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Senador Roberto Freire

Esquerda tem alternativa ao
domínio do neoliberalismo

senador Roberto Freire (PPS-PE) esteve em Belo
Horizonte, nofinaldo mês de setembro, discutindo

J um projeto para a escolha de um candidato de
J centro-esquerda às eleições do ano que vem. Roberto

Freire garante que as esquerdasjá despertaram do
estado deperpiexidadeprovocadopelo triunfo do modelo neoliberal
e estão reagindo. Na Europa, a vitória de líderes como TonyBlair,
na Inglaterra, Lionel Jospin, na França, e outros, reinsere as
cláusulas sociais e da cidadania na agenda política e econômica

-. -.	 ..	da União Européia.

	

•	Para oBrasil RobertoFreire defende
a necessidade de se promover rapida-
mente as reformas do Estado, apoiando

v.	 as propostas do presidente Fernando
Henrique ou apresentando alternativas

i. a elas. "Este país precisa ser reformado,
e reformadoprofundamente, porque ele
sempre foi uma sociedade das mais
iníquas, das maisperversas, do ponto de
vista da desigualdade, com um Estado
quefoigarantidorde todas as desigual-

•. dadeseprivilégios", dizosenador. Freire
comenta também a lei eleitoral, que,
segundo ele, tradicionalmente, é feita
para garantir reserva de mercado para
mandatos parlamentares e não para
facilitara opção pela cidadania.
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Revista do Legislativo - Existe hoje
um movimento de esquerdas que pro-
cura traçar um projeto político e econô-
mico alternativo para enfrentar o
neoliberalismo. Como as esquerdas bra-
sileiras se aproximam desse movimento?
Roberto Freire - Seria interessente
lembrar, antes de entrar nessa questão,
que, com a derrota do socialismo real,
apareceram as teses do fim da história e
da superação dos referenciais políticos
de esquerda e direita, porque a
hegemonia da direita, em suas várias
nuances - liberal, neoliberal - foi tão
aplastante que parecia mesmo o fim de
tudo. Mas hoje sabemos que esse estado
de perplexidade em que a esquerda
ficou já é uma página virada. A esquerda
européia consegue hoje integrar nova-
mente a cidadania de vários países,
inclusive como majoritária na União
Européia, e apresenta-se como alterna-
tiva à hegemonia da direita. O Tratado
de Maastrich, que é a concretização da
integração européia no campo econô-
mico, cuidava fundamentalmente do
déficit público, do mercado e da moeda.
Com a vitória da esquerda, em vários
países, não apenas com Lionel Jospin e
Tony Blair, mas na Itália, Portugal, Grécia
e nos países escandinavos, Maastrich já
não trata apenas dessas questões, aliás,
muito caras à direita. A União Européia
começa a discutir cláusulas sociais, como
o desemprego estrutural, a questão da
seguridade social, o Estado social e as
questões do mundo do trabalho e do
mundo da cultura. Esse é um exemplo de
que o processo foi retomado pela es-
querda, e por uma via moderna, não com
a velha concepção. Nenhuma dessas
forças políticas européias de esquerda
está propondo a desintegração euro-
péia, ou uma regressão. Mas está-se
discutindo, nesse processo, como afir-
mar os seus valores. E é isso que estamos
propondo para o Brasil. Não podemos
continuar a ser um eco do passado. Nós
temos, no campo político, que entender
que o mundo mudou substancialmente,
de forma acelerada, e temos que enten-
der esse processo para afirmarmos nos-
sa hegemonia.

