização do movimento social, nós não iremos atin-

gir o jovem que está na periferia. Não iremos atingir a

mulher, que hoje está muito presente na população

economicamente ativa brasileira. Não iremos atingir os

estudantes. Hoje a melhor forma de você preparar um bom

sindicalista é fazer um belo trabalho em uma escola técnica, por
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exemplo, ou em uma universidade. Eu vou prepará-lo já ali, ele

está se formando. Ele virá para nós depois com o tempo.

Portanto, é ação no movimento social. Em minha opinião eu

acredito que isso seja um novo desafio para o sindicalismo,

pois é justamente isso que propicia uma unificação

concreta.
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