EL - Os encontros que reuniram, pri-
meiro no México e, depois, no Chile,
representantes de movimentos de es-
querda de várias partes do mundo
priorizaram alguns pontos mais rele-
vantes para o movimento. Quais se ade-
quariam à realidade brasileira, nessa
perspectiva de criar uma alternativa
pela esquerda? Que pontos deveria con-
ter um discurso moderno para a es-
querda brasileira?
RF - Primeiro, devemos esclarecer que
não existe um programa. É mais uma
visão do mundo que está sendo delineada
nesses encontros. Mas um programa
para a esquerda brasileira deve, com
certeza, incluir as reformas do Estado, as
reformas que estão aí colocadas. O PPS
tem contribuído para todas essas discus-
sões há algum tempo. Já falávamos isso
em 1989, no Congresso do Partido
Comunista Brasileiro, portanto não é
novidade hoje continuarmos falando
nisso. O que é importante é que cada
vez mais forças de esquerda também
comecem a falar nisso. Quando o
governo FHC anunciou suas reformas
constitucionais, do papel do Estado na
economia e do aparelho estatal, as
reformas administrativa, previdenciária
e fiscal, o PPS foi o único partido de
esquerda a dizer que era importante a
reforma do Estado brasileiro e a se
colocar concretamente na discussão,
apresentando alternativas. O partido
teve capacidade, em alguns momentos,
de votar em favor do governo. Em
grande parte, votou contra, mas sempre
apresentando alternativas. Fizemos isso
desde o início do governo e continua-
mos fazendo. Fugimos de uma política
que negue as reformas e consideramos
que é uma política equivocada negar, se
posicionar contra as reformas. Isso não
vai de encontro à essência da esquerda?
Até parece uma força conservadora. O
Estado brasileiro não precisa ser muda-
do? Não precisa ser reformado? Temos
um Estado que garanta o bem-estar
social, a seguridade, um Estado que
tenha incluído a sociedade? Ou, ao
contrário, um Estado que foi sempre
patrimonialista, privatizado, a serviço
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dos privilegiados da elite? Isso ele
sempre foi e continua sendo. Então,
colocávamos concretamente para a es-
querda a necessidade de dizer que
tínhamos de ser a força de vanguarda da
reforma, inclusive, se fosse o caso,
denunciando as reformas - se fossem
no sentido de mudar para que nada
mudasse, para manter a dominação das
elites e garantir a continuidade do
fisiologismo e do clientelismo.

RI - E qual foi o papel da esquerda?
1ff - A esquerda fez a burrice de se
confundir com o que de mais conserva-
dor existe: os interesses das corporações,
das elites privilegiadas, para manter o
que aí está. Isso é contra a essência da
esquerda brasileira. Eu vi um grande
movimento democrático deste país, a
manifestação do Movimento dos Sem-
Terra, em Brasilia. Foi um movimento
importante para ganhar a consciência
nacional para a necessidade da reforma
agrária. Só que na grande faixa que abria
o desfile do MST estava escrito: "Não às
reformas. Reforma, só agrária". Isso é
um absurdo. Isso não pode abrir nenhu-
ma manifestação de esquerda. Qual-
quer manifestação de esquerda tem que
ser pelas reformas, inclusive agrária.
Este país precisa ser reformado, e refor-
mado profundamente, porque ele sem-
pre foi uma sociedade das mais iníquas,
das mais perversas, do ponto de vista da
desigualdade, com um Estado que foi
garantidor de todas as desigualdades e
privilégios.

RI - Defender as reformas não seria
aderir ao projeto Fernando Henrique?
RF - Não defendemos projeto de
Fernando Henrique Cardoso. Estamos,
inclusive, buscando alternativas. Agora,
como é que a esquerda pode ser contra
e não ter alternativas? E a sociedade, vai
pensar o quê?

dência, e um dos argumentos dos que
queriam manter pequenos abonos e
pequenos privilégios era o de que a
matéria era uma questão da reforma
administrativa. Elas são muito imbricadas.
A reforma do aparelho do Estado impli -
ca uma reforma que atinja todo o Estado
brasileiro, que é incapaz de regulamen-
tar. Mesmo quando tinha atividade dire-
ta na economia, ele não regulava nem
as atividades das estatais. Então, é pre-
ciso toda uma reformulação no Estado
para capacitá-lo a regular o mercado.
Não é mais o Estado na atividade eco-
nômica, mas o Estado regulador do
mercado. Há outras questões muito
interessantes para serem discutidas pela
esquerda, como esses novos entes es-
tatais e administrativos que são as agên-
cias regulamentadoras das telecomuni-
cações. Isso é uma nova conformação
do Estado, inclusive com aspecto im-
portantíssimo, do ponto de vista demo-
crático, com participação dos usuários e
da sociedade civil. É um novo ente
estatal que estamos criando, que vai
muito mais em direção ao público que
aquilo que é propriamente estatal. A
esquerda deveria participar, buscar
compreender o que é essa nova entida-
de e, mais que isso, aprofundar as
conquistas democráticas, como a cria-
ção de conselhos, a participação da
sociedade civil. Mas a esquerda, ou
parte dela, ausenta-se do debate e fica
tentando sustentar a estrutura atual do
Estado, que não resolvia antes e muito
menos resolverá no futuro. A nossa
linha não é de apoio às reformas pro-
postas, que podemos até apoiar. Pode-
mos apoiar, e não temos medo de sofrer
patrulhamento. Agora, temos que ter a
capacidade de analisar as propostas e
saber como, a partir delas, vamos avan-
çar na superação das injustiças e desi-
gualdades da sociedade brasileira.
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RI - Quais seriam as reformas princi-
pais que o senhor destacaria?
RF - Não há nenhuma grande reforma
básica. Todas estão imbricadas. Há pouco
tempo, votávamos a reforma da previ-

RI - O senhor tem estado à frente de
dois projetos interligados, mas distintos.
A criação de um novo partido de cen-
tro-esquerda e a formação de uma ali-
ança de centro-esquerda para enfren-
tar a eleição do ano que vem. Até por
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uma questão de calendário, a segunda
coisa vem antes. Quem poderia susten-
tar essa proposta, que programa pode-
ria sustentar isso? Quem poderia garan-
tir que um governo de centro-esquerda
fosse viável?
RF - São realmente dois momentos. Se
tivéssemos já, há algum tempo,
incrementada a chamada nova forma-
ção política, poderíamos disputar 98
com um embrião de algo mais avança-
do. Mas não conseguimos ainda grande
coisa, salvo o debate que objetivamente
caminha mais avançado hoje do que
quando o velho PCB colocou a questão
da nova formação política, no 99 Con-
gresso, e preparava a mudança do PPS,
em 1991. Essa nova formação política
tem uma característica, do ponto de
vista teórico: não se trata de um novo
partido, embora, na tradição, possa
implicar um novo partido. A nova for-
mação política leva em conta a revolu-
ção científica e tecnológica que está
mudando o modo de produzir, com um
novo paradigma do mundo do trabalho.
Mudam as relações de trabalho, as
relações sociais. Muda a nossa consci-
ência e mudam as instituições. Todas as
instituições estão sofrendo um processo
de transformação. E o partido político,
não vai mudar? O partido político é
criação concreta da Revolução Industri-
al. O primeiro partido da era moderna,
no ciclo da democracia representativa,
foi o Partido Social-Democrata alemão,
organizado pela classe operária, fruto
da Revolução Industrial, da idéia da
democracia via partido. O que estamos
vendo hoje? Não é só o partido que
representa politicamente a cidadania.
Temos uma sociedade civil tremenda-
mente organizada, com as ONGs, os
conselhos...

RI. - Estão mudando as formas de
representação?
RF - Com a base técnica que existe hoje,
temos a perspectiva da chamada demo-
cracia direta, da participação direta da
cidadania. Sim, estão mudando as for-
mas de representação. E mudando o
partido. Do ponto de vista da nova

formação, a questão é saber que outro
eixo de representação política vai exis-
tir. A idéia teórica era essa. Só que não
se chega a isso com ruptura: há uma
transição, e na transição pode ser ainda
o partido, a velha estrutura partidária,
mas já apresentando o novo. Nós, do
PPS, podemos apresentar isso com uma
certa facilidade. Nós deixamos de ser o
partido leninista que éramos, o velho
PCB, e passamos a ser um partido que
é quase um movimento também. Onde
não há mais centralismo democrático,
onde há o pluralismo. Temos um parti-
do que convive, não necessariamente
com a doutrina marxista, como era nossa
tradição anterior, mas com o pluralismo
no campo das idéias. Por isso, coloca-
mos a questão da radicalidade democrá-
tica. Não queremos quem não acredite
na democracia como avanço, como
base para qualquer utopia socialista, e
nos objetivos - que são valores da
esquerda, historicamente, e que são
permanentes - da justiça, da igualdade,
da fraternidade, da solidariedade, do
internacionalismo. Isso pode vir de um
cristão, de um humanista, não importa
de que concepção filosófica. O partido
já é um pouco isso. Na sua origem,
surgiu com essa visão pluralista. É
transição? Eu digo: ainda insuficiente.
Por isso, formulamos e estamos discu-
tindo essa nova formação política. O
partido ainda precisa ser, mais do que
já é, trânsito. O PPS deve continuar
sendo trânsito para essa nova formação
política. Como é que isso vai se dar? Não
é para 1998, não é para um episódio
eleitoral. Mas não vamos descartar esse
episódio eleitoral, vamos participar.
Por exemplo, quando propomos uma
aliança de centro-esquerda, estamos
propondo uma aglutinação de setores
democráticos e de setores de esquerda.
É o que julgamos fundamental para uma
nova formação política e, mais do que
isso, como alternativa de poder no
Brasil.

EL - A lei eleitoral foi chamada de lei
"candidatorial", com o argumento de
que ela beneficiaria os candidatos à
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reeleição. Que benefícios teriam os par-
tidos pequenos com essa lei?
RF - A lei eleitoral tem duas caracterís-
ticas, muito presentes. A primeira delas:
aqui no Brasil, faz-se lei eleitoral não
para facilitar a opção da cidadania, mas
para garantir reserva de mercado dos
mandatos parlamentares, e não aquilo
que é a livre expressão da cidadania.
Lembro três institutos criados pela dita-
dura e que até as forças democráticas
encaram como muito democráticos. Um
deles é o domicilio eleitoral. Foi uma
criação da ditadura para impedir a
candidatura do marechal Henrique
Teixeira Lott ao governo da Guanabara,
em 1965. Baixaram um ato institucional
proibindo a candidatura de quem tives-
se domicílio eleitoral em outro Estado
ou município. Inventaram um casuísmo
para impedir uma candidatura. E o
domicílio eleitoral ficou. É da ditadura,
mas existem forças democráticas achan-
do que isso é democracia. Brizola, que
era governador do Rio Grande do Sul,
foi, em 64, o deputado federal mais
votado no Rio de Janeiro. Domicilio
eleitoral é irrelevante, completamente
irrelevante. O segundo instituto é a
filiação partidária. Tomo o exemplo da
Itália, onde a "Operação Mãos Limpas"
arrasou com os partidos tradicionais,
com o partido socialista, que quase se
acabou. Três meses antes da eleição, as
forças de direita se organizaram num
partido chamado "Força Itália", disputa-
ram a eleição, e venceram. Ninguém
perguntou se tinha domicílio, se tinha
filiação, e o povo o escolheu para ser
a força majoritária. Dentro do processo
democrático em que eu acredito, deve-
ria existir a candidatura avulsa, sem
partido. No Brasil, fecha-se o processo
um ano antes, para garantir a democra-
cia partidária, e para evitar surpresas.
Num momento em que a sociedade está
definindo que caminho quer seguir, já
está definido que só podem escolher o
caminho aqueles que um ano antes
estavam em determinado instituto par-
tidário.
E, por último, a questão da fidelidade,
que discuto também com um exemplo.

Seria ótimo para o povo do Espírito
Santo que Victor Buaiz, por fidelidade
partidária, tivesse que continuar no PT?
Pode-se condenar o fisiologismo, mas
isso quem tem que julgar é o povo. E não
a legislação, obrigando o político a
permanecer num partido com que se
tem profundas contradições. Isso tam-
bém foi uma criação da ditadura, para
garantir que a Arena dissesse sempre
"sim, senhor".

RL - E a atual legislação?
RF - A atual legislação traz algo inédito
para nós. Beneficia Fernando Henrique
ou a reeleição? Não sei, não posso dizer
se beneficia, porque estou tratando de
algo inédito na realidade brasileira.
Então, um acha que vai beneficiar,
outro acha que vai prejudicar. É normal,
pois trata-se de um fato novo. Vamos
viver algo bem complexo. Acho que o
Tribunal vai ser chamado várias vezes
para resolver problemas nessa campa-
nha. Agora, há algumas coisas que
foram retrocesso. Não conseguimos
avançar na questão do financiamento
público da campanha. Isso é um absur-
do. Seria um grande avanço o financia-
mento público e a proibição do finan-
ciamento privado. Mas não temos que
ficar preocupados se beneficia grandes
ou pequenos partidos. Temos que ques-
tionar se a legislação beneficia a ex-
pressão da cidadania. Deveríamos aca-
bar com a legislação de partido político
e com a legislação eleitoral, que deve-
ria definir apenas o prazo para inscrição
do candidato. A partir daí, a sociedade
toma conhecimento dos candidatos dos
mais diversos partidos ou sem partido,
porque sou também a favor de candida-
tura avulsa. Outros pontos: qual é o
sistema eleitoral? Defendo o voto pro-
porcional e, para o voto majoritário,
eleição em dois turnos. Outro, como é
que vai-se financiar a campanha, para
evitar a questão do poder econômico?
E, por fim, oferecer condições para que
a Justiça Eleitoral se informatize em
todos os municípios brasileiros.
Assim podemos avançar com a demo-
cracia.
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